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Opendeurmaand in Brugge
Een magazine vol voordelen en verrassingen
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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.

Regioverantwoordelijke
Ahmed Elfadaly - 0468 50 70 11
ahmed@blitsmagazine.be
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relax & lounge

Jochen Van Coillie
Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be
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Redactie

Redactie Blits Magazine
Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

www.blitsmagazine.be
u81-41 nav

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.

NOCTURNE
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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?
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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
egnuol & xaler
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
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Uw Miele
Specialist!

Brugse Steenweg 55 - Blankenberge (baan Brugge-Blankenberge)
050 41 11 05 - info@dekempe.be
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Interesse in
inbouwtoestellen? !
Maak een afspraak

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

DESIGN,MEUBELEN
MEUBELENEN
ENINTERIEUR
INTERIEUR
DESIGN,

Academiestraat3,3,77en
en99
Academiestraat
+3250
5033
3384
842424
BBRRUUGGGGEE t:t:+32
dufosse@dufosse.be
dufosse@dufosse.be
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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
fa naherhaling
v p o ovan
k nF.C.
aaDejiKampioenen,
b
In De Gloria. En dan hebben we het nog niet over de zoveelste
een
programma waar wel eens meewarig over wordt gedaan, maar
dat
nog
steeds
vlotjes
een
half
miljoen
x ul oeL-,5996 €
kijkers weet te halen én een vaste stek heeft in de kijkcijfer top 10.
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100% gespecialiseerd in MIELE
Grote kennis / jarenlange ervaring
Eigen hersteldienst / grote voorraad onderdelen
Wij reserveren nog
sedeitnodige
ca etijdz nvooroonze
k jiklanten
ke b !!
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Met plezier
k
ontvangen wij u oo
buiten de openingsuren op afspraak!!

GRATIS 5 JAAR
WAARBORG*
op was- en
droogautomaten
*Voorwaarden in onze toonzaal
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2212-10054

Gratis
Gratis
Pallone
Pallonevanaf
bij aankoop

GRATIS
GRATIS
voetenbank
voetenbank
bij aankoop

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

Kerst

NU MET
VOORDEELACTIE
IN STOF

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

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

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.

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

Huis van de Kerstman
in de Noordstraat

Vraag
vrijblijvend een
offerte aan

van 25 tem. 31 december

2212-10086

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, ...

RAMEN & DEUREN ∙ POORTEN ∙ ROLLUIKEN ∙ ZONWERING ∙ TERRASOVERKAPPING ∙ CARPORTS ∙ MUGGENHORREN

www.visitroeselare.be
Industriepark 47 · 8730 Beernem
Tel.: 050 79 09 00 · info@nipacostorme.be
Voor uw grote projecten kunt u steeds een afspraak maken!

OPENINGSUREN:
OPENINGSUREN:
13u30-17u30
∙ di t.e.m.
vr: 9u-12u
& 13u30-17u30
(vr tot 17u)
Ma:Ma:
13u30-18u
∙ Di t.e.m.
vr: 9u-12u
& 13u30-18u
(vr tot 17u)
Zaterdagvoormiddag
op afspraak
Zaterdagvoormiddag
op afspraak

NN EE EE MM ZZ EE KKEERR EEEENNSS EEEENN KKI IJJKKJJEE OOPP OONNZ ZE E WWE EBBS SI IT TE E WWWWWW. N. NI PI PA AC CO OS ST TO OR RM ME E. B. BE E

Volkskunstgroep ’t Vrij Uurke zoekt
toffe mensen
“Aanleren van een nieuwe dans levert steevast grappige situaties op”
Eind de jaren 70 was volksdans een vaste
waarde in elke jeugdbeweging. Toen Chiro
Zedelgem in 1979 een volksdanscursus organiseerde, was het succes zo groot dat men besloot een eigen volksdansgroep op te richten.
Die heette initieel ’t Vrijerke en evolueerde
tot volkskunstgroep ’t Vrij Uurke. Stichtend lid
Johnny Eecloo is anno 2022 nog steeds van de
partij, maar heel wat andere leden hebben de
voorbije jaren wél afgehaakt. “Het is moeilijk
om mensen, vooral jongeren, te motiveren
om zich in te zetten voor een hobby of vereniging”, zegt Johnny. “En dat is jammer, want
om de toekomst van ’t Vrij Uurke te kunnen
garanderen is het belangrijk dat er jong volk
bij komt.”
Nochtans is volkskunst heel wat leuker dan je
misschien denkt, vertelt Johnny. “Onze vereniging telt 3 luiken: volksdans, vendelen oftewel
vlaggenzwaaien en musiceren. Het grootste
deel van de leden doet aan volksdans en/of
vendelen. Daarnaast hebben we 3 muzikanten die de dansers begeleiden. Oubollig zijn
we allerminst, mensen denken dat omdat ze
volkskunst niet kennen. Ja, het is waar dat we

kledij van vroeger aantrekken tijdens het dansen en dat we oude muziek gebruiken, maar
we proberen onze dansen zo aantrekkelijk
mogelijk te brengen.”
“Bij volksdans draait het om het hele verhaal.
Veel dansen zijn gekoppeld aan gebeurtenissen in het leven van vroeger: oogstfeesten,
huwelijken, de seizoenen, het boerenleven,
het vissersleven … Volksdans toont hoe men
vroeger leefde in Vlaanderen. We proberen
te begrijpen wat er in een lied wordt verteld,
waarom men er op danste en hoe wij het
kunnen omzetten in een verhaal met dans.
Heel wat dansen zijn koppeldansen of doorschuifdansen, wat tegenwoordig zelden wordt
gedaan, maar wél veel leuker is. Ook zoeken
wij naar dansen met attributen, wat het voor
toeschouwers aantrekkelijker maakt om naar
te kijken.”
Om die Vlaamse volkscultuur uit te dragen,
zoeken de leden van ’t Vrij Uurke regelmatig verdere oorden op: ze hebben al gedanst
in Brazilië, de VS, China, Taiwan en zowat
de helft van Europa. Dat zorgt ervoor dat de
leden een heel hechte band hebben. “Na al

die jaren zijn we inderdaad een familiegroep
geworden, we kennen elkaar door en door”,
lacht Johnny. “Al worden nieuwe leden met
open armen ontvangen. Alhoewel we het onszelf niet graag te gemakkelijk maken, wordt er
tijdens repetities heel wat afgelachen. Zo zijn
we nu bijvoorbeeld bezig met het aanleren
van een nieuwe dans, iets wat steevast grappige situaties oplevert. Plezier maken, daar
draait het om en dat stralen we ook uit.”
Mensen die een kijkje willen nemen tijdens
de repetities zijn elke vrijdagavond welkom
in de gymzaal van Spes Nostra in Zedelgem
van 20.30 tot 22 uur. Wie zich bij ’t Vrij Uurke wil aansluiten om te dansen of vendelen
heeft geen ervaring nodig. “In de meer dan 40
jaar dat we bestaan, heb ik slechts 2 mensen
gekend die het ritme van de dansen niet onder de knie kregen. Alle anderen slaagden er
wonderwel in”, knipoogt Johnny. “Muzikanten
in spe (gitaar, dwarsfluit, klarinet, accordeon
of viool) moeten wél al hun instrument kunnen bespelen. Verder is iedereen vanaf 14 jaar
van harte welkom bij ’t Vrij Uurke. Wie meer
info wil, kan terecht op www.vrij-uurke.be.

2212-10584

BON

€ 20

*

*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!

Kortrijksestraat 49
8020 Oostkamp
0496 10 07 69

ues
Ook consumptiechbrequik
en!
ge
bij ons te
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

2212-10106

bij aankoop vanaf € 100

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

RESTAURANT - TEA-ROOM

de Gekruide
Verbeelding

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

Geoportaal ‘Luchtfoto 1914-1918’

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 50 pp
Menu all in 65 pp
Per tafel - Min. per 2 personen
Bij keuze van gin als apéro supplement € 5

BART’S

KOELTECHNIEK

Bart hallaert
0479 72 05 30
info@bartskoeltechniek.be

Volle borden, rijke smaken
De Gekruide verbeelding is al 9 jaar een hotspot voor ongedwongen en relax genieten.
Chef-kok Paul en gastvrouw Marie-Ange
slaagden er in die periode in om een heleboel vaste lekkerbekken naar hun volksrestaurant te lokken.
Dat doen ze met een heerlijke Frans-Belgische 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 authentieke gerechten die recht uit het hart
komen. Wat ook je voorkeur is, de chef serveert 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 Belge (€ 39), het kroonjuweel: een huismenu
(€ 50) met telkens keuze uit 3 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en diverse nagerechten.
’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 belangrijk 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 bediening maakt deze belofte helemaal waar.

Ontdek het oorlogslandschap vanuit vogelperspectief

SPECIALE FORMULE

Meer dan 2.500 historische luchtfoto’s uit de
Eerste Wereldoorlog zijn voortaan online beschikbaar op het geoportaal ‘Luchtfoto 19141918’. Een unieke bron met een schat aan informatie over het landschap van ruim 100 jaar
geleden komt zo binnen het bereik van iedereen met interesse in de Eerste Wereldoorlog.

voor groepen en allerhande feestjes

MULTIFUNCTIONEEL
WINTERTERRAS
met verwarming

De luchtfoto’s werden gemaakt tijdens verkenningsvluchten van zowel geallieerde als
Duitse inlichtingendiensten. Zo wilden ze
meer te weten komen over de posities en intenties van de vijand. Vandaag zijn duizenden
luchtfoto’s dankzij het geoportaal toegankelijk
voor iedereen: streekbewoners, archeologen,

Enkel op zondagavond

GEGRILDE
CARRÉ RIBBEN

met groenten, frietjes
en sausje

historici, nabestaanden van frontsoldaten ...
Met dit bijzondere archiefmateriaal kan iedereen nu zelf aan de slag gaan. Zoom in op de
kaart van West-Vlaanderen en bestudeer de
overliggende historische foto’s van de frontlijnen en het achterland. Liep er een loopgraaf
door je tuin? Hoe zag het ‘niemandsland’ tussen de linies eruit? Herken je de spoorlijnen
en de vliegvelden? Kijk hoe idyllische weilanden in een pokdalig kraterveld veranderen.
Helemaal boeiend wordt het als je meerdere
gegevens samenbrengt. Dan krijg je een uniek
totaalbeeld van het Westelijke Front in België.

teerden de beste beelden om de volledige
provincie te bedekken. Voor de frontlinies kozen ze overlappende foto’s uit verschillende
oorlogsjaren, zodat je de evolutie en vernieling van het landschap heel gedetailleerd kan
volgen.

De samenstellers van het geoportaal selec-

Copyright foto: IWM – Schuine luchtfoto Hill 60 bij Ieper

Het geoportaal is het resultaat van de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Universiteit Gent, In Flanders Fields Museum, Koninklijk Legermuseum, War Heritage
Institute en Imperial War Museums.
Het geoportaal is te raadplegen via
www.luchtfoto1914-1918.be.

à volonté

donderdag en vrijdag
vanaf 14u30



VAN DONDERDAG
T.E.M. ZONDAG!

Bruggesteenweg 36 - 8760 Meulebeke
Tel. 051 699 465
www.gekruideverbeelding.be

PANNENKOEKEN of
GEBAK of
APPELBEIGNETS

6 december

terug in ons pand met...

à volonté

Iedere weekdagmiddag en
zaterdagmiddag

VERZORGDE
DAGSCHOTEL

ACTIE:
4e glas
GRATIS
NIEUWE

Keuze SOEP of VOORGERECHT
Hoofdschotel - keuze tussen VIS of
VLEES KOFFIE, THEE
of DESSERT

COLLECTIE

7/7 - 24/24 service

www.optiekacke.be
2212-12122

Airco
koeltechniek
warmtepomp
Verhuur van koelaanhangwagens
VENTILATIE

Ter Looigemweg 11 - 8000 Brugge St.-Jozef

www.kinderoptiekbrugge.be

TENDRESSE

LUXEMBURG :

winterse lichtjes, lekkernijen en nostalgie

A NN CUVEL I ER
Over een piepklein buurland schrijven is altijd een feest.
De clichés en karikaturen loeren om elke hoek en ongevraagd komen
de vooroordelen over kasbons en spotgoedkoop brandstof en likeur tanken in mijn hoofd.
En ja… ook Luxe-burgers en Groothertogen wringen zich uit mijn pen.
Op het einde van deze bijdrage ontdek je gelukkig het echte buurland...

Winterlightsfestival
Na een heerlijk gevarieerd ontbijt starten we onze missie: de aanval inzetten op kribbetjes, ribbetjes, belletjes, balletjes, dampende
chocolademelk en glühwein. Het centrum van Luxemburg is behoorlijk kosmopolitisch en inspirerend. En dat alles gebouwd op
imposante historische fundamenten. Nog tot het einde van het jaar
hult Luxemburg-Stad zich in het Winterlightsfestival. Wanneer ik het
centrum opzoek, word ik lichtjes nostalgisch. Even voel ik de Japanner in mezelf naar boven komen en maak in recordtempo overal
foto’s van.
De kerstmarkten bevinden zich op verschillende locaties in de stad.
Het grote rad, de maneges, het adventscircus, de straatanimatie,
de stoeten en parades, de tentoonstellingen, de spektakels en concerten dragen bij aan een hartverwarmend sfeertje. Het is intussen
zo’n 17 uur geworden als God de hemel donker dweilt en plots ziet
de kerstmarkt met z’n duizenden lampionnetjes er nog feestelijker
uit. Een mevrouw in een wijnstalletje steekt de loftrompet over
haar eigen, heerlijke streekproducten. Ze schenkt ons een glaasje
Luxemburgse witte wijn. Achter haar ligt een dure fles uit 1987. Ik
toon nadrukkelijk belangstelling, lieg dat mijn wijnminnende grootmoeder zopas gestorven is, maar de mevrouw is niet tot ontkurken
te bewegen. Dan maar een goedkoper wit wijntje.

Oh, overmoed
Ook dit jaar is de overdekte ijsbaan ‘Knuedler on Ice’, met een totale
oppervlakte van 500 m², terug present aan de Place Guillaume II.
Alcohol, zo blijkt, zet niet enkel gelukzaligheidsfabriekjes in onze
hersenen aan het werk, maar ook de overmoed. Vijf minuten later
overschouw ik Luxemburg-Stad in horizontale positie. We begeven
ons naar Place d’Arles waar de ‘Lëtzebuerger Chrëschtmaart’ op romantici en fijnproevers wacht. Proef hier een van de lekkernijen
zoals reuzenmarshmallows of de echte Luxemburgse specialiteit,
de ‘Gromperekichelcher’, in het Nederlands gewoon ‘gekruide aardappelkoekjes’.
Op Place de Paris in Luxemburg-Stad gaat jaarlijks de traditionele
Sinterklaasmarkt door. Er staat een prachtig versierde kerstboom
van 20 meter hoog en iedereen wisselt nu al de beste wensen uit.
In een kraampje vlak voor me liggen de ‘Bratwursten’ zich gaar te
gillen in het hete frituurvet.

Feestcollectie en feestelijke
body’s terug binnen!

PUBLIREPORTAGE

“Goedemiddag, mijnheer Blits. Welkom in ons hotel. Hebt u een
goede reis gehad?” In vlekkeloos Nederlands verwelkomt de baliebediende van Hotel Meliá ons. En of we terloops geen koffie willen.
Het hotel ligt heerlijk ingebed in het rijke Kirchberg district. Het
station is op wandelafstand, dus is de trein een aanrader. Wist je
trouwens dat alle openbaar vervoer al bijna drie jaar volledig gratis
is in heel Luxemburg?

LINGERIE  CORSET TERIE  BADMODE
DAMES  HEREN  KINDEREN

Stad op twee niveaus

Cadeaubonnen feestelijk verpakt

Na een doortocht door de historische bovenstad, met haar middeleeuwse restanten, winkelstraten, gezellige stadspleinen en
kronkelende steegjes, trekken we naar de benedenstad. Dat kan
te voet, met een lift of met de panoramische kabelbaan. Daarbij
wordt een hoogteverschil van 71 meter overbrugd. Beneden liggen
de wijken Grund, Pfafenthal en Clausen. Ze zijn minder historisch
dan de bovenstad, maar wel een stuk relaxter.
Na een lange dag keer ik iets voor middernacht voldaan terug naar
Hotel Meliá. In de lobby zingt Crosby ‘Silent Night’ en de open haard
houdt me als een minzame vriend gezelschap tot het tijd is om
naar bed te gaan. Op mijn kamer heb ik een indrukwekkend zicht
op Place de l’Europe, maar mijn comfortabel kingsize bed wint het
van het panorama. Twee ogen klappen simultaan en vredig dicht.

Reisverslag door
Mario De Wilde

Wij geven weg:

Lise Charmel (+ bad), Eprise, Antinéa, Ambra, Lejaby, Simone Pérèle, Antigel (+bad), Christies, Ritratti, Marie Jo, Twist, L’Aventure, Prima Donna, Björn Borg,
Ralph Lauren, Ringella, Woody, Schiesser, Lords and Lilies, Key-ce, Boobs & Bloomers, Pluto, Alice et Maman, Duranti, Pepita, Chiari, Imec, Twin-Set.

GISTELSESTEENWEG 201  8200 SINT-ANDRIES  050 388 409
2212-12675

www.melia.com/en/hotels/luxembourg

een arrangement
voor 2 personen
van 2 nachten met ontbijt
in
4*-hotel Meliá met inbegr
ip
van een LuxembourgCard
.

2212-12508

2212-10104

UW 2-DE BRIL AAN €1 *

De Beernemse Notenkraker helpt
mensen in armoede
“We willen de harde noten in het leven helpen kraken”

“Op dit moment zijn wij met een 45-tal vrijwilligers”, legt Jacques uit. “Mijn hoofdtaak
als voorzitter bestaat erin om geld in te zamelen, de communicatie met het gemeentebestuur te onderhouden en onze vrijwilligers
regelmatig een schouderklopje te geven.
Waarom ik zo sociaal geëngageerd ben? Voor
mij is alles begonnen met de Chiro. In 1969
waren we al bezig met armoede in Afrika en
dat is heel mijn leven mijn drijfveer geweest.
In 1999 trok ik op vraag van bevriende missionarissen voor de eerste keer naar Kameroen
om een project rond scholen en opslagruimtes op te bouwen. In 2001 keerde ik nog eens
terug voor zes weken.”

Waarvoor kunnen mensen terecht bij De
Beernemse Notenkraker? “Elke dinsdag hebben wij een voedselbedeling en is onze sociale kledingwinkel open. Op dit moment vragen
wij voor de voedingswaren geen geld omdat
wij alle producten krijgen van de grootwarenhuizen en van de hoofdvoedselbank van
West-Vlaanderen. In onze sociale kledingwinkel vragen wij wel een kleinigheid om zo
onze zaken draaiende te houden. We zamelen
ook constant speelgoed en schoolgerief in en
we verdelen dat ook tijdens de voedselbedeling. We verdelen begin april speelgoed en
paaseieren, begin augustus schoolgerief, begin november speelgoed en snoep en begin
december kerstversiering.”
“Onder impuls van de schepen voor Sociale Zaken is Gemeente Beernem samen met
negen andere omliggende gemeenten mee
in een project tegen voedselverspilling gestapt. De overkoepelende organisatie heet De
Voedselploeg en zij halen in alle aangesloten
gemeenten de overschotten van grootwarenhuizen en winkels op om alles te verdelen
onder aangesloten voedselbanken die voor

Liefde op het eerste geluid

hun bedeling tekorten hebben”, legt Jacques
verder uit.
Nog een belangrijke pijler in de werking van
De Beernemse Notenkraker is ontmoeting.
“Dat klopt”, beaamt Jacques. “Dat wil zeggen
dat wij zowel in onze kledingwinkel als in
onze voedselbank de mensen opvangen met
een hapje en een drankje. Dankzij de sociale
cafetaria hebben onze bezoekers toch sociaal
contact.”
Wil je graag De Beernemse Notenkraker ondersteunen? Dan kan dat op verschillende
manieren. “Mensen mogen steeds iets doneren. Zo zijn we momenteel vooral geholpen met shampoo, douchegel, afwasmiddel,
handwas, tandpasta, tandenborstels, gemalen koffie, confituur ... Snoep hebben we
voorlopig meer dan voldoende. Financieel
kan men ons ook steunen via het rekeningnummer BE39 8918 6400 9019.”
Voor meer informatie over De Beernemse Notenkraker kan je steeds een kijkje nemen op
www.beernemsenotenkraker.be.

Optiek Lotte
zorgt al 30 jaar
voor uw gehoor
Maak een afspraak voor een gratis
hoortest en ontdek vrijblijvend de
allernieuwste hoortoestellen.

Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Actie geldig op glazen voor ver en dicht, ALLE types, meer info in de winkel.
Geldig van 01/10/2022 tot 31/10/2022

NIEUW ADRES KNOKKE

Lippenslaan 70 | 050 62 93 50
Open van maandag tot zaterdag 9u30-12u30 en 13u30-18u
Gesloten op zondag en dinsdag

BEERNEM
Lattenklieversstraat 126 | 050 67 74 09
Open van dinsdag tot zaterdag 9u30-12u30 en 14-18u30
Maandag op afspraak - zondag gesloten

Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Geldig op aangeduide monturen, glazen identieke sterkte.
2e bril niet van hetzelfde merk. Geldig van 01/12/2022 tot 31/12/2022 en vraag meer info in de winkel.

Decembesetmraa=nd bi j uitstek!!
DE fe

Zalige geschenken voor Sint, Kerst en Eindejaar.
We bruisen van de tips en ideeën voor het ideale geschenk.
Een cadeaubon is ook ALTIJD een goed idee.
Vanaf maandag 5 december elke dag open!

Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Geldig op aangeduide monturen, glazen identieke sterkte.
zondag 11/12 en 18/12
2e bril niet van hetzelfde merk. Geldig van 01/12/2022 tot 31/12/2022 en vraagUitzonderlijk
meer info in deopen
winkel.

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

Alvast een heerlijk eindejaar, een bruisend 2023
en dank u wel voor het vertrouwen.
Ilse, Martine, Anniek en Sandra.

Hubert d’Ydewallestraat 15, Beernem
T: 050 78 92 10 - www.optieklotte.be

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

2212-10220

Eind 2014 zag De Beernemse Notenkraker
vzw het levenslicht. “Het gemeentebestuur
van Beernem en het Sociaal Huis Beernem
wilden graag starten met een voedselbank.
Het idee was om te werken met een onafhankelijke vzw. Dat betekende het begin van De
Beernemse Notenkraker. Met deze werking
willen we de harde noten in het leven helpen
kraken!” vertelt voorzitter Jacques Debruyne.

2212-12267

Kom langs tijdens de

buitengewone momenten
beleef je in huis

INHUIS WOONINRICHTING
WOONINRICHTING

T.E.M. 19/11

Warme winternachten én
energie besparen?

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

Bereid je slaapkamer voor op koude nachten!

Op maat gemaakte HOEZEN
voor al uw OUTDOOR materiaal

2212-11318

AANKOOP ALLE WAGENS

COVRI

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

0494 66 66 60

Beste prijs
!
cash en aan huis

Het
WEST-VLAAMSE
NIEUWS
op één plaats!

Slapen in een bed dat
Nu
tot €110
bij je past, dat voel je
cashback*

Gruuthusestraat 44 – TIELT
051 400 678

www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be

bij aankoop van een
winterdekbed
Tot
€ 1.000 voordeel
en dekbedovertrek

Sleeplife® is exclusieve dealer van

Cadeau
idee!!

op Ergosleep®-bedcombinaties

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

10%
KORTING

op alle slaapmode tot 31/12/2022

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

maand
Kom tijdens de
deze bon
december met
.
naar de winkel

Dorpsstraat 81C | Westkapelle | T 050/625359 | www.liz-elle.be | gesloten op zondag, maandag voormiddag en woensdagnamiddag

Sleeplife® Brugge
Sleeplife®Wevelgem
Stad
Sleeplife®
Koningin Astridlaan
99
2212-10092

BON

2212-12701

www.covri.be

(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

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!

Hendrik en co houden
Oostkamp proper

-15%*
OP ALLE
WINTERJASSEN

“Genieten van de buitenlucht terwijl ik mijn steentje bijdraag voor propere gemeente”
Wie in Oostkamp woont, zal Hendrik De
Bruyne al meer dan eens zijn tegengekomen tijdens een rondje zwerfvuil oprapen in
de buurt. Als een van de drijvende krachten
achter de Facebookgroep ‘Proper Oostkamp’
zorgt hij er samen met heel wat andere vrijwilligers voor dat zijn gemeente er netjes bij
ligt. “Ik ben in 2018 begonnen met zwerfvuilruimen. Nog steeds ga ik op regelmatige
basis de deur uit met mijn karretje en grijpstok voor een wandeling doorheen Oostkamp
en de deelgemeentes”, vertelt de 60-jarige
hobbytuinier en natuurliefhebber. “Ik doe dit
omdat ik als tuinier in hart en nieren graag
buiten vertoef. Tijdens het rapen van zwerfvuil draag ik mijn steentje bij aan een propere
gemeente en geniet ik tegelijk van een gezonde wandeling in de buitenlucht.”
De groep Proper Oostkamp werd destijds opgericht door Jan en Annelien uit Ruddervoorde, twee mensen met een groot hart voor de
natuur, en telt ondertussen al 529 vrijwilligers
die zich elk op hun eigen manier inzetten om
de Oostkampse straten en buurten proper te
houden. Naast Jan en Annelien zijn Marnix,

Jos, Jurgen en Hendrik de drijvende krachten
achter dit mooie project. “Proper Oostkamp
is een grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor een nette, opgeruimde gemeente. Op regelmatige basis komen we met de
kleine groep voortrekkers bijeen om de zaken
te evalueren en om acties te plannen. Soms
neemt men vanuit het lokaal bestuur deel aan
een vergadering zodat we bepaalde opmerkingen met hen kunnen delen.”
De zwerfvuilruimers in Oostkamp verrichten
prachtig en helaas ook noodzakelijk werk.
“Ik vind het erg om te merken hoeveel afval
er gedumpt wordt in de natuur. Wie afval
dumpt, zelfs al is het maar een sigarettenpeuk, beseft niet welke gevolgen dit heeft
voor ons leefmilieu!” verzucht Hendrik. “Tijdens een gemiddelde wandeling verzamel ik
algauw een volle vuilniszak. Ik ga meerdere
keren per week wandelen, maar toch verzamel ik telkens opnieuw een volle zak.”
“Tijdens mijn wandelingen ontmoet ik veel
mensen en op een dag kreeg ik de vraag om
anderen mee op sleeptouw te nemen. Sindsdien ga ik regelmatig op stap met Frederik

en Nathan van ’t Valkennest (woonproject
voor personen met een beperking, n.v.d.r.)
om zwerfvuil te verzamelen. Tijdens de wandeling doen we dan ‘een klapke’. Ook voor
gezinnen met kinderen kan zwerfvuilruimen
een leuke activiteit zijn, als je het bijvoorbeeld als een spelletje uitwerkt. Wist je dat er
voor kinderen zelfs op maat gemaakte grijpstokken – krokodillenstokken – bestaan?”
Proper Oostkamp werkt nauw samen met
Gemeente Oostkamp, die voorziet in al het
nodige materiaal om zwerfvuil te rapen. Wie
zin heeft om de groep Proper Oostkamp te
vervoegen, kan dit materiaal (grijpstokken,
fluohesjes, vuilniszakken …) gratis afhalen in
OostCampus (Siemenslaan 1 in Oostkamp). Je
krijgt er ook alle info omtrent een verzekering
als zwerfvuilruimer en wat te doen met het
verzamelde zwerfvuil. Zwerfvuilrapers kunnen steeds lid worden van de Facebookgroep
‘Proper Oostkamp’.
(foto: v.l.n.r. Hendrik, Jan, Jurgen, Marnix, Jos en Annelien)

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

OPENINGSUREN

€ 17,49

BERE-DAGEN

Vanaf vrijdag 25 november
t.e.m. zondag 4 december.

15% korting* op alle bovenkledij
10% korting* op lingerie, ondergoed, nachtmode & accessoires

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
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
GENTSTRAAT 39 8780 OOSTROZEBEKE T 051 40 41 53 WWW.DENIEUWEBEER.BE Volg ons op Facebook
(* Kortingen geldig vanaf vrijdag 25 november t.e.m. zondag 4 december in de winkel en op de webshop.)

TOT 31 JANUARI

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

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

OOK OP DE WEBSHOP

Rosbief
ARDEENS KASSLER GEBRAAD
€15,99/KG € 9,81 €9,50/KG

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

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

zondag, maandag en feestdagen

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

2212-9945

GESLOTEN

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

GOED...
BETER...
STEEDS EEN GROTE VOORRAAD STOCKPOORTEN

Column

56 JAAR

PER AANKOOPSCHIJF VAN €100

Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat

AL DIE TIJD VE-TOR KWALITEIT
• KWALITEITSVOLLE GARAGEPOORTEN VAN DUITSE MAKELIJ
• VOORDEUREN
Bruggestraat 150 - Torhout - T 050 21 26 16
www.ve-torpoorten.be - info@ve-torpoorten.be

WIN FOR LIFE-KRASBILJET*

Het perfecte team

• EIGEN SNELSERVICE
NA VERKOOP
• GRATIS OFFERTE
2212-10229

• MAATWERK
• AUTOMATISATIE
• ALLE HERSTELLINGEN

GRATIS

extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan
welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende
verlofdagen goed besteed! Manlief en ik besloten namelijk om eindelijk eens werk te maken van de verdere afwerking van ons huis.
Iets wat we al een tijdje wilden doen, maar waar we het geschikte
moment nog niet voor hadden gevonden. Vol goede moed sloten we
onszelf bij wijze van spreken op en begonnen we met het behangen
en schilderen van onze keuken en living.
We zijn allebei geen professionals op dat gebied, maar na wat research en vooral heel wat filmpjes op YouTube waren we er helemaal
klaar voor. Waar het de eerste dag nog wat zoeken was, ging het
ons de dagen erna steeds beter af en raakten we ook goed op elkaar
ingespeeld – wat absoluut nodig is als je een vel vliesbehang van vier
meter lang zo recht mogelijk tegen het plafond moet zien te krijgen!
Maar het lukte ons wonderwel en we zeiden al lachend dat we samen
het perfecte behangteam vormden.
Die woorden bleven nog wat in mijn hoofd hangen en ik zat te bedenken dat we inderdaad echt wel een goed team zijn, op alle vlakken in
ons leven. En die vijf dagen samen behangen en schilderen vormden

Een (nieuwe) website of webshop nodig?
Even KMOSites contacteren!
Standaard websites maar ook
volledige programmeringen op maat!

www.kmosites.com
info@kmosites.com

nog maar eens het bewijs daarvan. Er wordt wel eens gezegd dat
samen een Ikea-kast in elkaar steken dé ultieme relatietest is. Dat
toont aan dat als koppel samenwerken niet altijd een evidentie is. Bij
ons ging het echter allemaal even vlot. We lachten samen, amuseerden ons en zongen ongegeneerd mee met de ninetiesklassiekers uit
onze jeugd. Wie mij kent, weet dat dit laatste geen pretje is voor mijn
omstaanders. Ik stond achteraan in de rij toen het zangtalent werd
uitgedeeld en ik ben me daar – gelukkig maar – heel erg bewust van.

G E V R A AG D

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet
zo gauw zal doen. Bij manlief kan ik echter helemaal mezelf zijn en
tijdens het schilderen zat ik dan ook luidkeels mee te zingen. Toen

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

niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit

Bel voor info: 0471 94 21 45

gaan. Die woorden nam ik ter harte en terwijl ik mij even Ginger Spi-

de boxen klonken, zei hij lachend dat ik me eens volledig kon laten
ce waande, besefte ik dat we echt wel een perfect team zijn samen!

*Actie enkel geldig in de winkels t.e.m. 18 december 2022.
1 Win for Life-krasbiljet per aankoopschijf van €100.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Zolang de voorraad strekt.

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

Groene pareltjes in Knokke-Heist
worden opgewaardeerd

facebook.com/LattoflexBedding
www.lattoflex.be

  

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

“Biotopen zichzelf laten herstellen door goed en gericht natuurbeheer”
Recent werd bekend dat Gemeente Knokke-Heist het beheer van de Vuurtorenweiden
en van 7 hectare van het Koningsbos heeft
overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Die overdracht lijkt weinig
nieuws, maar is belangrijker dan we denken,
zo vertelt Hannah Van Nieuwenhuyse, medewerker van Natuur en Bos ons.
“De Vuurtorenweiden behoren tot een natuurgebied van zo’n 100 hectare groot dat we de
Groene Gordel Heist-West noemen. Het merendeel van dit gebied beheren wij al heel
lang, maar er waren nog twee percelen in de
Vuurtorenweiden waarvan het beheer door de
gemeente Knokke-Heist werd gedaan. Ook het
beheer van het 7 hectare grote Koningsbos, dat
deel uitmaakt van de Binnenduinen van Knokke-Heist, werd onlangs aan Natuur en Bos
overgedragen. Die overdracht maakt het voor
ons een stuk makkelijker om die natuurgebieden efficiënt te beheren.”
En dat is hoogstnodig, want alhoewel beide
gebieden door de gemeente werden onderhouden, is er nog meer inspanning nodig voor

Kortrijkstraat 130 - INGELMUNSTER
051 30 00 02 - 1000m² TOONZAAL

het behoud van de biodiversiteit. “Langs de
volledige Belgische kust verkeert de instandhouding van de meeste biotopen in ongunstige staat. Dat betekent dat de ecosystemen in
onze duingebieden bedreigd zijn. Gelukkig is
die situatie nog niet onomkeerbaar en kunnen
we de biotopen zichzelf laten herstellen door
middel van goed en gericht beheer. Daarom
staan we steden en gemeenten zo veel mogelijk bij met advies over het beheren van natuur.
Maar het meest efficiënt is natuurlijk als wij
die natuurgebieden in één geheel beheren. In
de Vuurtorenweiden en het Koningsbos kunnen we vanaf nu volop inzetten op natuurbeheer dat is gericht op het bereiken van vooropgestelde natuurdoelen.”
Voor het herstel van de duinen is het verwijderen van exoten – vaak woekerplanten - in
de duinen essentieel. Dankzij het Europese
project Life Dunias - dat nog loopt tot 2027 kan dit de komende jaren aangepakt worden.
“Planten als mahonie of rimpelroos zijn misschien wel mooi, maar ze overwoekeren alle
andere planten in de duinen. Ze horen er gewoonweg niet thuis en verstoren de biodiver-

siteit. Verder is het ook belangrijk dat we de
bossen zo robuust mogelijk maken, zodat ze
bestand zijn tegen de nakende klimaatverandering. Daar waar vroeger vooral bebost werd
in functie van houtwinning, is het ecologische
aspect tegenwoordig een van de belangrijkste
doelstellingen.”

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

Nooit geziene

100% Synthetisch all season

Lattenbodems

€ 30

Elektrisch verstelbaar

aan de 5 pijlers voor een goede nachtrust!

• 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

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
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

€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

€130

1.000
Ook jij kan je laten omarmen door het puurste slaapcomfort. Met Box by Beka
genietM
je TOONZAAL
van de kwaliteit en het design van een echte Beka®. En dat tegenFort
een aantrekkelijke
Zomerdekbedden
Lapin 31prijs.
- NIET OP WINKELCENTRUM

800 M2 TOONZAAL
Rijselseweg 32-38 - NAAST GSI
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
Gesloten op zondag
Gesloten
op+woensdag
en zondag
• 140 x 220 cm .........................................................vanaf
€40
*De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het staat het verkooppunt vrij om van deze prijzen af te wijken.

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY

• 140 - 160 - 180 x 200 cm................€320

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

"

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)
(tegen vogelnesten)

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

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

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
SCHOUW
?

•
•
•
•
•

-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
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E
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H
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REGEN OF VOGELS IN DE
RT IN DE R
O
F
M
O
C
P
GRATIS
SLAA
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER
Enkel geldig bij plaatsing van een kap.
50
INOX
ROOSTER
TOONZAALMODELLEN AAN SUPERSCHERPE
PRIJZEN!
JAAR
Niet cumuleerbaar met andere acties.
0476/41.17.27
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
(tegen vogelnesten)
www.bennyverheecke.be
Ma-zat
open
van
geldig
tot augustus
2021 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u. - Gesloten op zondag

geldig tot 31 december 2022

geldig tot augustus 2021

Enkel geldig bij plaatsing van een kap.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

"

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

INOX VRIJBLIJVENDE
ROOSTER
OFFERTE



0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

2212-10244

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

GRATIS INOX ROOSTER
GRATIS

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

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.
2

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

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

Copyright foto’s: VLM, beeldbank Natuur en Bos

Plaatsing
door
r
zaakvoerde

-

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

Alhoewel het een werk van lange adem is, tonen de resultaten een duidelijk positieve evolutie, bevestigt Hannah. “In 2007 startten we
met een monitoringsproject langs heel de Belgische kust en daaruit blijkt dat het natuurbeheer zorgt voor een positieve trend in de kwaliteit van de duingraslanden en duinvalleien.
Het loont, want we hebben bepaalde zeldzame
planten na een lange afwezigheid opnieuw
gezien! Afhankelijk van het soort gebied kan
zo’n herstel relatief vlug gaan; vaak zie je al
na een jaar of twee duidelijke verschillen. Een
mooi voorbeeld daarvan is de Zwinuitbreiding
die in 2019 gebeurde en waar de ecosystemen
van slik en schor zich heel snel herstellen. Dat
is hoopgevend.”

O

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

Enkel geldig bij plaatsing van een kap.

1.000
M2 TOONZAAL
Niet cumuleerbaar
met andere acties.

800 M2 TOONZAAL

1.000 M2 TOONZAAL
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deel v.e.
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studenteneetzaal

klokjesbloem

Een magazine vol voordelen en verrassingen

vis

erkertorentje

klein kind

4

Puzzelwedstrijd

Win de nieuwe Apple iPhone 14

verdwenen

putemmer

judograad

bierkan

effen

5

familielid

pers. vnw.

gebrek

ijsje

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

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

1

10-16u non-stop

3

stripfiguurtje

Antiekwinkel Bont Actie Dag

sprookjesfiguur

vleesrooster

2

3

10-16u non-stop

4

10-16u non-stop

5

10-16u non-stop

10-16u non-stop

BARES VOOR WAAR De experts zijn 8 dagen ter plaatse!

waadvogel

6

10-16u non-stop

7

10-16u non-stop

8

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

4

deel v.e.
auto

indien

5

E
XTRA
b

ij vertoon van
deze
advertentie

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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enkel voor merk sieraden.

*
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Wij betalen momenteel tot

I
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1

bos

€50
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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

