
®®

Editie Kortrijk

KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

Feest! Want Lapperre bestaat dit jaar 75 jaar. Da’s 75 jaar ervaring, 75 jaar expertise,  
75 jaar topservice, 75 jaar innovatie en … 75 jaar blije oren! En jou maken we ook blij want we hebben  
een feestelijke verjaardagskorting van 10%* voor je klaarliggen.

Jij deelt in de feestvreugde
Onze verjaardag is hét uitgelezen moment om een eerste stap te zetten, mocht je twijfelen aan je gehoor. 

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

Maak je afspraak vóór 31 mei
Bel ons op het gratis nummer 0800 177 66 of registreer je via 
www.lapperre.be/verjaardag. Met 240 Lapperre-hoorcentra 
in België is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.

Krijg nu

10%
korting

Lapperre staat steeds voor je klaar met persoonlijk advies
0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be 

V.U.: Sonova Retail Belgium, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden, België

* Deze korting is geldig op de Lapperre-hoortoestellen uit de categorieën World en World+ en indien de afspraak gemaakt wordt 
tussen 17 april 2023 en 31 mei 2023. Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties van Lapperre.

** Voor een testperiode met hoortoestellen is een voorschrift van een NKO-arts nodig. Wij vertellen je er alles over tijdens onze afspraak.
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*voorwaarden in de winkel

LAPPERRE HOORCENTRUM IZEGEM BIJ OPTIEK EXCLUSIEF
Korenmarkt 14 - Izegem - 051 30 19 86 - izegem@lapperre.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur  - steeds op afspraak

*
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ALLBOUW.COMALLBOUW.COM

Bouwen op maat

Projectontwikkeling

Renovatie

Restauratie

Optiek

Open van 9u30 tot 18u30.  Gesloten op dinsdagnamiddag en zondag

Lange Steenstraat 43
8500 Kortrijk
056 25 68 71 $
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13 Zonnebril op sterkte

vanaf € 99.00
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WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70



Een magazine vol voordelen en verrassingen

Groene vingers
Alhoewel het niet bepaald te zien is op de weerkaarten, zitten we volop in de lente. Het is weliswaar 
een lente op z’n Belgisch – lees: koud en regenachtig – maar voor mensen met groene vingers is dit het 
seizoen waarin ze hun tuin in orde maken om binnen enkele maanden te floreren. Snoeien, zaaien en 
bemesten; na een lange winter is het tijd om de moes- en/of plantentuin nieuw leven in te blazen. Het 
moet fantastisch zijn om groene vingers te hebben, bedenk ik, als ik mijn eigen vader aan het werk zie. 
Het enthousiasme waarmee hij de groenten in z’n serre verzorgt en bij enkele maanden ook zal oogsten, 
daar wordt een mens gelukkig van. Er wordt wel eens gezegd dat tuinieren de perfecte therapie is om je 
hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag en dat kan ik me best inbeelden. Alleen ben ik – om het 
eufemistisch uit te drukken - niet echt gezegend met groene vingers. 

Aan mijn opvoeding zal het alvast niet liggen, want mijn vader is een tuinier in hart en nieren en als kind 
van de jaren negentig heb ik talloze afleveringen van het heerlijk nostalgische VTM-programma ‘Groene 
Vingers’ bekeken, eerst met Mark Demesmaeker en later met Gerty Christoffels. Groene Vingers, een 
tv-programma dat men overigens tot cultureel erfgoed moet uitroepen, want net zoals Jeroen Meus zijn 
volk leerde koken of Ben Crabbé de Vlaming Tetris leerde spelen, zo leerden Mark en Gerty ons tuinieren. 

De woorden ‘groene vingers’ zijn voor mij echter niet meer dan een nostalgische tv-herinnering. Ik ben 
een tv-tuinier gebleven. Zo iemand die een ander graag ziet wroeten in de aarde en die geniet van een 
kleurrijke, van leven gonzende tuin, zonder zelf de behoefte te voelen erin te werken. Misschien komt het 
nog en krijg ik op een goede dag de liefde voor tuinieren te pakken. Misschien heb ik het nog niet genoeg 
geprobeerd. Moet ik het een kans geven en beginnen bij de basis. Want alhoewel aan mij geen Wim Ly-
baert of Bartel Van Riet verloren is gegaan, lijkt het me wel leuk om iets te doen in de tuin, naast het gras 
afrijden en het onkruid wieden. Het lijkt me alleszins een interessante uitdaging. 

Tuinieren voor dummies, dus. En daarvoor, beste lezers, kan ik jullie hulp gebruiken. Omdat jullie onge-
twijfeld betere tuiniers zijn dan ik, ben ik erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Slagen we er samen in 
om me te laten bijten door de tuinmicrobe en mijn vingers een beetje groener te maken? Jullie zijn aan 
zet. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Jochen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever.
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Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

Dé trendsetter in keukens    Belgische kwaliteit    Prijs bij bestelling 2 jaar vast    Geen voorschot  

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Moeskroen - Geallieerdenlaan 274 - tel. 056 55 50 72 
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15
Waregem - Gentseweg 467 - tel. 056 60 53 48

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

*Actie geldig van 1/05/2023 tem 31/05/2023 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Dovy viert 43 jaar vakmanschap
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BERE-
DAGEN
15% korting op alle kledij
10% korting op lingerie,

nachtmode & accessoires
vanaf vrijdag 28 april 
t.e.m. zondag 7 mei.

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30   zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u   elke zondag open van 9u tot 12u

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

ovenklaar
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Moen Feest stelt topeditie voor 

Moen Feest is terug en hoe! Met een toplocatie, 
een driedaags festivalprogramma en fantasti-
sche headliners zoals Salvatore Adamo, Bart 
Peeters, Camille en Metejoor zet de festivalor-
ganisatie in op verschillende doelgroepen. Een 
sterk gevarieerd randprogramma met focus op 
beleving zorgt voor de kers op de taart. Stip 
dus 7 tot en met 9 juli 2023 aan in je agenda! 
Moen Feest is een echt belevingsfestival dat 
kan uitpakken met een unieke ligging: aan het 
kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene 
gordel tussen Leie en Schelde. Deze ligging 
maakt het nog leuker om te voet of met de fiets 
naar het festival af te zakken. Bovendien is het 
een locatie met tal van belevingsfacetten en 
heeft de buitenzone een speelse en wonder-
lijke uitstraling. De picknickbanken en de vele 
slingerlichten zorgen voor een idyllische sfeer. 
Die gezellige buitenzone wordt dé plek waar je 
moet zijn voor sociaal contact, een momentje 
van ontspanning tussen de optredens door of 
om te genieten van een hapje of een drankje 
met vrienden. 
Ook bij slecht weer kan er worden gefeest in 
Moen, want een ‘Big Top’ festivaltent met een 
capaciteit van 5.000 bezoekers zorgt ervoor 

dat het festival gewapend is tegen eventueel 
slecht weer. Nieuw dit jaar is de verhoogde 
zittribune die in de festivaltent wordt geïnstal-
leerd en die plaats biedt aan 1.000 personen. 
Die genummerde zitplaatsen zorgen voor meer 
comfort voor bezoekers van alle leeftijden. 
De innerlijke mens zal tijdens Moen Feest 2023 
opnieuw worden verwend, want ook dit jaar 
is dit belevingsfestival tegelijkertijd een beetje 
een foodfestival. Of je kiest voor het traditione-
le bakje friet, een lekkere pasta, Mexicaanse 
gerechten of zelfs de Aziatische keuken; de 
vele foodtrucks op de festivalsite zorgen voor 
culinair genot van de bovenste plank. Je dorst 
kan worden gelest in het Sint-Bernarduscafé, 
hét mekka voor bierliefhebbers. Zelf noemen 
de organisatoren het de ‘beer heaven’, en ge-
loof ons, die omschrijving komt aardig in de 
buurt. Een tweede gethematiseerde bar, het 
Kwaremont Koerse Kaffee, brengt je naast 
heerlijk gerstenat ook Nederlandstalige feest-
hits tot in de vroege uurtjes. 
En dan is er nog de indrukwekkende affiche 
waarmee Moen Feest dit jaar uitpakt. Net zo-
als vorig jaar werd gekozen voor een nostal-
gische vrijdag, een iconische zaterdag en een 

gezinsdag op zondag. Helmut Lotti krijgt de eer 
om deze vrijdagavond op gang te brengen. En 
wie anders dan Salvatore Adamo, de best ver-
kopende Belgische artiest aller tijden, is beter 
geschikt als headliner voor deze nostalgische 
vrijdag? Op zaterdag wordt het opnieuw mee-
zingen, -brullen en -dansen op onder meer 
Bart Peeters, De Dolfijntjes, Berre, Meltheads 
en XINK. Camille, #LikeMe, Metejoor, K3 en 
Niels Destadsbader zijn slechts enkele van de 
namen die op zondag voor een feestje zullen 
zorgen. Deze combinatie kan je nergens anders 
in Vlaanderen op één dag aan het werk zien.
Moen Feest vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 
in Moen. Het festivalterrein is gelegen aan het 
jaagpad tussen Moen en Bossuit, vlakbij va-
kantiehuis Trimaarzate. De inkom ligt langs 
het jaagpad, op het einde van de Trekweg. Wie 
er wil blijven overnachten, kan kamperen op 
Camping Zennijs, dat zich op twee kilometer 
wandelafstand bevindt van het festivalterrein. 
Voor meer info en tickets ga je naar www.
moenfeest.be. 

Belevingsfestival met een unieke ligging 



OPENINGSUREN
DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR 9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA 8u - 11u45 / 13u30 - 16u45

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE 
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Winkelen aan  
groothandelsprijzen

Boomstammetjes
€ 7,45   €7,10/KG CARRégebraad

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

Rosbief
€17,49   €17,00/KG Spieringkotelet 

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

de Gekruide 
Verbeelding 

Bruggesteenweg 36 - 8760 Meulebeke 
Tel. 051 699 465 
www.gekruideverbeelding.be
Openingsuren vanaf oktober 2022:
donderdag vanaf 11u30 – 23u
Vrijdag vanaf 11u30 – 23u
Zaterdag vanaf 11u30 – 23u
Zondag vanaf 12u – 23u
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

RESTAURANT - TEA-ROOM

RUIM TERRAS MET SPEELTUIN  •  GROTE PARKING

Menu  
De Gekruide verbeelding

Aperitief naar keuze  
of champagne

�
Rundscarpaccio of 

Huisgerookte/handgesneden zacht 
gerookte zalm of

Scampi’s zuiderse roomsaus
�

Deense kabeljauwrug of 
Côte à  l’os met saus naar keuze

�
Coupe huisgemaakte vanille of
Coupe dame blanche of coupe 

bresilienne of  
Coupe rode vruchten of Irish 

coffee

Menu zonder dranken 52 pp
Menu all in 67 pp

Volle borden, rijke smaken

De Gekruide verbeelding is al 9 jaar een hot-
spot voor ongedwongen en relax genieten. 
Chef-kok Paul en gastvrouw Marie-Ange 
slaagden er in die periode in om een hele-
boel vaste lekkerbekken naar hun volksres-
taurant te lokken.

Dat doen ze met een heerlijke Frans-Belgi-
sche keuken met niets dan klassiekers in 
de hoofdrol: Malse côte à l’os, kabeljauw 
à l’Ostendaise, heerlijke scampigerechten, 
varkens côte à l’os op de planke, Vlaamse 
stoverij met bruin Grimbergenbier, Dukes of 
Berkshire-vlees, paling en mosselen tijdens 
hun seizoen.

Paul hanteert een eigen identiteit en 
kiest resoluut voor creatieve en authen-
tieke gerechten die recht uit het hart  
komen. Wat ook je voorkeur is, de chef ser-
veert pure gerechten met veel aandacht 
voor het product en met honger ga je hier 
zeker nooit buiten. ’s Middags is er een 
lunch en verder ook nog een Menu Bel-
ge (€ 42), het kroonjuweel: een huismenu 
(€ 50) met telkens keuze uit 3 voorgerech-
ten, 2 hoofdgerechten en diverse nagerech-
ten.

’s Namiddags krijgen de zoetebekken hier 
de vrije baan met elke dag een à volonté 
traktatie in de hoofdrol. Het interieur van ‘De 
Gekruide Verbeelding’ sluit naadloos aan bij 
de keukenfilosofie. De sfeer is heel belang-
rijk en dat is te merken aan de stijlvolle en 
heel gezellige inrichting. 

“We willen dat onze gasten zich thuis voelen”, 
is de stelling. De warme en zorgzame bedie-
ning maakt deze belofte helemaal waar.

Enkel op zondag-
avond 
GEGRILDE  
CARRÉ RIBBEN  
met groenten, frietjes 
en sausje

Iedere weekdagmiddag en  
zaterdagmiddag  
VERZORGDE  
DAGSCHOTEL 
Keuze SOEP of VOORGERECHT
Hoofdschotel - keuze tussen VIS of 
VLEES -
KOFFIE, THEE  
of DESSERT

à volonté 

donderdag en vrijdag  
vanaf 14u30 

PANNENKOEKEN of 
GEBAK of  
APPELBEIGNETS

à volonté Per tafel - Min. per 2 personen
Bij keuze van gin als apéro supplement € 5

MULTIFUNCTIONEEL 
WINTERTERRAS  

met verwarming

Airco  
koeltechniek
warmtepomp

Verhuur van koelaanhangwagens
VENTILATIE
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BART’S
KOELTECHNIEK

Bart hallaertBart hallaert
0479 72 05 30 

info@bartskoeltechniek.be

7/7 - 24/24 service

VAN DONDERDAGVAN DONDERDAG
T.E.M. ZONDAG!T.E.M. ZONDAG!

Kalender
KUURNE – 5 MEI

BUURTNAMIDDAG SINT-PIETER
De ouderenraad en het Sociaal Huis organiseren 
buurtnamiddagen waar je mensen uit je buurt 
ontmoet bij een tas koffie. PZ Vlas komt de ge-
varen van internet toelichten. Ook het diensten-
centrum licht hun werking toe. Vanaf 14 uur in de 
Sint-Pieterszaal (Brugsesteenweg 309). Inschrij-
ven (2 euro) is verplicht en kan via kuurne.be/
buurtnamiddag (hier vind je alle data), diensten-
centrum@kuurne.be of 056 73 70 24. 

BELLEGEM – 7 MEI 
SPAGHETTIFESTIJN EN CONCERT VAN VOKAL
Lust jij ook spaghetti? Maar dan met een vleugje 
muziek? Daar zorgt VoKal, het popkoor van Altra 
Voce, voor. Kom vanaf 11.30 uur naar de cafeta-
ria van OC De Wervel (Processiestraat 6) voor het 
spaghettifestijn. Om 14 uur is er het concert van 
VoKal. Je betaalt 15 euro voor de spaghetti en 10 
euro voor het concert. Wie beide combineert, be-
taalt 20 euro. De kindercombinatie kost 10 euro 
en voor kinderen jonger dan 6 is dit gratis. Meer 
info via altravoce.be/av2023/index.php/vokal. 

KORTRIJK – 8 MEI
VREDESHAPPENING
Om 14.30 uur wordt gestart met een witte mars 
vanaf het Schouwburgplein richting Broelkaai 
6. Om 15 uur wordt daar een vredeshappening 
gehouden. Vanaf 16.30 uur worden jong en oud 
uitgenodigd om met woord, gedachte, poëzie, 

zang of wat dan ook deel te nemen aan de open 
mic. Deze activiteit is gratis, meer info via johan.
mayeur@skynet.be.

HEULE – 12 MEI
BOOM’N VAN DE WEIRELD
Drums, sousafoon, gitaar, accordeon en een koper-
kwartet: de Boom’n van de Weireld reizen met hun 
muziek de wereld rond. Dit optreden gaat door in 
OC Molenheem (Izegemsestraat 205) om 20.15 uur. 
Meer info en tickets via schouwburgkortrijk.be, oc.
molenheem@kortrijk.be of 056 23 98 55.

MARKE – 14 MEI 
TOURNEE DIGITAAL
Breng een bezoekje aan je wekelijkse markt. Zoek 
de rode stadsbus en stel je digitale vraag. Breng 
gerust je eigen laptop, tablet of smartphone mee, 
je wordt ter plaatse geholpen. Van 9 tot 14 uur 
op de Markt in Marke. Meer info op kortrijk.be/
tourneedigitaal.

KUURNE – 18 MEI
HISTORY OF SONGFESTIVAL
Beleef samen met Axl Peleman, Neeka, Maarten, 
Wouter Mattelin en Esther van The Antler King 
de wonderjaren van het festival. Ze brengen een 
muzikale bloemlezing met de mooiste nummers 
uit de eerste 45 jaar. Doorspekt met de leukste 
anekdotes en fijne weetjes. Om 20 uur in Kubox 
(Kattestraat 188). Tickets kosten 18 euro en kun-
nen worden besteld via ovatic.nl/kuurne. 

HEULE – 20 MEI 

BEHEERWERKEN IN DE HEULEBEEK-
VALLEI
Er worden beheerwerken uitgevoerd in de Heule-
beekvallei. We starten om 9 uur en eindigen om 
12 uur. Iedereen is welkom om te helpen en krijgt 
van de organisatoren een drankje en een broodje. 
Afspraak in de Warandestraat, ter hoogte van de 
bypass. Meer info via natuurpunt.be/agenda en 
claude_cottyn@hotmail.com.

KORTRIJK – 21 MEI
ACHTER DE SCHERMEN VAN DE 
SCHOUWBURG
De Kortrijkse Stadsschouwburg wordt grondig 
vernieuwd. Deze rondleiding vertelt het verhaal 
van het ontstaan ervan. Onderweg worden de 
nieuwe plannen voor het gebouw ontvouwd. 
Starten doen we om 14.30 uur aan de ingang van 
de Schouwburg (Schouwburgplein) Deelnemen 
kost 6 euro per volwassene en 4 euro per kind. 
Meer info via toerismekortrijk.be/achter-de-
schermen-van-de-schouwburg.

HARELBEKE – 23 MEI 
START TO PETANQUE
Geniet van een Franse namiddag in LDC De Pa-
rette (Paretteplein 19). De vaste petanquers la-
ten ons kennismaken met het spel. Wie wil, kan 
meespelen. Daarna volgen een Frans aperitief en 
versnapering. Afspraak om 13.45 uur. Deelnemen 
is gratis en er hoeft niet te worden gereserveerd. 



moederdagactie

-10% 

op nieuwe  
collectie

*Actie loopt van 9 mei tot en met 13 mei!

en een bloemetje 
voor alle mama’s  

het beste comfort!
Gun jezelf 

open van dinsdag - zaterdag: 
9u-12u & 14u-18u

Rollegemstraat 47, 8880 Ledegem
056 50 94 53 | info@ansishoe.be

www.ansishoe.be

fashion

Naamloos-38   1 18/09/18   15:30

Kortrijksestraat 151A, Heule
056 35 54 69

craeynestfashion@skynet.be

X | P

ma   13u30  –  18u00
di-wo-do-vr-za    09u30  –  12u &
  13u30  –  18u00
zo    09u30  –  11u45

Private parking bij de winkel

2305-13224

nieuwe collectienieuwe collectienieuwe collectienieuwe collectie
ontdek de

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravin-
gen maken ons nieuwsgierig, want ze onthullen iets over ons verle-
den: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun wo-
ningen eruit ...? Tijdens de Archeologiedagen, die dit jaar doorgaan 
van 26 mei tot en met 28 mei, kom je meer te weten over de vele 
gezichten van archeologie tijdens tal van leerrijke, avontuurlijke en 
speelse activiteiten.

Over heel Vlaanderen worden verschillende toffe activiteiten georga-
niseerd en ook in jouw buurt valt er heel wat te beleven! Maak kennis 
met het verleden dat onder onze voeten te vinden is. Kruip in de huid 
van een archeoloog en laat je kinderdroom heel even uitkomen. En 
zie met eigen ogen waarom er tijd en geld gaat naar archeologie in 
Vlaanderen. De Archeologiedagen zijn de ideale gelegenheid om in 
gesprek te gaan met archeologen.

Ontdek alle activiteiten die tijdens de Archeologiedagen plaatsvinden 
op www.archeologiedagen.be. 

Maak kennis met het verleden 
tijdens de Archeologiedagen



Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

Brandhout
DEMEYER

BRANDSTOFFEN 
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

www.brandhout-demeyer.be
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

Scheldestraat 36 - Otegem - 0478 92 62 87
    Brandhout Demeyer  -     brandhoutdemeyer         

Telefonisch bereikbaar van ma. tem vr. van 10-16u - Gesloten op zaterdag & zondag

Groot assortiment 
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse boomschorsen 
verkrĳ gbaar 

GROTE VOORJAARSACTIES HALFDROOG BRANDHOUT & HOUTPELLETS 
DIVERSE SOORTEN BOOMSCHORS TE VERKRIJGEN, MAAK UW TUIN ZOMERKLAAR 

FOLLOW US!FOLLOW US!
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Groot assortiment 
cortenstaal producten 

Selection Meubles
Amougies - Mont de l’Enclus

13.000 m2 sfeervolle meubelen!
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 19u 

Gesloten op zondag en feestdagen.

Amougies - Mont de l’Enclus - Rue de l’Eglise
Op 5 km van Ronse

Tel. 069 76 84 96

www.selectionmeubles.be
Gratis levering en plaatsing 22
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Dicht bij u, in Amougies, Mont de l’Enclus, 
zult u een showroom van een uitzonderlijke 
grootte vinden, een echt meubeldorp!

NIE
UW Maatwerk geproduceerd in  

Amougies – Mont de l’Enclus

Snelle leveringstermijn &  
Onmiddellijke prijsberekening

Aan de rand van Kortrijk bevindt zich stads-
groen Langwater, met z’n 61 percelen het 
grootste volkstuinpark van de stad. Op zondag 
4 juni 2023 wordt in dit mooie volkstuinpark 
een heuse bezoekdag georganiseerd. Orga-
nisatoren Tuinhier Kortrijk en buurtwerk OC 
Lange Munte beloven er een beleving van te 
maken voor het hele gezin. Philippe Martin, 
voorzitter van Tuinhier Kortrijk, licht voor ons 
alvast enkele tipjes van de sluier. 

“We mogen de volkstuinparken in Kortrijk – het 
zijn er drie – een echt succesverhaal noemen. 
Er is zelfs zoveel vraag naar een perceel dat er 
wachtlijsten zijn. Veel mensen beschikken niet 
over voldoende ruimte om een tuintje aan te 
leggen aan hun woning en een volkstuinpark 
biedt hiervoor de perfecte oplossing. De orga-
nisatie van de volkstuinen gebeurt door Stad 
Kortrijk, daar heeft Tuinhier geen inspraak in. 
Op onze bezoekdag laten we het grote publiek 
echter graag kennismaken met dit concept.”

“Uiteraard zal je de mogelijkheid hebben om 
de verschillende percelen van de volkstuinen 
te bezoeken. Maar het wordt vooral een be-

leving voor het hele gezin. Diverse deelne-
mers – Tuinhier, Velt, de compostmeesters van 
Stad Kortrijk, ’t Goed ter Heule en een imker 
– geven de bezoekers uitleg over tuinieren. Zo 
kun je onder meer leren om te composteren 
of krijg je de kans om je tuinvraag te stellen 
aan een van de experts die van de partij zullen 
zijn”, vertelt Philippe.

“Andere deelnemers, dan denk ik bijvoorbeeld 
aan de instrumentheek van Stad Kortrijk, fo-
cussen op duurzaamheid. Maar er is ook het 
sociale aspect: het samenbrengen van mensen 
uit de buurt”, maakt de Tuinhier-voorzitter 
ons warm. “Er zijn enkele volksspelen aanwe-
zig waarop je je kan uitleven zoals in ‘de oude 
tijd’ en voor de kinderen wordt er een gratis 
wedstrijd op touw gezet waarbij ze altijd prijs 
hebben. Ook volwassenen kunnen deelnemen 
aan een wedstrijd en mooie prijzen winnen.”
Op de open tuindag zul je bovendien heel 
wat leuke dingen kunnen kopen, zoals twee-
dehandsboeken over tuinieren (aangeboden 
door Oxfam Wereldwinkel en Oxfam Boeken-
winkel), kruiden en eenjarige bloemen (ge-
teeld door de leerlingen van BuSO De Hoge 

Kouter), bloembollen en honing. Daarnaast 
kan men een drankje nuttigen bij De Voiture 
- de foodtruck van Stad Kortrijk - en een hapje 
eten bij frietmobiel Histoire de Frites. Eten en 
drinken kan je doen op het gezellige terras dat 
voor de gelegenheid werd opgesteld.

De Dag van de Volkstuinen gaat door op zon-
dag 4 juni 2023 van 14 uur tot 17.30 uur in volk-
stuinpark Langwater en wordt georganiseerd 
door Tuinhier Kortrijk in samenwerking met 
buurtwerk OC Lange Munte. Volkstuinpark 
Langwater bevindt zich in de Jean Melsens-
straat in Kortrijk, helemaal op het einde van de 
straat. Om verkeersproblemen te vermijden, 
wordt aangeraden om zoveel mogelijk met de 
fiets te komen. Je wagen parkeren kan in de 
Morinnestraat, maar men vraagt om dit niet in 
de wijk Langwater te doen.

Wil je meer info over de Dag van de Volkstui-
nen in Kortrijk? Stuur dan een mailtje naar 
pmsenate@skynet.be of neem een kijkje op 
www.tuinhierkortrijk.byethost13.com. Ook op 
de Facebookpagina ‘Tuinhier Kortrijk’ vind je 
heel wat informatie terug. 

Dag van de Volkstuinen vindt 
plaats in stadsgroen Langwater
“Publiek laten kennismaken met de volkstuinen”



Optiek Hans Ingelbeen
Al 35 jaar de specialist in progressieve glazen!

Overleiestraat 63, 8500 Kortrijk, T 056 35 88 35

optiekingelbeen.be
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€100 korting*
 

bij aankoop van Bril  
met unifocale glazen

* Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig t.e.m. 31 mei 2023.

€200 korting*
 

bij aankoop van Bril met  
dubbelzichtglazen of progressieve glazen

* Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig t.e.m. 31 mei 2023.

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

✂

✂

Durf verrassen met 
je nieuwe gewaagde look

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

OPENDEURDAGEN
10 – 11 – 12 – 13 – 14 mei 2023

FOFAN BV – OOSTLAAN 1/1 – 8850 ARDOOIE – Tel  0470  67 11 61 – 0470  72 07 26
Openingsuren: ma – vrij  14 – 17u // Za 9 – 12u // of op afspraak

info@fofan.be  – WWW.FOFAN.BE – WWW.POOLHOUSES.EU 

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

bijgebouwen
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Kom van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 mei naar de Opendeur 5-daagse bij FOFAN 

en ontdek onze mogelijkheden. We verwelkomen je graag van 14u tot 18u op 
donderdag 11 mei tot 21u30 voor persoonlijk advies in ons vernieuwd gebouw. 

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies

1 2 3 4 5

SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 305

Deelnemen kan t/m 04/06/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 02: Wint een Samsung Galaxy Z Flip4: J. Booghmans / 1745 Opwijk
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

Deelnemen kan t/m 02/04/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

De nieuwe S23-serie, met fors verbeterde camera en aandacht 
voor duurzaamheid. Het 6,1 inch scherm ligt goed in de hand en 
past makkelijk in je broekzak. De frontcamera werd een Super HDR-
selfi ecamera met 60fps en snellere autofocus. Met de 3 camera’s 
op de achterkant maak je 
haarscherpe foto’s in elke 
situatie. De Qualcomm 
Snap dragon 8 Gen 2-proces-
sor zorgt voor nog snellere 
en betere prestaties. De 
Samsung Galaxy S23 is 
compacte topklasse!
samsung.comMet deze Philips Ambilight 4K TV beleef je een sfeervolle 

kijkervaring met je favoriete fi lms, series en video’s. De 3-zijdige 
Ambilight maakt je kijkervaring nog meeslepender. Via het Android 
smart platform heb je elke fi lm in een handomdraai gevonden met 
toegang tot apps als Netfl ix, Amazon Prime Video en Disney+. Zo 
heb je altijd iets om te kijken!  philips.be

Win een Philips Ambilight 4K TV



Ooststraat 65 -  Roeselare, +32(0)483 38 96 54

Ooststraat 65 -  Roeselare, +32(0)471 05 72 18

Antiekwinkel Bont Actie Dag

Attentie!  Attentie!
We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

Transport naar Oost-Europa 
Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN
Oud goud, gebroken goud, munten, baren, platina, evenals goed 
bewaarde ringen, broches, kettingen, armbanden bij voorkeur in 

brede vorm, collier, medaillon, gouden horloges ook defect.

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km
- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad
PROFITEER VAN DE MOMENTEEL HOGE GOUDPRIJS

WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien 
uit legaten en verzameluitgaven.

Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot, 
moefl on, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

WIJ KOPEN juwelen, oud goud, gebroken goud, zilver, ...

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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Bont in combinatie met goud

BARES VOOR WAAR   De experts zijn 8 dagen ter plaatse!   Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

 220310136 en 220310166 en 220311046 en 220311047 en 220311048
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