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GSM Jürgen 0474 50 84 15 | GSM Natacha 0495 55 00 75
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Bezoek onze nieuwe website: www.houtcreatie.be

www.optiekacke.be

Ter Looigemweg 11 - 8000 Brugge St.-Jozef
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Bouwgrond en/of
afbraakpanden
www.allbouw.com | 051 25 30 25 | info@allbouw.com

i

Vuurtafels Ghekiere verkoop-verhuur
www.vuurtafelsghekiere.be

Marie Jo Specialiste
Kortrijksestraat 141
www.intimo-oostkamp.be

Kom langs tijdens de
Een magazine vol voordelen en verrassingen

T.E.M. 19/11

✶

Warme winternachten én
energie besparen?

COLOFON

Afzonderlijke bedeling in
Assebroek, Blankenberge, Brugge,
Dudzele, Koolkerke, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Michiels en
Zeebrugge
Oplage 49.752 ex.

Bereid je slaapkamer voor op koude nachten!
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Slapen in een bed dat
bij je past, dat voel je

Nu tot €110
cashback*

bij aankoop van een
winterdekbed
Tot
€ 1.000 voordeel
en dekbedovertrek

Sleeplife® is exclusieve dealer van

op Ergosleep®-bedcombinaties

Blits Magazine draagt
het WeMedia
kwaliteitslabel
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 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.

Vroeger was alles beter
Het lijkt wel alsof de jaren 90 en 2000 volledig terug zijn. Op tv worden we om de oren geslagen met
remakes van programma’s van toen: van TOTZ tot SOS Piet en Fear Factor. Tv-zender Canvas viert haar
25-jarige bestaan met een quiz vol fragmenten uit lang vervlogen tijden én met een heruitzending van
In De Gloria. En dan hebben we het nog niet over de zoveelste herhaling van F.C. De Kampioenen, een
programma waar wel eens meewarig over wordt gedaan, maar dat nog steeds vlotjes een half miljoen
kijkers weet te halen én een vaste stek heeft in de kijkcijfer top 10.
Ook op muzikaal vlak keren we opnieuw terug naar pakweg 20 jaar geleden. Wie had ooit gedacht dat
de snotneuzen van XINK als dertigers een – overigens bijzonder succesvolle – comeback zouden maken?
Of dat de stoere rockers van vroeger als krasse senioren nog steeds op wereldtournee zouden gaan? En
alhoewel we op alle mogelijke manieren muziek kunnen streamen, zijn er nog nooit zoveel vinylplaten
verkocht en is – hou je vast – het ouderwetse cassettebandje opnieuw bezig aan een opmars. Zelfs de
kleren uit mijn kinder- en tienerjaren zijn weer helemaal terug.
Het is een vaststaand feit dat we, in tijden van economische en/of maatschappelijke onzekerheid, teruggrijpen naar vroeger. Is het een soort heimwee naar de tijd waarin alles nog beter was? Was alles toen
wel beter of bezien we het verleden veel rooskleuriger dan het werkelijk was? Willen we wel terug naar
de jaren 90 of 2000, toen smartphones, tablets en sociale media nog onbestaand waren?
Alhoewel het leven toen ook niet altijd rozengeur en maneschijn was, was het in elk geval veel eenvoudiger. Je hoefde niet elk moment van de dag bereikbaar te zijn en het internet was nog geen beerput
waar iedereen z’n gal uitspuwde. We speelden nog met echt speelgoed en ravotten urenlang buiten. We
maakten sneeuwmannen en gooiden sneeuwballen, tot onze vingertoppen gevoelloos werden door de
kou. Maar we verveelden ons niet. We wisten ongetwijfeld veel minder dan we nu weten en we konden
nog niet naar de andere kant van de wereld reizen op onze computer. Voor het laatste nieuws moesten
we wachten op het journaal of de krant. We moesten de weg zoeken met een kaart, wat vaker wel dan
niet tot ruzies leidde, maar er werd tenminste gepraat in de auto. Dat vroeger niet alles beter was, dat
kan best zijn. Maar het leven was toen wél heerlijk eenvoudig en dat krijgen we helaas nooit meer terug.
Jochen

o
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*Deze actie loopt t.e.m. 31 december 2022. Niet geldig in de webshop. Bekijk de voorwaarden op sleeplife.be.

Uw Miele
Specialist!

matrassen -- boxsprings
boxsprings -- lattenbodems
lattenbodems -- hoofdkussens
hoofdkussens -- beschermers
matrassen
beschermers -- dekbedden
dekbedden -- bedtextiel
bedtextiel

Sleeplife® Brugge
Sleeplife®Wevelgem
Stad
Sleeplife®
Koningin Astridlaan
99

(Expresweg,
afrit vogelzang)
Kortrijkstraat
341
Straat 00
(In
winkelcentrum
Torfs)
T.het050
39 04bij 92
T. 000 00 00 00
T.ma-za:
05609u30
41 -72
00• 13u30 - 18u
12u30
ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u / zondag gesloten
ma-za: 9.30u-12.30u · 13.30u-18u / zondag gesloten

sleeplife.be
sleeplife.be

Brugse Steenweg 55 - Blankenberge (baan Brugge-Blankenberge)
050 41 11 05 - info@dekempe.be
Ma - woe - don - vrij van 9.30 - 12.00 en van 13.30 - 18.00
dinsdag enkel op afspraak • zaterdag van 10.00 tot 13.00

100% gespecialiseerd in MIELE
Grote kennis / jarenlange ervaring
Eigen hersteldienst / grote voorraad onderdelen
Wij reserveren nog de nodige tijd voor onze klanten !!

Met plezier
k
ontvangen wij u oo
buiten de openingsuren op afspraak!!

Interesse in
inbouwtoestellen? !
Maak een afspraak

GRATIS 5 JAAR
WAARBORG*
op was- en
droogautomaten
*Voorwaarden in onze toonzaal

2212-10054
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EDITIE BRUGGE CENTRUM

SNT

Arsenaalstraat 4 8000 Brugge

|

050 44 11 40

|

info@snt.be

|

www.snt.be

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Inschrijven

Start lessen 2de semester: 9 januari 2023

Online 24/24, 7/7
of in het secretariaat SNT Brugge vanaf 5/12
Op weekdagen doorlopend van 8.15 tot 21.30 uur
0p zaterdag van 8.15 tot 12 uur

volledig aanbod op

www.snt.be
Ontdek ook onze online cursussen!

Rolf Benz Ego is een tijdloos mooi zitmeubel
met bijna onbeperkte mogelijkheden!

NU MET
VOORDEELACTIE
IN STOF

2212-10106

Dat geldt voor de de vormgeving én het zitcomfort.
Of u nu kiest voor een fauteuil, sofa, loungebank
of hoekbank, de Ego past zich aan ú en uw interieur aan.

Licht & Meubel Design • Natiënlaan 247 • 8300 KNOKKE • T 050 60 60 60 • info@lmdesign.be • www.lmdesign.be
Elke weekdag open van 10u - 12u30 en van 14u - 18u. Op zaterdag open van 10 - 18u. Zondag open van 14u - 18u.

LINGERIE INTIMO M P
KORTRIJKSESTRAAT 141, OOSTKAMP • 050 84 02 50
Ma 13.30 -18.30u • di - za 9.30 -12u & 13.30 -18.30u
do & vr doorlopend 9.30 -18.30u

www.intimo-oostkamp.be

Shop ook online: shop.intimo-oostkamp.be

Nieuwe innoverende GELTEX matras beantwoordt
aan de 5 pijlers voor een goede nachtrust!
Nooit meer te koud
of te warm

2212-12643

Rijselseweg 32 -38 IEPER
057 20 33 21 - 800 m² TOONZAAL

Duurzame materialen
geproduceerd met respect
voor het milieu

Ideale drukverdeling
over hele lichaam

Open op maandag,donderdag en zaterdag van 13.30-18u
Woensdag van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten zondag, dinsdag en vrijdag

Beter bestand tegen vocht,
warmte en lichaamsdruk

Correcte ondersteuning
bij elke slaaphouding

Open van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten zondag, maandag en woensdag

WAAROM WACHTEN !
Fort Lapin 31 - BRUGGE
050 33 14 85 - 1000m² TOONZAAL
NU REEDS SUPERPROMOTIES
S U PNIEUW
E R P RWINTERCOLLECTIE
O M O T I E S Matrassen
Lattenbodems
AllesVast
valt van je af in een Beka bed ...
ONTDEK
HOE
Dekbedden

Wijkregisseur Peter helpt leefomgeving
van Zeebruggenaren verbeteren
Over een periode van 4 jaar reserveren de
Vlaamse overheid, Stad Brugge en de haven
van Zeebrugge 968.000 euro voor Zeebrugge.
Via een wijkverbeteringscontract wil men met
concrete acties de Zeebruggenaren beter ondersteunen en hun leefomgeving verbeteren.
Wijkregisseur Peter d’Aubioul staat in voor de
concrete uitvoering ervan.
Met verbinding als rode draad wordt ingezet op
5 projectonderdelen die voor een opwaardering van Zeebrugge zorgen, waaronder het creeren van een aantrekkelijke wijkinfrastructuur,
duurzame en veilige wijkmobiliteit en verbindende infrastructuur. “In Zeebrugge wordt het
risico op sociaal isolement bij kwetsbare doelgroepen versterkt door fysieke barrières zoals

druk vrachtverkeer, spoor- en tramlijnen en
gevaarlijke of ontbrekende fietspaden. Daarnaast zijn wegen die het potentieel hebben om
buurten te verbinden vaak onaantrekkelijk en
onveilig, dus moet er ook ingezet worden op
(zachte) mobiliteit. Zo heeft Zeebrugge ondertussen al een eerste deelauto.”
Ook verbindende activiteiten voor Zeebruggenaren zullen worden ondersteund. We
willen experimenteren met nieuwe vormen
van burgerparticipatie die eerder al succesvol bleken te zijn”, vertelt Peter. “Daarnaast
gaat er ook aandacht naar verbindende activiteiten die worden ingericht door partnerorganisaties. Als wijkregisseur zoek ik naar
manieren waarop initiatieven elkaar kunnen
versterken.” Ook een toegankelijke en inclu-

Kortrijkstraat 130 - INGELMUNSTER
051 30 00 02 - 1000m² TOONZAAL
facebook.com/LattoflexBedding
www.lattoflex.be

  

Open van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten op maandag en zondag

sieve dienstverlening en de klimaattoekomst
komen aan bod in het project.
Samen met gebiedscoördinator Karel Masureel is Peter verantwoordelijk voor de opvolging en realisatie van de acties en doelstellingen. Beiden zullen nauwe contacten
onderhouden met inwoners, handelaars,
verenigingen en de lokale diensten. Georgiana Popa treedt dan weer op als brugfiguur
openbare dienstverlening (focus Oost-Europa). Wie actief is en/of woont in Zeebrugge
en graag een gesprek rond de leefomgeving
of leefbaarheid in Zeebrugge wil, kan Peter
en zijn collega’s bereiken in het Gemeenschapshuis (Marktplein) in Zeebrugge.

50
BEDTEXTIEL
JAAR

®
GELTEX
Alle afmetingen
VERSCHIL
MAAKT!

Geef een
CADEAUBON
TIJD OM JE
ook flanel en lakens
Een
geschenk
WAAR TE MAKEN
140/220
helemaal
TOT
BRUGGE
IEPER Zomerdekbedden
INGELMUNSTER
op maat
%
vanaf
€39
Handverstelbaar
Fort Lapin
31
Rijselseweg 32-38
Kortrijkstraat
130
Katoen - Bamboe
- Dons - Outlast
• 70 - 80 - 90 x 200 cm ...............vanaf €90
HET
• 140 - 160 - 180 x 200 cm .................€180
SLAAPKAMERDROOM

-50

O

-

naar uw rug,
• 140 x 200 cm .........................................................vanafLuister
€35
• 140 x 220 cm .........................................................vanafhij
€40verdient het KUSSENS
OOFD
• 240 x 220 cm .........................................................vanafLattofl
€70 exHEffect
• 260 x 220 cm .........................................................vanaf €80
vanaf

• 70 - 80 - 90 x 200 cm vanaf............€160
• 140 - 160 - 180 x 200 cm................€320

Nooit geziene

Lattenbodems

€ 30

100% Synthetisch all season

de

lichaam is de hele dag in de weer. Ook uw rug.
• 140 x 200 cm .........................................................vanafUw
Hij€80
verdient dus een uitstekende nachtrust. Precies wat
de bodems en matrassen van Lattoflex u garanderen:
• 140 x 220 cm .........................................................vanafeen€90
ongeziene kwaliteit die uw rug verwent. In combinatie
met een actieve bodem, speelt een matras van Lattoflex
• 240 x 220 cm .......................................................vanaf €139
perfect in op uw lichaam. Zo voorkomt u rugklachten
en geniet u van een heerlijk slaapcomfort !
Nieuwe innoverende GELTEX® matras beantwoordt
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €169

Elektrisch verstelbaar

aan de 5 pijlers voor een goede nachtrust!

Copyright foto: Stad Brugge

• 70 - 80 - 90 x 200 cm......................€375
• 140 - 160 - 180 x 200 cm................
€750
Nooit meer te koud

beka.be

of te warm

Ken je dat gevoel? De lange, drukke dag die van je afglijdt en plaatsmaakt
voor rust en geborgenheid? Dat gevoel creëert Beka® voor jou. Door de top
in slaaptechnologie te combineren met vakmanschap en oog voor detail.
Zo maken wij van jouw Beka® bed … de beste plek ter wereld.

Wij geven u

Decemberaa=nd bi j uitstek!!

90% dons all240/220
season

vanaf
€79

• 140 x 200 cm .......................................................vanaf €179
• 140 x 220 cm .......................................................vanaf €199
Beter bestand
vocht,cm .......................................................vanaf €329
• 240tegen
x 220
warmte en lichaamsdruk
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €379
Duurzame materialen
geproduceerd met respect
voor het milieu

in de 3 winkels
Ideale drukverdeling
over hele lichaam

Correcte ondersteuning
bij elke slaaphouding

SUPERPROMOTIES

ENERGIE oude m
GRATIS levering en montageBESPAAR
- GRATIS terugname

PROFESSIONEEL
& ERGONOMISCH
  
SLAAPADVIES
TIJD OM JE SLAAPKAMERDROOM
OP MAAT
WAAR TE MAKEN

DE feestm

BEKA_KEYVISUAL_A4_BE_NL.indd 2

Lattenbodems

Vast

facebook.com/LattoflexBedding
www.lattoflex.be

Hoofdkussens
KOOP EEN WARM
DEKBED

de beste plek ter wereld

50
Dekbedden

€1.395

Alle afmetingen, ook 200x200/220
SUPERPRO
M Vaste
O Tboxspring
I E S incl.

GEADVISEERDE

06/09/2018 10:33

PAKKETPRIJS*

JAAR

100% SYNTHETISCH
• synthetisch
140 x 220
.......vanaf €61
• outlast
• latex
240 x 220
.....vanaf €109
• dons
260 x 220
.....vanaf €122
• visco
90% DONS
• Tempur
140 x 220
.....vanaf €199
•DEKBEDSealy
OVERTREKKEN
1.000 M2 TOONZ
240 x 220
.....vanaf €329
LAKENS
Kortrijkstraat 130 - SCH
260 x 220 .....vanaf €379

80 soorten

7 zone pocketverenmatras
in stof of kunstleder
Witte Europese vanaf
180 x 200 cm

€Alle1.800
afmetingen
• 70 - 80 - 90 x 200 cm ...............vanaf €90
eendendons
• 140 - 160 - 180 x 200 cm .................€180
240 x 220 cmtot 18 u. - Gesloten op
Ma-zat open van 10 tot 12 u. en van 13.30

2
1.000
800 M2 TOONZAAL
genietM
je TOONZAAL
€130
Zalige geschenken voor Sint, Kerst en Eindejaar.Ook jij kan je laten omarmen door het puurste slaapcomfort. Met Box by Beka
van de kwaliteit en het design van een echte Beka®. En dat tegenFort
een aantrekkelijke
prijs.
Zomerdekbedden
Lapin 31 - NIET OP WINKELCENTRUM
Rijselseweg 32-38 - NAAST GSI
We bruisen van de tips en ideeën voor het ideale geschenk.
Handverstelbaar
Ontdek Box by Beka bij je lokale slaapspecialist
of op beka.be
- Dons - Outlast8900 IEPER - 057 20 33 21
8000 BRUGGE - 050Katoen
33 14- Bamboe
85
• 140 x 200 cm .........................................................vanaf €35
• 70 - 80 - 90 x 200 cm vanaf............€160
elektrisch
matras
Een cadeaubon is ook ALTIJD een goed idee. *De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het
Gesloten
op zondag
Gesloten
op+woensdag
en zondag
• 140 x 220 cm .........................................................vanaf
€40
staat- 160
het verkooppunt
om van deze €320
prijzen af te wijken.
• 140
- 180 x 200vrij
cm................

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.

Adviesprijs voor gestoffeerde Box by Beka boxspring en hoofdbord, Cosmopolitan matras (mono) en steunpoten.

vanaf

Vanaf maandag 5 december elke dag open!
Uitzonderlijk open zondag 11/12 en 18/12
van 9.30h-12.00h/14.00h-18.00h
Zaterdag 24/12 open van 9.30h-17.00h
Zaterdag 31/12 open van 9.30h-16.00h

Ilse, Martine, Anniek en Sandra.

Kortrijksestraat 52 | 8020 Oostkamp | 050 84 14 01 | info@lingerieilse.be | M | P
Ma, di, woe, do, vrij: 9.30 - 12.00 en 14.00 - 18.00 | Za: doorlopend van 9.30 - 18.00 | Gesloten op zondag

100% Synthetisch all season

€ 2.495

MATRASSEN

•GEADVISEERDE
140 x 200 cm .........................................................vanaf €80
*
140 x 220 cm .........................................................vanaf €90
•PAKKETPRIJS
€ 1.800
• 240 x 220 cm .......................................................vanaf €139
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €169

POCKET Elektrisch
BULTEX verstelbaar
POCKET VISCO

2212-10220

Alvast een heerlijk eindejaar, een bruisend 2023
en dank u wel voor het vertrouwen.

160/180 x 200 €70
cm
• 240 x 220 cm .........................................................vanaf
• 260 x 220 cm .........................................................vanaf €80

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.
Pocketverenmatras
7 xzones
Ook jij kan je laten omarmen
puurste
slaapcomfort.
Met Box by
geniet
je
•Beka
Pocketverenmatras
zones
• 70 door
- 80het- 90
200
cm......................
€375
90% dons7 all
season
van de kwaliteit en het design van een echte Beka®. En dat tegen een aantrekkelijke prijs.
Afdeklaag
3cm
Ontdek Box by Beka
bij jekoudschuim
op beka.be
• Afdeklaag
cm
visco
•3140
x 200
cm .......................................................vanaf €179
• 140
-lokale
160slaapspecialist
- 180 x 200ofcm................
€750
Afritsbare
hoes wasbaar op 60° • Afritsbare
wasbaar
op 60°
•hoes
140 x 220
cm .......................................................vanaf
€199
*De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het staat het verkooppunt
vrij om van deze prijzen af te
wijken.
Adviesprijs voor gestoffeerde Box by Beka boxspring en hoofdbord, Cosmopolitan matras (mono) en steunpoten.
Soepel
en stevig
240 x 220 cm .......................................................vanaf €329
• Soepel en •stevig
Hoogte 21 cm
260 x 220 cm .......................................................vanaf €379
• Hoogte 21• cm
90 x 200...................€495 NU €370 90 x 200...................€599 NU €450
140 x 200.................€730 NU €550 140 x 200.................€899 NU €675
160 x 200.................€830 NU €620 160 x 200.................€1010 NU €760
180 x 200.................€920 NU €690 180 x 200..................€1140 NU €855

•
•
•
•
•

-50%

8770 INGELMUNSTER Gesloten op zondag en maan

DEKBEDOVERTREKKEN
vlak + matras
HOOFD160/180 x 200 cm
EN LAKENS
KUSSENS
doe
de hoofdkussentest!
vanaf

-50%€ 1.495

TOT

80 soorten
vanaf

€25

Dekbedden
• Synthetisch
• Latex
• Dons

Alle afmetingen
• Visco

• Tempur
• Outlast
• Kapok
• Wol
• Geltex

AANBOD
GRATIS levering en montage - GRATIS terugname
oude
STEmatras
T
O
O
R
G
T
E
IO

50
TOONZAALMODELLEN AAN SUPERSCHERPE
PRIJZEN!
JAAR

H
EG
RT IN DE R
O
F
M
O
C
P
SLAA

Ma-zat open van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u. - Gesloten op zondag
1.000 M2 TOONZAAL

800 M2 TOONZAAL

1.000 M2 TOONZAAL

2212-12267

TENDRESSE

buitengewone momenten
A NN CUVEL I ER
beleef je in huis

INHUIS WOONINRICHTING
WOONINRICHTING

LINGERIE  CORSET TERIE  BADMODE
DAMES  HEREN  KINDEREN

Feestcollectie en feestelijke
body’s terug binnen!

Koning
Koning Albert
Albert I-laan
I-laan 94B
94B
8200
8200 Brugge
Brugge
TT 050/38
050/38 34
34 77
77
WWW.INHUIS.BE
WWW.INHUIS.BE

2212-10584

BON

€ 20

*

bij aankoop vanaf € 100

Kortrijksestraat 49
8020 Oostkamp
0496 10 07 69

*Bon geldig tot eind december 2022

ZAT. 17 DECEMBER
komt de kerstman
voor een drankje en
een hapje!
Boss | Armani | Meyer | Zilton | Pierre cardin | Jott | Roy Robson
Ledub Club of Gents | State of art | Vive Le Velo | La boucle
NZA | enz...

Stijlvol feesten doe je met...
Jo Fashion!

ues
Ook consumptiechbrequik
bij ons te ge en!
OPEN: ELKE ZONDAG van 11.00 tot 13.00
dinsdag tot vrijdag 10.00-12.00 en 14.00 tot 18.00
zaterdag 10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 18.00

Cadeaubonnen feestelijk verpakt

Persoonlijke uitnodiging
Gratis infosessie
Maakt u de juiste keuzes over uw inkomen, vermogen,
pensioen en nalatenschap? Wij helpen u op weg om
uw financiële gemoedsrust te vinden.

Kom naar de infosessie op 15 december in Brugge
Iedereen wil graag een vorm van financiële gemoedsrust voor zichzelf en de kinderen.
Stelt u zich ook vragen over uw nalatenschap?
Tijdens een presentatie van 1 uur krijgt u de antwoorden van adviseur en

Interesse? Schrijf u nu gratis in via
www.strategica.be/voordrachten
of bel 09/277 03 11

fiscalist Koen Brysbaert. Vertel hem welk leven u voor ogen hebt voor u
en uw gezin. Hij geeft u strategisch advies op maat.

Lise Charmel (+ bad), Eprise, Antinéa, Ambra, Lejaby, Simone Pérèle, Antigel (+bad), Christies, Ritratti, Marie Jo, Twist, L’Aventure, Prima Donna, Björn Borg,

Liever een persoonlijk gesprek?
Vraag een gratis introductiegesprek aan bij u thuis of op kantoor met één van onze experten

Ralph Lauren, Ringella, Woody, Schiesser, Lords and Lilies, Key-ce, Boobs & Bloomers, Pluto, Alice et Maman, Duranti, Pepita, Chiari, Imec, Twin-Set.

via info@strategica.be
Groendreef 37 Bus 1A, 9880 Aalter - Tel. 09/277 03 11 - info@strategica.be - FSMA NR. 115538A
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2212-12508

Kinderburgemeester Senna
De Decker blikt ambitieus vooruit
Op de eigenlijke gemeenteraadsverkiezingen
moeten we nog even wachten, maar in Blankenberge werden de kindergemeenteraadsleden ondertussen wél al verkozen en geïnstalleerd. Daar werd de tienjarige Senna De
Decker tot kinderburgemeester verkozen.
Senna zit in het vijfde leerjaar van SJSP Campus Weststraat in Blankenberge. “Alhoewel ik
het leuk vind dat ik nieuwe vrienden maak op
deze school, mis ik nog steeds Campus Zuidlaan, waar ik tot vorig jaar school liep. Gelukkig heb ik nog steeds contact met ons vriendengroepje van in de Zuidlaan”, vertelt ze. “In
mijn vrije tijd hou ik van turnen en dansen.
Daarnaast hou ik ook van sporten en spelen
met mijn vriendinnen.”

De kindergemeenteraad is niet volledig nieuw
voor Senna. “Ik zat vorig jaar reeds in de kindergemeenteraad van Blankenberge en dit
jaar was er dus de verkiezing tot burgemeester. Waarom men voor mij heeft gekozen?
Misschien komt het omdat ik spontaan ben,
voor een groep durf praten en kan luisteren
naar anderen. Ook ben ik niet bang om een
mening naar voor te brengen.”
“Het thema waarrond de kindergemeenteraad
dit jaar zal werken, is kunst en versiering in
Blankenberge. Hiermee hoop ik meer kunst
voor kinderen te creëren in de stad en om
meer activiteiten te organiseren om kinderen
op die manier bekend te maken met kunst”,
legt Senna uit. “Ik hoop dat kinderen in Blan-

kenberge door de kindergemeenteraad een
stem krijgen. Dat er geluisterd wordt naar hun
ideeën en dat daar ook iets van gerealiseerd
wordt. Vorig jaar werkten we rond speelpleinen in Blankenberge en de realisatie van die
plannen gaat binnenkort van start. Leuk!”
Jong geleerd is oud gedaan, want Senna klinkt
al als een echte burgemeester. Zou een politieke carrière later iets voor haar zijn? Ze
schudt haar hoofd. “Ik zie mezelf nog niet
onmiddellijk in de politiek gaan als volwassene, maar je weet nooit. Later zou ik graag
osteopaat worden, maar in combinatie met de
politiek wordt dat waarschijnlijk te druk”, besluit de sympathieke kinderburgemeester met
een knipoog.

Kerst

#VANRSL
Eindeloos shoppingplezier
met kerstshoppingweekends op 11-12 en 17-18 december

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

Kerstanimatie op de Grote Markt:
Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

TOT 31 JANUARI

KOOP 1 BRIL
=
KRIJG 2 BRILLEN
EXTRA VOOR 1€ *
DE 3DE BRIL IS VOOR UZELF
OF OM CADEAU TE DOEN

*Voorwaarden in de winkel. BV Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

ROESELARE. Westlaan 136 - Tel. 051 21 21 23
SINT-KRUIS. Maalsesteenweg 330a - Tel. 050 37 27 37
WAREGEM. Stormestraat 33 - Tel. 056 61 55 15

Huis van de Kerstman
in de Noordstraat
van 25 tem. 31 december

Radio2 Top 2000
dagelijks 2 optredens van de grootste artiesten
met o.a. Metejoor, The Starlings, Niels Destadsbader,
Stan Van Samang, Mama’s Jasje, Margriet Hermans, ...

www.visitroeselare.be

Nieuwe Vlaamse primitief voor Musea Brugge:
‘Man van Smarten’ van Albrecht Bouts

Classic vs modern

“Heel blij met deze bijzondere aanwinst”

Dankzij dit Erfgoedfonds mocht Musea Brugge
recent het laatmiddeleeuwse schilderij Man
van Smarten (1500-1525) van Albrecht Bouts
(ca. 1452 – 1549) verwelkomen in zijn wereldbefaamde collectie Vlaamse primitieven. De
laatste eigenaar van Man van Smarten was

pater Ghislain De Jaeger, die het had geërfd
van zijn vader, dokter De Jaeger. In 2021 overleed pater Ghislain De Jaeger en liet hij het
werk na aan de Koning Boudewijnstichting
om het schilderij onder te brengen en toegankelijk te maken in het Groeningemuseum.
De bewaarde werken van Albrecht Bouts en
zijn atelier, waaronder dit schilderij, laten
zien dat het atelier gespecialiseerd was in de
serieproductie van devotietaferelen. “Voor de
aanhangers van de Moderne Devotie was de
inleving in het leven en vooral in het lijden van
Christus heel belangrijk. Net omdat gelovigen
zich konden identificeren met het beeld van de
lijdende Jezus, waren deze werken zo geliefd”,

AANKOOP ALLE WAGENS
0494 66 66 60

m o d e r n , b o l d l o o k . We c re a t e
jewellery for any type op woman.

De nieuwe aanwinst werd gerestaureerd en is
meteen ook te zien in de tentoonstelling ‘Oog
in oog met de Dood’ (nog tot 5 februari 2023
in het Brugse Sint-Janshospitaal).
Copyright foto: Musea Brugge, artinflanders.be, Cedric Verhelst

G E V R A AG D

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

Alle Merken en jaren
met/of zonder schade/keuring, veel km.
24/24 - 7/7!

aldus Anne Van Oosterwijk, directeur Collectie
bij Musea Brugge. “Tot nu toe ontbrak in onze
collectie Vlaamse primitieven representatief
werk van belangrijke kunstenaars die in de
15de en 16de eeuw actief waren buiten Brugge.
Met ‘Man van Smarten’ van de Leuvense schilder Albrecht Bouts wordt deze lacune opgevuld. We zijn dan ook heel blij met deze bijzondere aanwinst”, besluit Anne van Oosterwijk.

2212-12409

Al meer dan 30 jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich via haar Erfgoedfonds in
om kunstwerken en belangrijke getuigenissen uit ons erfgoed in België te houden, te
bewaren en onder de aandacht te brengen.
Aangekochte werken en documenten worden
in langdurige bruikleen gegeven aan Belgische musea en culturele instellingen.

A c l a s s i c , re f i n e d d e s i g n o r a

Elke dag betaald - Eigen regio
In bezit van auto en telefoon

Beste prijs
!
cash en aan huis

Bel voor info: 0471 94 21 45
PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

CÔTE À L’OS 1E KEUS
7/KG
€ 19,88 €18,9

OPENINGSUREN

Astridlaan 8 | 8310 Assebroek
050 35 33 40 | info@eversen.be

Maandag op afspraak| Dinsdag - Vrijdag 9:00 - 12:00u 13:30 - 18:00u | Zaterdag 9:00 - 17:00u (doorlopend) | Zondag op afspraak

Rosbief
ARDEENS KASSLER GEBRAAD
€ 9,81 €9,50/K
€ 17,49 €15,99/KG
G

Verdere info op www.JuwelierEversen.be

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

GESLOTEN

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA
T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE

€ 7,10

vispannetje
€6,70/STUK

GRILLWORST
KG
€ 11,20 €10,90/

GEROOKTE ACHTERHESP
GEHEEL
€ 9,28 €9,10/K
G

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

Vanaf 6 December 7 op 7 open!
2212-9945

zondag, maandag en feestdagen

KOOPDAGEN:
ZONDAG 11 & 18 DECEMBER OPEN VAN 13U30 TOT 18U00
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Win de nieuwe Apple iPhone 14
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10-16u non-stop
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stripfiguurtje

Antiekwinkel Bont Actie Dag

sprookjesfiguur

vleesrooster
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop

10-16u non-stop

BARES VOOR WAAR De experts zijn 8 dagen ter plaatse!

waadvogel
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop

Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

intelligent
een
der VS

vochtig
koud

noodsein

Verander je vacht in geld

LAATSTE
KANSst-Europa

telwoord

Transport naar Oo
SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 306
3

6685

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS
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E
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Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

1

klos

Winnaar Blits Magazine week 35: Wint een iPhone 13: J. De Muyt / 8730 Oedelem

Attentie! Attentie!

Deelnemen kan t/m 08/01/23 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

We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*
Bont in combinatie met goud
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

ONTDEK ONZE RUIME
COLLECTIE VOOR HET
HELE GEZIN IN ONZE
WINKELS OF WEBSHOP

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.

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)
Tandgoud (met en zonder tanden)

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

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km
- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad

AARTRIJKE, BRUGGE, OOSTENDE, POPERINGE, VEURNE & WAARSCHOOT

SHOP OP AMODE.BE

PROFITEER VAN DE MOMENTEEL HOGE GOUDPRIJS
WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

Edele horloges in goud en zilver

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien
uit legaten en verzameluitgaven.
Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot,
moeflon, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.
*

Wij betalen tot € 2000

Moerstraat 23 - 8000 Brugge, +32(0)488 03 12 12

Du
Fossé
Du
Fossé
Opendeurmaand in Brugge
Opendeurmaand in Brugge
Gratis
Gratis
Pallone
Pallonevanaf
bij aankoop

bij€aankoop
vanaf
6995,-Leolux
€ 6995,-Leolux
6995,
Leolux
collectie
collectie

GRATIS
GRATIS
voetenbank
voetenbank
bij aankoop
bij aankoop
Caruzzo
Caruzzo

Uitzondelijk
Uitzondelijk
Promotie
Promotie
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