
Beste KBDB leden en bestuursleden van de verenigingen West Vlaanderen, 
 
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben vervalt de wekelijkse zitdag voor West Vlaanderen te 
Kortemark. De mandatarissen nemen vanaf 1 januari 2019 die taak op zich. 
Iedere mandataris kreeg zijn regio toegewezen. 
Het is dan ook aangewezen om bij problemen of onduidelijkheden steeds uw regio verantwoordelijke 
te raadplegen. 
 
Hierbij een overzicht van de verschillende regio’s en verantwoordelijke: 
 
  1     Wim Logie Wim.Logie@qmr.be    gsm  0496260742:  
Oostduinkerke, Pervijze, Houthulst, Staden, Oostnieuwkerke, Beselare, Wervik, Vlamertinge, 
Poperinge, Boezinge, Ieper, Roesbrugge,Komen, Le Bizet. 
Bijkomende ringen kunnen afgehaald worden op zondagvoormiddag  tussen 10u15 en 12 u in het 
lokaal te Boezinge Café t' Groot St Joris Diksmuidseweg 360  
 
  2      Davy Verleije davy.verleije@telenet.be   gsm 0475528480 :             
  Sijsele, Sint Andries, Sint Joris, Ruislede, Wingene, Zwevezele, Oostkamp Steenbrugge, Aarsele, 
Wakken 
Bijkomende ringen kunnen steeds afgehaald worden bij Davy na telefonisch contact 0475/528480 
 
  3     Paul Haesaert paulhaesaert@skynet.be  gsm 0494176549:  
Oostende, Jabbeke,  Aartrijke (x2), Torhout (x2), Beerst, Gistel, Beveren Roeselare, 
Ardooie,Kortemark 
Bijkomende ringen kunnen steeds afgehaald worden in het lokaal te Kortemark, cafe in de welkom, 
Staatsbaan 23  Tel 0474/ 49 87 83 Sluitingsdag op maandag 
 
  4    Dany Vandenberghe dany.vandenberghe@gmail.com   gsm 0473601443:  
Rollegem Kapelle, Gullegem, Moorsele, Rekkem, Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Beveren Leie, 
Lendelede, Meulebeke, Waregem, Ingooigem, Avelgem, Moen, Helkijn,Aalbeke   
Bijkomende ringen kunnen steeds afgehaald worden in het lokaal te Gullegem ,  cafe Merlijn 
Bissegemstraat 17  Tel 056/416636  de sluitingsdag is daar ook op maandag. 
 
Mogen we vragen aan de lokalen om die ringen zoveel mogelijk per 20 tal te bestellen dit om de 
verpakkingen volledig te houden. 
Leden dienen hun lidkaart voor te leggen anders kunnen geen ringen meegegeven worden. 
Voor wat betreft de mutaties van de ringen gaan er regelmatig data op de website verschijnen 
wanneer men daarvoor terecht kan zoals vroeger te Kortemark. Dit zal gewoonlijk op een 
dinsdagavond zijn vanaf 18 uur tot 19 uur. De eerst volgende datum daarvoor is nu 8 januari. 
Voor dringende mutaties kan men ook steeds in Halle terecht tijdens de uren die te raadplegen zijn op 
de KBDB site. Ook voor ringen kan men nog steeds zoals vroeger in Halle terecht. 
 
De zegeling van de masters voor 2019 gaat door zoals gewoonlijk te Kortemark, cafe in de welkom, 
Staatsbaan 23 op 21 februari tussen 19u30 en 21u30. Ook constateurs mogen mee gebracht worden 
om gekeurd te worden. 
 
We hopen jullie daarmee van dienst te zijn. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens de PE West Vlaanderen 
 
Vandenberghe Dany 
Haesaert Paul 
Logie Wim 
Verleije Davy 
 
www.kbdb.be     
www.kbdbwestvlaanderen.be  
 


