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de Geutelingen Gazet

43e Geutelingenseizoen van start in 
Michelbeke - De ploeg is er klaar voor!

Waar vindt u ons?

In deze krant:

Ook in 2023 zal het Geutelingencomité 
Vlaamse Ardennen vzw te vinden zijn 
in de tent op het terrein van Sporthal 
Averbo te Michelbeke.

Na 4 succesvolle edities in Michelbeke kwam er 
in 2021 abrupt een onderbreking aan de jaar-
lijkse  traditie van de Geutelingenfeesten. De 
pandemie woedde volop en feesten organiseren 
of mensen samenbrengen waren plots absoluut 
niet mogelijk. Noodgedwongen  bleven onze 
ovens een jaartje op stal, maar we keken wel al 
hoopvol uit naar de editie van 2022. 

Jammer genoeg was ook dan het virus nog niet 
volledig onder controle, en feesten als vanouds 
was alweer niet mogelijk. Een zelfde scenario en 
algemene afgelasting loerde dan ook opnieuw 
om de hoek. Maar rond de periode van nieuw-
jaar, kwam de federale regering met enkele ver-
soepelingen en maatregelen op de proppen en 
zagen we toch enkele mogelijkheden en werd de 
knoop snel doorgehakt: Geutelingen zullen er 
zijn!

In een mum van tijd werden heel wat prakti-
sche aanpassingen gerealiseerd zodat we vol-
ledig volgens de richtlijnen en in het belang 
van ieders gezondheid onze ambachtelijke 
geutelingen konden gieten. Met een aange-
past programma maar zonder het kermis-
weekend was het Geutelingenseizoen 2022 
op die manier toch gered.

2023 belooft opnieuw een TOP-editie te wor-
den zonder belemmeringen! 5 weken lang 
zullen de ovens knetteren, de Geutelingen-
wandeltochten zijn terug van weg geweest en 
het kermisweekend met de Apres-Ski-Tiro-
ler-Fest en de Geutelingenworp maken het 
programma compleet! Alle info leest u verder  
in deze krant en wij hopen u allen te mogen 
verwelkomen!

Tent en Zaal AVERBO
Riedeplein 15b, 9660 Michelbeke

p.2 >  Kalender en Programma
p.3 >  d’iiste Geute
p.4 >  Geutelingenwandeling
p.5 >  23 jaar geutelingenwandeling
p.6 >  Après-Ski Tiroler Fest
p.7 >  Geutelingenworp
p.10 >  Radio Mfm en Eclips tv
p11 >  Wedstrijdvraag
p11 >  55.000 brievenbussen
p.12 >  Affiche

een uitgave van het Geutelingencomité vzweditie 2023

Foto: Het Geutelingencomité is er, samen met de grote groep vrijwilligers, klaar voor om u een maand 
lang te ontvangen in de tent en terug een kermisprogramma voor te stellen als vanouds, inclusief geute-
lingenwandeltochten, feestavond en natuurlijk de Geutelingenworp.

Met dank aan onze hoofdsponsor:

volg ons op Facebook:
 Geutelingencomité Vlaamse Ardennen

START:
woensdag
18 januari

EINDE:
zondag

19 februari

WEBSITE:

WWW.GEUTELINGENFEESTEN.BE
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Kalender & programma
43e Geutelingenfeesten

18 JANUARI  - 19 FEBRUARI

WOE

ZO

ZO

ZO

18

22

29

19

Start verkoop geutelingen
dagelijks kijken & proeven mogelijk
iedereen welkom in onze tent - vrije toegang

D’iiste Geute met Jaak Van Assche - vanaf 14u
folklore en ambiance muziek
Vrije toegang

Folklore namiddag vanaf 14u
Gratis optreden - Vrije toegang 
ambiance in de tent

Einde Geutelingenseizoen 2023
Folklore namiddag vanaf 14u - Gratis optreden Helmut Keyboard
Vrije toegang - ambiance in de tent

Alle activiteiten gaan door op onze locatie:
Tent en Sporthal AVERBO 

Riedeplein 15b, 9660 Michelbeke

ZA

ZO

11

12

8u-14u: 23ste Geutelingenwandeltochten 
20u Apres-ski-Tiroler-Fest - inkom 15 EUR VVK - 20 EUR ADK
zie verder in deze krant

14u Start feestnamiddag met Crystal Lynn en de Zwalmfanfare
15u DE KETNETBAND met live-orkest
16u Geutelingenworp en optreden SERGIO

ZO
05 Folklore namiddag vanaf 14u

Gratis optreden - Vrije toegang
ambiance in de tent

FEB

JAN

Bloemen en Planten
Van den Driessche - Capiau

Marnic & Sonia

Lepelstraat 67 - 9660 Brakel
055 42 53 54
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Jaak Van Assche giet d’iiste geute op 22 januari om 15u
Naar jaarlijkse gewoonte mogen 
we opnieuw een bekende Vlaming 
verwelkomen aan onze geutelingen-
ovens tijdens  d’iiste geute.

Op zondag 22 januari zal niemand 
minder dan de getalenteerde Vlaam-
se acteur  Jaak Van Assche een po-
ging wagen om enkele ambachtelijke 
geutelingen te gieten. 

De 82-jarige acteur speelde in tal-
loze theater-, film- en tv-producties. 
Bij het grote publiek verwierf hij 
bekendheid voor zijn legendarische 
rollen als Jean De Pesser uit ‘De Col-
lega’s’, Fernand Costermans uit ‘F.C. 
De Kampioenen’ en recentelijk nog 
als de schitterende Frans Van As uit 
‘De Zonen van Van As: De cross’, de 
komische film gebaseerd op de ge-
lijknamige tv-serie, die momenteel 
heel veel volk naar de cinema’s lokt.

In oktober 2019 nam hij op 79-ja-
rige leeftijd deel aan de tv-quiz De 
Slimste Mens ter Wereld, als oudste 
deelnemer aan het programma ooit. 
Op 17 januari 2020 kreeg Jaak een 
“Lifetime Achievement Award” op 
de Walk of Fame in Oostende.

“Fysiek gaat het soms wat minder”, 
bekent Van Assche, “Maar mentaal 
voel ik me heel erg goed, ja. Een 
zegen op mijn leeftijd, dat besef ik 
maar al te goed. Ik kan genieten van 
het leven, niets moet nog”, aldus de 
acteur. “En ik ben heel erg benieuwd 
naar die lekkere ambachtelijke geu-
telingen van jullie”.

Benieuwd hoe Jaak het er zal vanaf 
brengen aan de oven? Of wordt het 
“man, man, man,... miserie, miserie, 
miserie! Kom het ontdekken zondag 
22 januari vanaf 14u - Gratis inkom.

R E C L A M E B U R E A U

We make it
stick!WWW.GRAFICAL.BE

Industrielaan 14a
9660 Brakel

 

- Nieuwbouw 
- Verbouwingswerken 
- Terrassen 
- Opritten 
- Vloer- en betegelingswerken 

ALGEMENE BOUWWERKEN 

Daem Andy 
Bosse 7 B 

 9660   Herzele 
Tel & Fax: 054/55 87 23 

GSM: 0473/45 05 41 

Du-Tranoix Marnik 
Meierij 24 

9660   Brakel 
Tel: 055/42 48 82 

GSM: 0496/97 96 15 

CAFE YSEBAERT  
Bij Jurgen en Kelly 

Winnaar Jupiler Festival National 2015 
Zaal Thetalia 

Lokaal : SK Munkzwalm -  Karabijnschutters – Biljartclub –  Dartsclub 
Kickerclub de Troela’s –  Red Devils Ysebaert  

WTC Ysebaertvrienden – Carnavalsgroep De Troela’s  

                         Lotto-depot 

Zuidlaan 19 
9630 MUNKZWALM  
055/49 93 12 

Serpentestraat 1 - 9660 Brakel - 055 42 03 80Serpentestraat 1 - 9660 Brakel - 055 42 03 80
www.uitvaartverzorginggeert.bewww.uitvaartverzorginggeert.be



4 - de Geutelingen Gazet editie 2023 -

Na de wandeling kan u in de tent ge-
nieten van een ovenverse geuteling 
met een koffie of biertje.

In de tent zijn er plannetjes met de 
route beschikbaar. Vraag ernaar. 
Alsook vindt u op onze website de 
plannetjes terug. 

Zie: www.geutelingenfeesten.be

Veel wandelplezier !

23e Geutelingenwandeltocht in klaverblad rond Michelbeke

volg ons op Facebook : Geutelingencomité Vlaamse Ardennen

Dagelijks: 2 extra wandelroutes met start en aankomst in de tent
Na het succes van vorige jaren is er 
opnieuw gekozen om niet één maar 
dit jaar twee extra wandelroutes te 
voorzien met vertrek en aankomst in 
de tent. Gedurende het ganse geute-
lingenseizoen kan u deze wandelpar-
cours op eigen tempo en wanneer u 
dat wilt komen ontdekken. Vertrek 
en aankomst in onze tent. Via rode of 
groene pijltjes volg je een mooi par-
cours van 6,6 of 5,6 km.
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23 jaar geutelingenwandeltochten in Brakel - een terugblik
Het Geutelingencomité en wandelvereni-
ging Dwars door Brakel hebben al een klein 
stukje geschiedenis achter hun naam. Beide 
Brakelse organisaties hebben gemeen dat ze 
promotie maken voor het streektoerisme en de 
bekendheid van de gemeente. 

Dwars door Brakel slaagde er verschil-
lende keren in om meer dan tienduizend 
wandelaars naar hier te halen en van het 
Geutelingencomité mogen we zeggen dat 
ze al vele honderdduizenden geutelingen 
bakten voor jan en alleman.

Beide organisaties hebben steeds sterke 
vriendschapsbanden gehad. Tijdens de 5de 
editie van Dwars door Brakel bakten ze … 
op de laatste zondag van april … uitzon-
derlijk… geutelingen voor de duizenden 
bezoekers die dat jaar de ‘geutelingenge-
meente’ kwamen bezoeken.

En vanaf de beginjaren van de ‘Geute-
lingenfeesten’ waren er bestuursleden 
van Dwars door Brakel present als me-
dewerkers in de feesttent, op het kerk-
plein, enz.. Als tegenprestatie kon je de 
bestuursploeg van het ‘Geutelingenco-
mité’ terugvinden op één van de contro-
leposten van Dwars door Brakel. En ook 
nu na al die jaren zijn die vriendschaps-
banden sterker dan ooit.

In 2000 was er de ‘verkiezing van 
geutelingenkeizer(in)’ en bleek het Co-
mité wat uitgekeken op zo’n verkiezing. 
Ze hadden het in onze regio als langste 
volgehouden, maar nu begon er sleet op 
te komen. Het idee was een beetje passé 
en het werd moeilijker om kandidaten te 
vinden. Daarom besloten ze het over een 
andere boeg te gooien.

En zo kwamen ze in augustus 2000 bij 
hun ‘vrienden’ terecht met de vraag om 
een wandeltocht te organiseren op de 
zaterdag van hun feestweekend.  De rest 
van het weekend zou ongewijzigd blijven 
met een seniorennamiddag, een kermis 
met geutelingenworp, het optreden van 
tal van artiesten en de komst van BV’s.

En zo geschiedde dat Dwars door Brakel 
op zaterdag 10 februari 2001 de eerste 
‘Geutelingentochten’ organiseerde. 
Wij hadden de kennis om wandelingen 
te organiseren, we hadden het nodige  
uitpijlmateriaal en voor vrienden sta je 
steeds paraat. Tot vandaag is het stra-
mien gelijk gebleven. Er zijn drie à vier 
afstanden van ongeveer zes kilometer en 
onze bedoelingen zijn nog steeds zoals in 
de beginjaren: de ons bezoekende deel-
nemers kennis te laten maken met de 
streek en haar producten. 

Het aantal deelnemers is bij ons nooit 
of te nimmer een doel geweest, waar we 
steeds naar getracht hebben is dat … we 
konden terugblikken op tevreden wan-
delaars.

In deze periode van het jaar (februari) 
kunnen de weersomstandigheden heel 
verschillend zijn. We hadden in die voor-
bije 22 jaar af te rekenen met soms uit-
zonderlijk slechte weersomstandighe-
den (storm, ijzel, sneeuw, …),  een paar 
keer was het ook ‘lente in de winter’, 
maar daar kan een organisator niets aan 
doen.  Ook de coronajaren 2021en 2022  
speelden ons parten en zagen we ons ge-
noodzaakt geen officiële wandeling te 
organiseren. We beperkten ons tot het 
uitstippelen van een paar parcours die 
de gelegenheid gaf, om toch eens rond 
te stappen in onze regio. 
Onze betrachting is enkel om de bezoe-
ker een aangename dag te laten beleven 
in het hartje van de Vlaamse Ardennen. 
En dat hopen we terug te kunnen doen 
op zaterdag 11 februari 2023.

Foto: Organisatoren en broers Johan en 
Stefan Coesens tijdens het uitpijlen van 
één van hun vele tochten.

Hieronder enkele statistieken van de afgelopen 22 edities: de deelnemersaantallen, het 
aantal niet-aangesloten wandelaars bij een club, de gezamenlijke afgelegde afstand en 
de weersomstandigheden.

Het totaal aantal deelnemers aan de 
Geutelingentochten is thans 42.571 en 
dat geeft een mooi gemiddelde van 2.128 
stappers per editie !!

Samen legden we precies 535.079 km af. 

Sportieve groeten en hopelijk tot 11 fe-
bruari!

Johan Coesens
Voorzitter Dwars door Brakel

 2001 1.932 waarvan 551 individuelen 23.190 km goed wandelweer
 2002 1.416 waarvan 158 individuelen 17.124 km regen, regen, …
 2003 2.505 waarvan 505 individuelen 33.816 km goed wandelweer
 2004 2.636 waarvan 502 individuelen 32.616 km goed wandelweer
 2005 1.022 waarvan 152 individuelen 12.330 km ‘bakken regen’ en storm
 2006 2.686 waarvan 596 individuelen 32.610 km goed wandelweer
 2007 2.297 waarvan 197 individuelen 27.582 km regen, somber, grijs, ….
 2008 3.609 waarvan 716 individuelen 44.722 km ‘lenteweer’ … in de winter !!
 2009 3.027 waarvan 611 individuelen 36.408 km lichte vorst … zonnig
 2010 1.813 waarvan 263 individuelen 22.026 km korrelsneeuw - ijsdag !!
 2011 2.381 waarvan 395 individuelen 29.728 km somber, grijs en … regen
 2012 1.801 waarvan 326 individuelen 20.958 km ‘ijsdag’ , bitter koud (- 8°C)
 2013 2.309 waarvan 331 individuelen 29.238 km lichte vrieskou … zonnig
 2014 1.337 waarvan 150 individuelen 14.790 km stormwind,maar toch droog
 2015 2.206 waarvan 339 individuelen 35.311 km somber,  … met af en toe regen
 2016 1.862 waarvan 276 individuelen 31.826 km droge start, daarna … felle regen
 2017 1.964 waarvan 626 individuelen 23.262 km lichte sneeuwval, grijs weer
 2018 2.108 waarvan 728 individuelen 25.416 km behoorlijk wandelweer
 2019 1.564 waarvan 567 individuelen 17.832 km slecht weer met heel wat regen.    
 2020  2.096 waarvan 615 individuelen  23.766 km stormwind en regen
 2021  niet doorgegaan wegens de coronapandemie
 2022  niet doorgegaan wegens de corona/omikronpandemie
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Zaterdagavond 11 feb:  Après Ski Tiroler Fest  “ein prosit, ein prosit..”

Voor de jubileumeditie van de 40e geute-
lingenfeesten werd in 2020 gekozen voor 
een heus Tiroler feest, gemixt met een 
Après-Ski Party. Dit was een absolute vol-
treffer en dus wordt ook in 2023 voor deze 
formule gekozen!

Haal die skibrillen, lederhosen, 
dirndl’s, bierpotten en geruite hemden 
maar uit de kast want het wordt een 
feestje om niet te missen!

Artiesten van dienst zijn één voor één 
kanjers in het genre en hebben al vele  
biertenten en skihutten op hun kop ge-
zet. 

Oefen alvast de gekende gezangen zo-
dat er we er met z’n allen  weer een on-
vergetelijke avond kunnen van maken.

EIN PROSIT
DIE HANDE HÖCH

HULAPALU
EIN ZWEI ZAUFEN

ANTON ANTON
RUCKI ZUCKI

INKOMPRIJS =
SLECHTS 15 EUR VVK

Opgelet: Koop tijdig uw inkomkaarten
VOL = VOL

ZAAL AVERBO MICHELBEKE
DEUREN OPEN OM 19U

AANVANG OM 20U

DRESSCODE NIET VERPLICHT
MAAR WARM AANBEVOLEN ;-)

swoop

POWERED BY:

INKOMKAARTEN KAN JE ONLINE BESTELLEN VIA ONZE WEBSITE: 
WWW.GEUTELINGENFEESTEN.BE

ALSOOK  ZIJN DEZE TE KOOP OP VOLGENDE ADRESSEN:

    - GEUTELINGENTENT RIEDEPLEIN 15b MICHELBEKE
    - CAFE  BIERPOTJE MICHELBEKE         - CAFE STAPPERSALM OUDENHOVE BRAKEL
    - CAFE ‘T HOEKSKE ELST            - CAFE BON VIVANT ELST

KOM VERKLEED MET UW VRIENDENGROEP/VERENIGING    EN      WIN - WIN - WIN
HOOFDPRIJS: 1 VAT BIER + 1 KARTON FLUGEL

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE FACEBOOKPAGINA => foto’s van vorige editie ONLINE

DJ OTZI  DJ OTZI  
mit Tanzernmit Tanzern

MET SHOW-DANSERESSEN 
‘ARE YOU FAMOUS’
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GEUTELINGENWORP  zondag 12 februari met Sergio en DE KETNETBAND 
Geen geutelingenfeesten zonder de 
traditionele geutelingenworp. Deze 
gaat altijd door op de zondagna-
middag van het feestweekend en 
deze keer op de grote parking ach-
teraan zaal Averbo. 

Dit jaar worden de duizenden mini 
geutelingen uitgegooid  door de 
stoere SERGIO bijgestaan door 
het jonge geweld van DE KETNET-
BAND. Benieuwd of Gloria Mon-
serez, Maureen Vanherberghen of 
Gio Kemper schrik hebben van de 
hoogte of eerder van Sergio? Kom 
het met ons samen ontdekken op 
zondag 12 februari vanaf 14u.

Mis deze unieke gebeurtenis zeker 
niet want misschien wordt jij wel 
de winnaar van de hoofdprijs na-
melijk 250 euro, geschonken door                

europabankeuropabank  
Er zijn er ook nog tal van andere 
waardevolle natura prijzen te win-
nen,  geschonken door Brouwerij 
Roman uit Oudenaarde en Elektro 
Rimbaut te Zottegem.

DE ZWALMFANFARE
DE KETNETBAND met LIVE ORKEST

CRYSTAL LYNN
SERGIO 

OP ZONDAG = INKOM GRATIS 

  

Op zondag voorzien we een heus kinderdorp in een aparte ruimte met
ondermeer: kindershow, ballonkunstenaar, grime, springkastelen, hindernissen, 

... en veel meer ...

Geniet van ons feestprogramma terwijl
de kindjes veilig en droog ongestoord binnen kunnen spelen!

Zondag 12/02 = familiedag met GRATIS indoor kinderspeeldorp

ZONDAG
INKOM GRATIS

advocatendvvr.be

De Vleeschouwer 

& Van Royen

Zottegem | Brakel

Burreken 15
9660 Brakel

0477 67 33 15
bartdepooter@telenet.be

De Geutelingenworp is mogelijk dankzij deze partners:

Optredens vanaf 14u:
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B r a k e l

Brusselsestraat 70 | 9660 BRAKEL
24/24 uur en 7/7 te bereiken op 055 42 24 49

www.uitvaartbegeleidingstefaan.be

Franky Bogaert Franky Bogaert 
Gemeente- enGemeente- en
politieraadslidpolitieraadslid

VoorzitterVoorzitter
Vooruit BrakelVooruit Brakel

www.geutelingenfeesten.be
info@geutelingenfeesten.be

Zonnepanelen
en ventilatie

DWN
Elektriciteit

Alle elektriciteitswerken

niels.dewever@hotmail.com   -   0476 43 77 54
voorstel 4 - spandoek 2m x 1m

SHOP
VERKOOP & HERSTELLING

ALLE MERKEN

055 42 58 17

TUINMACHINES

STIJN HERREGODTS
NIEUWSTRAAT 44, 9660 BRAKEL

0494 81 53 14
INFO@S-CLEANING.BE

REINIGEN DAKGOTEN EN ROLLUIKEN
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Café
Bierpotje

Groenstraat 18
9660 Michelbeke
Tel. 055 42 76 01

GSM 0494 12 13 67

Bij Marga & Serge

Lepelstraat 74  
9660 BRAKEL – ELST 

tel 055 42 39 40 

Zuidlaan 2
9630 ZWALM

tel 055 49 58 82

FRITUUR
DE VLAAMSE ARDENNEN

Gentsestraat 39B
9660 Brakel - ELST

0496 51 00 83

Nederstraat 20 - Oudenaarde 
T 055 31 18 01 - www.vanommeslaeghe.be

Car
naval
Brakel

V R I J  3  F E B :  A A N S T E L L I N G S S H O W  P R I N S E N P A A R  

T O M M Y  E N  D E B B Y  S T A R T  M A R K T  1 9 u  

Z A T  4  F E B :  C A R N A V A L S T O E T  S T A R T  T I R S E  1 8 u  

Z O N  5  F E B :  K I N D E R C A R N A V A L  S T A R T  J H  A L F A  1 3 u 3 0   
 

CARNAVAL COMITÉ BRAKEL
ORGANISEERT: 

             P R I J Z E N G E L D :  € 6 0 0 0 ,  U I T R E I K I N G  0 0 U 0 0

A A N S T E L L I N G S S H O W  V R I J .  4  F E B :  D J  P U P P E
A F T E R P A R T Y  Z A T .  5  F E B :  D J  D R .  D A V E  &  D J  P A R A S O L
K I N D E R D I S C O  Z O N . 6  F E B :  D J  Y V E S  M E T  O L A F  E N  P I K A C H U
I N F O  &  I N S C H R I J V I N G E N :  C A R N A V A L B R A K E L @ G M A I L . C O M
      
                         # C A R N A V A L B R A K E L 2 0 2 3

10de editie

  Slagerij Nico & Heidi
  Jagersstraat 78
  9660 BRAKEL

                   055 42 82 02
slagerijnicoenheidi.be
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ALEXANDER DE CROO HERMAN DE CROO

Eerste Minister van België

Minister van Staat
Erevooritter van de Kamer 
Ereburgemeester van Brakel 
Gewezen Volksvertegenwoordiger

UIT SYMPATHIE

Gemeenteraadslid te Brakel

UIT SYMPATHIE

Radio M fm terug live vanop de geutelingenfeesten

Vijf jaar geleden herstartte radio M fm zijn uitzendingen vanuit 
Brakel. Het was intussen vele jaren geleden dat de radio, vroeger 
onder de naam radio Prima en nog lang daarvoor onder de naam 
RAWEVA en radio West, zijn uitzendingen verzorgde vanuit Ze-
gelsem en Elst. Intussen hebben vele huiskamers de weg naar M 
fm opnieuw ontdekt. Radio M fm zal ook dit jaar zijn mobiele stu-
dio opstellen in Michelbeke.

De roots van M fm liggen bij radio West, die startte officieel in 
1982, vanuit Brakel als één van de eerste lokale radiostations in 
de regio. West begon in 1979 met zijn eerste uitzendingen vanuit 
D’Hoppe Vloesberg. In de loop der jaren veranderde het radio-
station een paar keer van naam en zond uit onder de naam van 
RAWEVA, X-tra Fm, radio Prima, Topradio, ... en nu dus M fm.

Afgelopen jaren wist M fm zijn plaatsje te heroveren in de Vlaamse 
Ardennen. Met een leuke mix van hedendaagse muziek en muziek 
van vroeger, brengt M fm ook elke dag naast het nationale Belga 
nieuws ook het lokale nieuws uit het zendgebied van M fm want 
de zender hoor je niet enkel in Brakel zoals dat vroeger het geval 
was maar ook een groot stuk daarbuiten. In Brakel en omgeving 
kan je afstemmen op FM 105.6, voor de regio Zottegem richting 
Geraardsbergen kan je luisteren via FM 107.6. En vanuit Ooster-
zele kan je luisteren via FM 107.2 voor het Land Van Rhode, dat is 
de regio Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele tot Wetteren en Gent.
Mocht het dan nog niet lukken om de zender via FM te beluisteren, 
dan kan je ook digitaal luisteren via de website www.radiomfm.be. 
Zowel via de computer, smartphone of Ipad kan je kiezen uit di-
verse streams die weinig data verbruiken zodat je overal, ook via 
4G en 5G kan luisteren.

Nationaal

Radio M fm is ook nog steeds elke ochtend te beluisteren vanaf 
8 uur via EclipsTV. Op weekdagen presenteert Gino Janssens ‘de 
ochtend’, op zaterdag draait hij ‘de classix’ en op zondag hoor je 
Johan Persyn met ‘Yesterday’. 

Programmatie
 

Op weekdagen starten de medewerkers reeds om 6 uur met live 
uitzendingen op M fm. Dirk van Brabant staat hiervoor elke dag 
extra vroeg op. Tussen 8 en 10 uur is er de ochtend met Gino Jans-
sens en Tom Cosijns maakt de voormiddag vol tot 12 uur. Diverse 
andere medewerkers maken de namiddag en het weekend rond. 
Het volledige schema kan je bekijken via www.radiomfm.be.
M fm is ook vaak van op locatie te zien en te horen. Heb ook jij 
interesse om jouw zaak of evenement in de kijker te plaatsen met 
een live uitzending van M fm? Informeer gerust vrijblijvend via 
guy@radiomfm.be. 

EclipsTV

Eclips TV is nationaal te bekijken en is er voor jong en oud met 
een knipoog naar 55+. Ze bieden een mix van informatie, enter-
tainment, documentaires en heel veel nostalgie aan. De zender is 
te bekijken via Telenet (kanaal 51), Proximus (kanaal 90 - 340), 
Orange TV (kanaal 39) en TV Vlaanderen (kanaal 13). 

Live van op de geutelingenfeesten

Regelmatig zal M fm te gast zijn tijdens de diverse activiteiten 
rond de geutelingen. Ook de Radio M fm On Tour show zal op za-
terdag 11/02 aanwezig zijn tijdens de geutelingenwandeling en op 
zondagnamiddag 12/02 met live verslag over de geutelingenworp. 
Breng gerust een bezoekje aan de stand van M fm.
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Dankzij de steun van vele sponsors en adverteerders kunnen we onze Geu-
telingengazet verdelen over bijna gans Zuid-Oost-Vlaanderen. Maar liefst 
55.000 adressen verdeeld over de gemeentes Brakel, Zwalm, Lierde, Hore-
beke, Maarkedal, Zulzeke, Kwaremont, Berchem, Ophasselt, Zarlardinge, 
Ronse en Oudenaarde krijgen dus een exemplaar in de bus. Brievenbussen 
waar de vermelding ‘geen reclame’ op staat zullen echter geen exemplaar ont-
vangen. In onze tent liggen steeds een aantal gazetjes klaar om gratis mee te 
nemen. 
Wenst u zelf ook graag te adverteren in de volgende editie van de geutelin-
gengazet, of wil u graag meer info hierover? Contacteer ons dan nu al via 
info@geutelingenfeesten.be of bel naar 0497/174541 en wij bezorgen u de no-
dige informatie.

Deze krant wordt verdeeld over maar liefst 55.000 brievenbussen

WEDSTRIJDVRAAG - WIN! WIN! WIN!

TE WINNEN:

1e prijs:    5 inkom kaarten 
APRES SKI TIROLER FEST

2e prijs:    2 inkom kaarten 
APRES SKI TIROLER FEST

3e tot 5e prijs: 2 zakken geutelingen

=> WACHT NIET MET UW INKOMKAARTEN TE KO-
PEN IN VOORVERKOOP. BIJ WINST ZULLEN DEZE 
WORDEN TERUGBETAALD!

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Weet u het antwoord op de 3 onderstaande vragen? De antwoorden zijn 
te vinden in deze krant. Vul dan snel dit formulier in, knip het uit en depo-
neer het in de voorziene urne aan onze geutelingenverkoopstand, Riede-
plein 15b te Michelbeke (dagelijks van 10u tot 17u) en tot uiterlijk vrijdag 
10 februari. Een onschuldige hand zal 5 winnaars trekken uit de correcte 
antwoordformulieren . De winnaars zullen worden opgebeld.

VRAAG 1:
In welk jaar werd de 25.000 ste geutelingen wandelaar ingeschreven?

O 2010     O 2011      O 2012
VRAAG 2:
Welke 2 wandelroutes zijn 5 weken lang dagelijks te starten vanuit de tent?

O geel en blauw      O blauw en rood           O rood en groen
VRAAG 3:
Op welke frequentie kan je radio Mfm ontvangen in BRAKEL?
O 107.6 FM    O 105.6 FM   O 107.2 FM

NAAM: .............................................................................................................

ADRES:.............................................................................................................

............................................................................................................................

TEL: ..................................................................................................................

Levering maaltijden aan huis

Dagschotels + diverse snacks
ter plaatse te consumeren

Hoogstraat 12 - 9660 Brakel

 vergunde onderneming voor
ALARMSYSTEMEN EN CAMERABEWAKING - BRAKEL er
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ALLE INFO: 0497 17 45 41 en  www.geutelingenfeesten.be


