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ONTBIJTBABBEL MET EVA DAELEMAN

Ontdek de kruiden in de duinen
KOKSIJDE De Zuid-Abdijmolen in de Jaak Van
Buggenhoutlaan is deze namiddag de startplaats
voor een gratis wandeling. De gids staat om 14 uur
paraat en heeft het over de vele kruiden die groeiQ

en in het natuurgebied rondom de molen. Welke
zijn eetbaar en welke krachten hebben ze? Je kan
ook genieten van een vleugje herfst in de natuur.
(gus/foto gus)
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Jeugdclub N’Obus zal de bar runnen.
(foto grf)

PERVIJZE Dit weekend vinden de Kastanjefeesten plaats en vandaag gaat het
in Pervijze de sportieve toer op met een mountainbiketocht. De ‘Omloop der
slagvelden’, zoals de activiteit heet, start op het Kastanjeplein. Inschrijven kan
tussen 7.30 en 11.30 uur. Er zijn omlopen van 25, 33 en 58 kilometer. Je rijd door
de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog met passages door privédoorgangen,
natuurgebieden en plekken waar nog nooit een fiets heeft gereden. Deze middag
zorgt de band ‘De Bree Veertiene’ voor de muziek.
Jeugdclub N’Obus runt de bar en je kan ook smullen van broodjes met beenham.
Deelnemen aan de tocht kan voor 3 of 5 euro. (gus)

Klaar voor Oostendedag
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WESTKUST-MIDDENKUST

OOSTENDE De tweede
editie van Oostendedag
vindt vandaag plaats.
Hoog tijd om je fietsbanden op te blazen, de perfecte fietsoutfit aan te trekken en de fietshelm aan te
spannen voor deze gratis
fiets- en zoektocht.
Q

Ontdek onze vernieuwde
krant mét gloednieuw katern

De zondag wordt gratis aangeboden zonder enige
aankoopverplichting Bel 050 44 21 61 of
mail oostende@roularta.be Weekblad - P911188
Q

Q

20U45: GRIEKENLAND-BELGIË

Q

Start de zondag
op de fiets

De Oostendedag zet deze keer de Oosteroever, de Vuurtorenwijk en het
noordelijk deel van het Groen Lint in
de kijker. Ontdek de ongerepte stukken natuur, de maritieme geschiedenis en de streekproducten.
Het startpunt en stoppunt is het nieuwe ontmoetingscentrum De Ballon in
de Mansveldstraat 9 in de Vuurtorenwijk. Je bent er welkom tussen 13 en 18
uur voor de start van de fiets- en zoektocht langs de Spuikom en de Ooster-

DE PANNE Wielerclub Sint-Pieters
Adinkerke nodigt liefhebbers uit om
met hen mee te fietsen. Deze maand
kan je gratis een proefrit meemaken.
Vandaag starten ze om 8.30 uur en rijden naar Vidaigne. Het is een tocht van
90 kilometer. Wie de smaak te pakken
heeft, kan zich dan aansluiten.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 40 euro
en de clubkleding kost 125 euro. De
club rijdt elke zondag tot en met 15 oktober. Dan ligt de werking even stil tot
in het voorjaar. De tochten zijn gemiddeld 90 kilometer. De groepssfeer is
belangrijk net zoals de veiligheid. Vorig seizoen waren er bijvoorbeeld geen
valpartijen.
Zin om de zondag sportief te starten?
Dan moet je in Adinkerke zijn.
(gus)
Q Info: www.wtcst-pieters.be

Ontdek hoe het gebied zich
klaarstoomt voor de herfst. (foto gus)

De Blankaart
in de herfst
Q

Olympiade voor iedereen
NIEUWPOORT De leden van JCI Veurne-Westkust organiseren dinsdag
5 september een sportdag voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dat is ondertussen een jaarlijkse traditie die heel wat deelnemers op de teller heeft staan. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er een honderdtal. JCI vindt
het spijtig dat bij de meeste competities enkel de topsporters ten tonele
verschijnen en daarom werkte het een olympiade uit voor iedereen. Op het
sportieve programma staan lopen, kogelstoten, petanque en estafette.
Tussendoor kan er gezongen en gedanst worden en ’s middags is het aanschuiven aan de barbecue. Elke deelnemer gaat met een medaille naar
huis. Supporters zijn dinsdag de hele dag welkom op het sportpark in
Nieuwpoort. (gus)
Q Info: www.jci-vw.be

Er valt vandaag heel wat te beleven en te proeven. (foto Jean-Pierre Derycke)
oever. De tocht loopt over zo’n 12 km.
Langs het parcours zijn er tal van activiteiten en proevertjes.
Je fietst rond de Spuikom waar je kan
suppen of een zeiltochtje maken.
FOODTRUCKS
Op het terrein van het vernieuwde ont-

moetingscentrum valt een heleboel te
beleven.
Denk aan optredens, een skateboarddemonstratie, balsporten, een pimpje-fietsworkshop, een spectaculaire
‘kinderverbetermachine’... Vooraf inschrijven hoeft niet.
(mfez)

Gisterenochtend zei de Antwerpse
burgemeester Bart De Wever (N-VA)
nog dat hij hoopt op “een signaal van
de buurt”, maar in de namiddag kreeg
het verhaal over het vermeende geweld van de omstaanders een staartje.
De krant De Morgen publiceerde videobeelden die een deel van de gebeurtenissen tonen en de versie van de politie
ontkrachten als zouden omstaanders
voor problemen hebben gezorgd na de
arrestatie van een wegrijdende vrouw.
De beelden zijn gemaakt door een getuige in een gebouw dat deels uitkijkt
op de zijstraat waar het incident
plaatsvond. Op de beelden is aanvankelijk te zien hoe een vrouw weg probeert te komen van twee politieagenten. Daarbij klinken op de achtergrond
de woorden: “Zie zie, politiegeweld”.
Een tweede filmpje toont enkele tien-

Ondergronds
mysterie
OUDENBURG Q Een abdij bezit allerlei mysteries:
geheime kelders, geesten die ronddwalen en
mysterieuze legenden. Ga mee op zoek naar de
‘Twaalf apostelen’ in ondergronds Oudenburg.
Bij de vlucht van de monniken uit hun convent
verborgen ze twaalf gouden beelden die Christus’
discipelen voorstelden.
De deelnemers maken een vertelwandeling door
het verleden.
Vandaag om 14 uur in de Marktstraat 25. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven voor het evenement
is verplicht.
(mfez/cartoon Wébé)

Afscheid van expo Marec Veurnse

stratenloop
komt eraan
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BREDENE De zomertentoonstelling
van Marec is vandaag aan zijn laatste
dag toe in MEC Staf Versluys. Bredene
kon de voorbije zomermaanden uitpakken met werk van de Brugse cartoonist Marec. Hij stelt naast cartoons ook
schetsen en andere tekeningen voor.
De cartoonist brengt ook werk van 25
andere cartoonisten mee die samenwerken in het collectief The Cartoonist.
Het thema van de tentoonstelling is de
zee. De cartoonisten duiken in hun archieven en presenteren nieuw werk
rond die thematiek.
Q

NAAKTSTRAND
Op het campagnebeeld stelt Marec
zichzelf voor als redder op het naaktstrand. Vanop zijn reddersstoel houdt
hij overzicht op de belangrijkste wereldleiders, die naakt zijn afgebeeld.
Met de expositie hoopte Bredene een
breed publiek te lokken dat even kan
ontsnappen aan de harde realiteit. “Ik
vind dat er te veel gelachen wordt met
Bredene als het over het naaktstrand
gaat. Daarom verwijst het campagnebeeld duidelijk naar dat bekend stukje
strand”, zei Marec tijdens de persvoorstelling. In totaal hangen er meer dan

Winnen en
het is binnen!

tallen omstaanders die het voorval
veelal rustig gadeslaan. Eén persoon
trapt wel een politiefiets omver. Een
derde filmpje lijkt nog wat later te zijn
opgenomen. Er zijn zo’n negen combi’s en verschillende agenten zichtbaar. De situatie wordt beheerst. De
Antwerpse politie wordt met de beelden beschuldigd van “het verdraaien
van de feiten”.
POLITIE BLIJFT BIJ STANDPUNT
De politiewoordvoerder blijft er als reactie op de beelden evenwel bij dat leden van het korps werden “belaagd”.
De filmpjes tonen volgens de politie
niet het hele incident. Op verdere vragen over de precieze chronologie van
het filmpje wordt vooralsnog niet ingegaan. “Daar doen we geen verdere uitspraken over.” (belga)

Vliegtuig doorzocht na
dronken stommiteit
ZAVENTEM De politie heeft gisterenmorgen rond 7 uur op Brussels Airport een man gearresteerd die bij het instappen van een
vliegtuig riep dat hij bommen bij zich had. Het gaat om een 51jarige man uit Wallonië. Het vliegtuig werd na het incident ontruimd en doorzocht, maar er werd niets verdachts aangetroffen.
Met een tweetal uur vertraging kon het vliegtuig alsnog vertrekken. “We vermoeden dat de man, die deel uitmaakte van een grotere groep, onder invloed was van alcohol en een stommiteit heeft
uitgehaald”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket
Halle-Vilvoorde. De man is ondertussen weer vrijgelaten. (belga)
Q

ATHENE Q Het WK in Rusland loert om de hoek.
Aan één puntje vanavond in Athene hebben de Rode
Duivels in principe genoeg om zich te kwalificeren.
Puur mathematisch gezien moet er evenwel nog gewonnen worden van Griekenland. Mertens en co
weten wat hen te doen staat! (tr)
ZIE SPORT
(foto belga)

VEURNE Vrijdag 8 september om 19
uur geeft de vzw Laat Mie Moar Lopen
op de Grote Markt in Veurne het startschot voor de derde editie van de stratenloop. De vorige keren deden er telkens om en bij de 650 deelnemers mee.
“We hebben een parcours van vijf en
tien kilometer uitgetekend”, laat gemeenteraadslid Dirk Kesteloot weten.
“Voor het eerst schenken we een cadeaubon van 50 euro aan de school,
het bedrijf en de vereniging met de
meeste deelnemers. Enerzijds willen
we onze stad promoten maar anderzijds is er ook het sportieve doel want
iedereen heeft baat bij beweging. Het
parcours kronkelt door de oude stadskern, de groene rand en het vaartje. We
merken dat ook na de stratenloop veel
joggers die omloop blijven volgen.
Voorlopig runnen we dit evenement
zonder subsidies. We zijn dan ook
dankbaar voor de vele sponsoring en
de inzet van een pak vrijwilligers. Nu
hopen op droog weer zodat ook de derde editie een voltreffer wordt. Ook supporters zijn welkom.” (gus)
Q Info: www.lmml.be

Een stilstaand beeld uit een van de
filmpjes die gisteren opdoken. (foto grf)

Maak kennis met
Sven Ornelis, onze
nieuwe columnist!
PAGINA 8

Puzzel mee en
maak kans op
een iPhone 7

Q

Marec tekende zichzelf als redder op
het naakstrand. (foto mfez)
honderd werken in MEC Staf Versluys.
“De voorbije maanden kwamen zo’n
7.500 bezoekers langs”, weet Rutger
De Cloedt van MEC Staf Versluys. “De
reacties die we de voorbije weken en
maanden mochten ontvangen, waren
unaniem positief.” (mfez)

• 1/3 pagina B,
onder redactie
(128 mm H x 256 mm B)

Online adverteermogelijkheden

SPORT

“Zie, zie, politiegeweld”
Q

Q

Onder andere kogelstoten kan worden beoefend. (foto jci)

PATRICK LEFEVERE OPENT ZIJN HART

CONTROVERSE NA FILMPJES RELLEN BORGERHOUT

ANTWERPEN Op het internet zijn gisteren filmpjes opgedoken van het incident op de
Turnhoutsebaan in Borgerhout vrijdag, waarbij volgens de politie twee agenten na een
arrestatie werden aangevallen door omstaanders. De filmpjes zouden echter een ander
licht op de zaak werpen.

Q

WOUMEN Zin in een deugddoende
wandeling terwijl je onderweg iets opsteekt? Dan is ‘Blankaarden op zondag’ deze namiddag om 14.30 uur iets
voor jou. De gids staat je op te wachten
bij het kasteel in het natuurdomein De
Blankaart. Hij vertelt je hoe het gebied
zich voorbereidt op de herfst en de
winter. Deelname is gratis. (gus)

“De mensen maken mij bang”
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De ideale mix van ‘gezien, gevonden en gekozen worden’
is cruciaal voor succes. Door regelmatig in de aandacht te
komen, wint u het vertrouwen van uw klanten. Hoe beter uw
zaak bekend is, hoe meer klanten voor u zullen kiezen.
Combineer dus in al uw campagnes steeds offline- en
onlinemedia. Zo haalt u het maximum uit uw marketingplan.

UW ONDERNEMING

Welke mediacombinatie kiest u het best? Dat hangt af van
volgende factoren:
In welke regio wilt u klanten werven?
Hoe bekend is uw zaak vandaag?
Wat is het doel van uw campagne?
Wie zijn uw klanten en wat boeit hen?

Aanwezig zijn

>
>
>
>

Gezien worden
Gevonden worden

€ 280/nieuwsbrief

Gekozen worden
Vertrouwd
worden

Uw vertegenwoordiger:

YOUR
WEBSITE

Loyale
klant
Aankopen
Zoeken & vergelijken
Inspireren & nadenken

Meiboomlaan 33 - 8800 Roeselare
T 051 26 61 11 - roulartalocalmedia@roularta.be

Nood of behoefte

10001RLM

UW DOELGROEP

Z.1. Researchpark 120 - 1731 Zellik
T 02 467 56 11 - info@roulartalocalmedia.be

Wij helpen u graag om de ideale mediamix in print &
online samen te stellen.

16 edities
+ 1,5 miljoen lezers
Gratis

elke week op zondag

FACTSHEET
LEZERSPROFIEL
✔ 22,3% behoort tot de sociale groepen 1-2
✔ 48% behoort tot de sociale groep 1-4
✔ 50,9% is professioneel actief
✔ 48,9% mannen
✔ 51,1% vrouwen

boordevol lokaal en
> Familiekrant,
nationaal nieuws
items: het politieke
> Vaste
interview, lokale agendatips,

>
>
>
>

LIFESTYLEBIJLAGE
met BV
> Ontbijtbabbel
‘Zondagse kost’
> Culinair:
> Kortwegtips
> Reisreportage
> Kids
> Puzzelplezier
met: tv(-tips),
> Aangevuld
entertainment, cultuur, gezondheid,
lifestyle…

de Vlaamse zelfstandigen

>
> 26,8% bereik in Vlaanderen
> 2,3 lezers per exemplaar

✔ 51,2% is tussen
18 en 54 jaar oud

✔ 71,6% is verantwoordelijk

1 op de 3 lezers (33,6%) leest geen ander Nederlandstalig dagblad
Bron: CIM 16-17

+3400 ophaalpunten

voetbalverslagen en het sportinterview
Verspreid in enkele uren tijd via
bakkers, buurtwinkels en slagers
In een hedendaagse, strakke lay-out
Sterk online met een wekelijkse
e-nieuwsbrief op vrijdag
Staat garant voor een hoge
‘leeszekerheid’

Zondag

✔ De Zondag bereikt 27,37% van

wekelijks
> Periodiciteit:
52 x per jaar
> Frequentie:
Aantal edities: 16
> Distributie: + 3400 displaypunten, vnl. bakkers
> Bereik (2016-2017):
> 1.533.004 lezers 12+ (BE)

voor de aankopen binnen het gezin

Exclusieve lezers:
De Zondag,
de énige échte zondagskrant
van Vlaanderen

QUICK FACTS:

op wandelafstand van
de woonplaats van onze lezers

✔ Bakkers
✔ Buurtwinkels
✔ Slagers

DE ZONDAG ONLINE

van 0 naar

+21.750 volgers

Dezondag.be

✔ Website:

95.000 unieke bezoekers/maand
✔ 157.000 pageviews
Nieuwsbrief

✔ 24.000 contacten

Bereik: gemid. per maand
Engagement:
gemid. 3219 per maand

40.884
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DEADLINES PUBLICATIES
DE ZONDAG PER EDITIE*
WOENSDAG VOOR VERSCHIJNING (12 U)
Antwerpen Centrum / Zuid
Antwerpen Noord
Brugge-Oostende
Brussel-De Rand
Limburg Noord
Limburg Zuid
Mechelen-Lier
Oost-Brabant
Westkust-Middenkust

>
>
>
>
>
>
>
>
>

* indien met drukproef, deadline resp. op maandag en dinsdag.

DONDERDAG VOOR VERSCHIJNING (12 U)
Gent
Kempenland
Meetjesland
Midden-West-Vlaanderen
Waasland
West-Vlaanderen-Zuid
Zuid-Oost-Vlaanderen
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