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Actie geldig zolang de voorraad strekt.

HP Elitebook 840 G3
•
•
•
•

€299

256GB SSD
€1499
Webcam
Ultra portable lichtgewicht
Inclusief Muis!

!

Iphone SE (editie 2020)
•
•
•
•

128GB
€250
Black
€539
1 jaar garantie
Inclusief adapter!

Casselstraat 41, POPERINGE
Tel 057 33 38 81

www.boligna.be
Ma, di, wo & vr: 9u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u.
Gesloten op donderdag & zondag.
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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.

Van emojibaby’s tot klimaatklevers
Taalliefhebbers opgelet! Onlangs maakte Van Dale de 10 woorden bekend die kans maken om Woord van
het Jaar te worden. En in tegenstelling tot in 2020 (‘knuffelcontact’) en 2021 (‘knaldrang’) zijn er in deze
shortlist geen coronagerelateerde woorden te bespeuren. Wél aanwezig zijn oorlog (‘kamikazedrone’ en
‘granaatcamera’), financiële onrust (‘energietoerisme’ en ‘splitskopen’) en sociale media (‘boektokken’,
‘emojibaby’ en ‘juicekanaal’).
Meer nog dan alle nieuwsoverzichten toont de shortlist van Van Dale wat de afgelopen 12 maanden de
actualiteit heeft gedomineerd. Neem nu het woord ‘klimaatklever’. Klimaatklevers plakken zich vast aan
een object met grote waarde – bijvoorbeeld een schilderij – om de aandacht te vestigen op de klimaatproblematiek. Bijzonder pijnlijk, want hoe krijg je je vastgekleefde handen van dat schilderij af? Het is
een vraag die ik me telkens weer stel als er een klimaatklever in het nieuws opduikt. Of je er het milieu
echt mee vooruit helpt, is dan weer een andere vraag. Op sociale media worden zulke acties alvast als een
lopend vuurtje gedeeld. En in tegenstelling tot ‘emojibaby’s’ – wier gezichten uit privacyoverwegingen
met een emoji worden bedekt – willen klimaatklevers net wél heel hard gezien worden.
‘Juicekanalen’ delen dan weer nieuws van een heel ander kaliber: veelal ongeverifieerde roddels. Bij onze
noorderburen zijn juicekanalen een echte pest: ze zijn nietsontziend en halen iedereen met een bekende
kop door de mangel. Het lijkt me overigens bijzonder vermoeiend om beroemd te zijn. Bij elke stap die je
zet, bestaat immers de kans dat iemand dit op foto vastlegt. Eens in een trainingsbroek en met ongekamde
haren naar de supermarkt? Vergeet het. Op een onbewaakt moment neuspeuteren of nagelbijten? Voor
je het weet heeft de hele wereld het gezien. Een rustige eerste date met iemand die je beter wil leren
kennen? Geen denken aan. Iedereen weet steeds waar je naartoe bent geweest en met wie. Geen emojidates dus, want paparazzi doen niet aan gezichten verbergen. En door de opkomst van sociale media kan
iedereen met een smartphone ongegeneerd voor paparazzi spelen.
Alhoewel ik best wel sociaal ben en van een praatje hou, lijkt het me een ware nachtmerrie om overal herkend te worden. Neen, bekend zijn nou me niet afgaan, daarvoor ben ik teveel gehecht aan mijn privacy.
Dan kleef ik nog liever mijn handen vast aan een of ander schilderij.

Jochen

VOLVO SELEKT VAN DE WEEK
Gecontroleerd op 100 punten.
Uitgebreide uitleg functies v/d auto bij aflevering.
Sluitende Selekt-waarborg van 24 maanden.
Volvo Assistance gratis: 24 uur rond hulp voor pech, ongeval,
immobilisatie in heel Europa.
✓ Onderhoud en herstellingen door onze Volvo getrainde Personal
Service Techniekers: onze dienstverlening stopt niet na de levering!

✓
✓
✓
✓
2212-9947

* Koppelverkoop enkel geldig op de aangeduide artikelen en bij aankoop van minimum 2 stuks;
Koppelverkoop niet geldig op nieuwe collecties, basisartikelen, nachtkledij, ondergoed, lingerie, kousen,
bed- & badlinnen, badmode, accessoires; niet geldig op aankoop van cadeaucheques; niet cumuleerbaar.
Koppelverkoop vanaf 12 dec. 2022 t.e.m. 2 jan. 2023 (gesloten op zondagen & feestdagen)

Shop ook online! www.artexieper.be
Arsenaalstraat 2
8900 Ieper
T 057 20 88 68

Openingsuren:
Ma-vr: 9-12 & 13u30-18u30
Za: 9u30-18u
Zo & feestdagen: gesloten

Voor onze volledige voorraad: www.willaert-nv.be of
bezoek ons Volvo Selekt Center.

V90 CROSS COUNTRY D4 190 PK AWD EURO6
April 2018 met 66400kms
Business + light pack, halfautom. trekhaak …

€ 35.950 btw inbegrepen

Steverlyncklaan 12 - 8900 Ieper
Tel 057/205801- info@willaert-nv.be
2212-11075

Te KOOP
Familie Keikop krijgt
tweede stripalbum!

TOTALE
UITVERKOOP
wegens
renovatiewerken

tot en met zaterdag 14 januari 2023

-20% -50% -90%
-30% -70%
-10%

“Hun herkenbaarheid maakt hen zo geliefd”

“Dat klopt! Op 1 december werd het tweede
album van de Familie Keikop gelanceerd. Een
aantal jaren geleden bundelde ik al eens de
verhalen van de eerste vijf jaar Familie Keikop, maar als ik deze nu doorblader, vind ik
de tekeningen echt niet meer mooi. Ik ben –
gelukkig maar – wat geëvolueerd. Intussen
teken ik digitaal en kan ik veel meer aandacht
besteden aan achtergronden en zo. De tijd
van gaten in mijn tekenpapier gommen is
voorbij. Heel handig voor een slordige tekenaar als ik”, lacht Doreen.

“Ondertussen teken ik al tien jaar de Familie
Keikop voor mijn werk bij Stad Poperinge”,
gaat Doreen enthousiast verder. “Ik wou deze
graag weer eens gebundeld zien, dus een
tweede album was een logische stap. Het
album geeft een beetje een tijdsbeeld weer
van de periode 2017-2022. Zo zitten er verhaaltjes tussen over de opgravingen rond de
Sint-Janskerk, de Hoppefeesten, Kunst in Watou, de Ommegang, ... en dit alles afgewisseld met de vele gewone ludieke verhaaltjes,
die vaak in een Poperings decor doorgaan.”
Hoe komt het volgens Doreen dat de Familie
Keikop zo geliefd is bij mensen? “Ik denk dat
het hem vooral in de herkenbaarheid van de
familie zit. De Familie Keikop is eigenlijk een
heel gewoon gezinnetje. Het zou zomaar over
je buren kunnen gaan: vader Peter, die zich op
tijd en stond eens in de luren laat leggen door
alle Keikopvrouwen, tot de hond toe. Moeder
Tine, die alle ballen in de lucht probeert te
houden en geregeld een beetje stress heeft.
Puberdochter Justien, die – zoals alle pubers – haar ouders maar saaie mensen vindt.

EXTRA
KORTING

vanaf 5 stuks

Charlotje, de kleinste van de hoop, die niet op
haar mondje is gevallen. En niet te vergeten:
hondje Woef, de lieveling van het gezin. Het
moeten niet altijd straffe verhalen zijn. Als ik
iemand kan doen glimlachen bij het lezen van
mijn strip, heb ik mijn doel al bereikt.”

Basisstuks
aan

IZEGRIMSTRAAT 17 - IEPER

A PASSION FOR FASHION

Alleenstaande villa - Perfect onderhouden
EPC 258

Wil je graag de avonturen van de Familie
Keikop nog eens beleven? Koop dan zeker de
nieuwe stripbundel. De strip kost 12 euro en
is te koop aan de balie van de Dienst Toerisme
in Poperinge. Je kan deze ook bestellen via de
webshop van Stad Poperinge.

Alle Inlichtingen: Ghesquière,
De Brabandere & Degryse
Notarissen
057 20 77 98

KLEDING VOOR DAMES, HEREN EN JONGEREN

Heropening

2212-11932

De Familie Keikop kan ondertussen de meest
gekende familie uit Poperinge genoemd worden. De maandelijkse strip over het dagelijkse leven van deze familie is immers razend
populair. Doreen Logie, de geestelijke moeder
van de Familie Keikop, kan dan ook met veel
plezier aankondigen dat er een nieuw stripalbum is verschenen! Dit nieuwe album bundelt de strips die verschenen in de afgelopen
vijf jaar.

zaterdag 11 februari

Modeshow in De Bunder
donderdag 16 februari

Tussen de maandelijkse verhaaltjes in de
Stadskrant door, verschijnen regelmatig cartoons van de Familie Keikop op Instagram en
op de Facebookpagina ‘Familie Keikop’. De
moeite waard om een kijkje te nemen dus!

schoenen | lederwaren

Grote markt 15 - Ieper - X [

G E V R A AG D

Ideeën voionrdejaar
E
Sjaals

2212-12737

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

 Het West-Vlaamse NIEUWS

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

Bel voor info: 0471 94 21 45

 Elke vrijdag ‘Oscar Popcorner’,
de filmrubriek in het West-Vlaams

 Elk weekend een grote lezerswedstrijd

2212-12627

op één plaats!

Handschoenen
Kousen
Schoenen

TIP:
CADEAUBON

waaraan iedereen kan meedoen

www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be

BEZOEK ONS STOCKVERKOOPADRES
di-zo 14u-18u - ST. JACOBSSTRAAT 8 - IEPER

KADOBON

(NAAST ARTEX & ELDI)

VAN STAD IEPER

2212-10406

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 18u00 doorlopend.
Gesloten op maandag, zon- en
feestdagen.

Prettige
Feesten

Column

MIS NOOIT NOG EEN BON VAN ECO DISCOUNT
SCHRIJF U DAAROM IN OP ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF OP

WWW.ECODISCOUNTIEPER.BE
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door onze
redactrice Elodie
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DREFT/FAIRY
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BIJ AANKOOP van min. €2000 NAAR KEUZE en afgifte van deze bon
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Trek | Gazelle

Een miss-verstand
Ze zijn ondertussen alweer in het land, de 32 meisjes die op 11 februari dingen naar het felbegeerde kroontje van Miss België. Na een
weekje Egypte, waarin ze zich klaarstoomden voor de grote show, zit
de verkiezing in een laatste rechte lijn.
De kijkcijfers en de belangstelling voor het gebeuren, dat zit de voorbije jaren dan weer in een dalende lijn. Waar missverkiezingen in de
jaren 80 en 90 echte vedettes opleverden, lijkt niemand nog te weten
welke dames de voorbije jaren met het kroontje pronkten. En ook de
grandeur van de show, die vroeger wereldvedetten mocht ontvangen,
is fel verminderd. Neen, Miss België is niet meer wat het ooit geweest
is. Die teneur geldt voor missverkiezingen in het algemeen. Dat de
clichématige vleeskeuring achterhaald is (de onvermijdelijke badpakkenparade!), daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat hoeft een
missverkiezing in haar geheel niet te zijn. Als we deze relevant willen
maken, moeten we echter mee met onze tijd.
Het tijdperk waarin een miss vooral onbereikbaar mooi moest zijn,
ligt ver achter ons. Niet dat er iets mis is met een knappe snoet, dat
allerminst. Maar een missverkiezing moet een weerspiegeling zijn
van de samenleving. En als je even rond je kijkt, zie je allerlei soorten
mensen: dun en minder dun, groot en klein, bleek en donker, blond,
bruin, met kroezelhaar, soms zonder haar, met striemen of littekens,
met grote voeten (mezelf!) en kleine voetjes … Die diversiteit missen
we in de doorsnee missverkiezing.

PASTA BORD
“TOLEDO”
Ø 29,5 CM

Nooit
geziene
eindejaars
promo’s!

Er is de laatste jaren weldegelijk verbetering: zo hebben we al enkele
missen gehad met een kleurtje of een niet zo doorsnee verhaal. En
ook de ‘size zero’ is niet langer een verplichting. Maar het kan altijd
beter. Schaf bijvoorbeeld de hopeloos achterhaalde regel af dat een
misskandidate niet getrouwd mag zijn, geen kinderen mag hebben en
jonger moet zijn dan 26. Want waarom zou een getrouwde dame van
29 geen goede kandidate zijn? Of een mama van 2 die werk en gezin
combineert? Het zijn dames die misschien niet aan het stereotiepe
missbeeld voldoen, maar die wél een verhaal te vertellen hebben.
Laten we niet flauw doen: een missverkiezing is en blijft een schoonheidswedstrijd. Dat die schoonheid het belangrijkste criterium is,
daar kunnen we niet onderuit. Maar laat ons één miss-verstand de
wereld uithelpen: een miss hoeft niet lang, slank en blond te zijn.
Schoonheid bestaat uiteindelijk in zoveel verschillende vormen.

2212-12746

WIJ AANVAARDEN DE

ARSENAALSTRAAT 2
8900 IEPER

Goesdamstraat 23 | 8900 Ieper | 057 20 13 97
www.noyellesport.be | noyelle.sport@telenet.be
Open: di-vrij: 8u30 – 12u & 13u30 – 18u • za: 9u – 12u & 13u30 – 17u

AANKOOP ALLE WAGENS
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

TE KOOP TE KROMBEKE

Voormalig café (vrij van brouwer) met feestzaaltje en woonst.
Ideaal als opbrengsteigendom en enorm veel mogelijkheden, o.a.
traiteur enz. Centrum Krombeke (bij Poperinge). Eenvoudig om te
vormen tot ruime gezinswoning. Vernieuwd dak en recente
ramen en deuren. Meer info bel rechtstreeks naar de eigenaar:
+32 476 54 61 60 - foto’s en meer info www.eigendomtekoop.be

Poperinge zorgt voor
warme en sfeervolle winter
“Dit jaar zetten we extra in op gezelligheid”

DUIVELS GOEDE BELGISCHE KWALITEIT

Het is weer die tijd van het jaar: terwijl de dagen korter worden, zijn de avonden langer. Lichtjes worden opgehangen, chaletjes van stal gehaald en er wordt geklonken op het nieuwe jaar. Ook in Poperinge krijgen we weer een
onvergetelijke en vooral gezellige winter!
Van 16 december tot en met 8 januari wordt de Grote Markt omgetoverd tot een sfeervol winterdorp. Ook al
moeten we het dit jaar zonder ijspiste stellen, aan kerstgevoel wordt niet ingeboet. “Dit jaar hebben we nog meer
dan anders ingezet op kerstsfeer en gezelligheid. Zo hebben we volledig nieuwe kerstverlichting in het warm wit
met een leuke glinstering. Door te kiezen voor ledverlichting én door deze een paar uurtjes minder lang te laten
branden, kunnen we onze typische gezelligheid behouden en tegelijk minder energie verbruiken”, vertelt Lennert
Coutigny van Ondernemen@Hoppeland.
“Verder staan er een nostalgische rups en een lachspiegeldoolhof, waar zowel jong als minder jong plezier aan
zullen beleven. En uiteraard is er ook weer de gezellige, overdekte kerstmarkt die wordt uitgebaat door Poperingse
verenigingen. Daar kun je terecht om wat te keuvelen en te genieten van een hapje en een drankje.”
Nog op zoek naar cadeautjes en een feestelijke outfit? Ook dan ben je in Poperinge op de juiste plaats. Zo is er
van 1 tot 31 december een grootse eindejaarsactie. Wie lokaal koopt bij een van de deelnemende handelaars
kan stempels sparen. Per volle stempelkaart die je indient, maak je kans op een van de prijzen uit de prijzenpot
van 10.000 euro. “Die prijzen werden geschonken door de Poperingse handelaars. Vanuit Stad Poperinge zorgen
wij voor de hoofdprijs: een jaar lang elke maand 100 euro spenderen bij een horecazaak in Poperinge. Met onze
eindejaarsactie willen we de mensen bedanken om lokaal te kopen”, legt Lennert Coutigny uit.
Op zondag 18 december zijn de deelnemende winkels extra open van 10 tot 16 uur, ideaal om nog de laatste
benodigdheden in huis te halen. Het wordt een sfeervolle shopzondag, met gratis oliebollen, muziek, animatie,
een bezoekje van de kerstman en vanaf 18 uur de befaamde Christmas Run!
Voor wie er nog aan zou twijfelen: deze winter is het in Poperinge te doen!
Copyright foto: Stad Poperinge
2212-12775

16 december

8 januari

kerstmarkt met live muziek
nostalgische rupsbaan
18/12
08/01

shoppingzondag & christmas run
gratis nieuwsjaarsreceptie

Eindejaarsactie

Bestel nu nog uw keuken vóór de prijsstijging

€ 4 000
KORTING*

EINDEJAARSGESCHENK*
t.w.v. € 480

op toestellen

eindejaarsactie

BESTEL NÚ EN PLAATS JE DROOMKEUKEN 2 JAAR LATER AAN DEZELFDE PRIJS
Dovy-toonzalen in je buurt:

Maak nu een afspraak en
je persoonlijke adviseur
staat voor je klaar

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Oostende - Torhoutsesteenweg 637 - tel. 059 50 29 39
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15

www.dovy.be/afspraak-maken
JAAR

ALTIJD OPEN OP ZONDAG

PRIJSVAST

Belgische
kwaliteit

Prijs bij bestelling
2 jaar vast

*Actie geldig van 1/12/2022 tem 31/12/2022 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Geen
voorschot

Uw keuken in
virtual reality

2212-12772

NIEUW TE IEPER

Provincie West-Vlaanderen plant uitbreiding provinciedomein Kemmelberg

Van harte welkom in ons kleurrijke
Little-Art-Gallery te ieper

Verdere versterking op vlak van natuur en recreatie
De Provincie kwam tot een overeenkomst met
de familie Geelhand de Merxem over de aankoop van hun percelen, gelegen op en rond
het provinciedomein de Kemmelberg. De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van 29,2
hectare en bestaat uit zeer waardevol bos
op en aan de Kemmelberg en het historisch
parkdomein in Kemmel met de chalet van de
familie Geelhand de Merxem, gelegen aan de
voet van de Kemmelberg. De gemeente Heuvelland zal het gebouw ‘Le Chalet’ in erfpacht
nemen en een nieuwe invulling geven.
Deze aankoop moet het provinciedomein verder versterken op vlak van natuur en recreatie met onder meer een uitbreiding van het
Kemmelbergwandelpad richting Kemmel, op
dit moment reeds het populairste wandelpad
van West-Vlaanderen. Het provinciedomein
breidt zo uit van 161 naar 190 hectare.
Het parkdomein met de historische chalet
moet in de toekomst een publiek toegankelijk park worden met respect voor haar rijke
geschiedenis. Hierbij wordt de historische
link met de Warande hersteld. Na de vernie-

lingen tijdens WO I kwam er een splitsing in
een noordelijk (nu parkdomein Geelhand) en
zuidelijk (nu Warande) domein, verbonden
door de Kasteeldreef. Sinds 1969 is de Warande reeds toegankelijk als provinciedomein,
met deze aankoop komt het parkdomein ten
Noorden van Kemmel erbij. Dit nieuwe park
moet in de toekomst een aantrekkelijk instappunt vormen en aantakken op de bestaande
wandelnetwerken richting Kemmelberg. Een
aanliggend perceel, gelegen aan de Kemmelstraat, dient om de toenemende druk van
bezoekers richting Provinciedomein Kemmelberg op te vangen. Op de vrije percelen wordt
nieuw bos (3 hectare) aangeplant.
In het kader van klimaatrobuuste waterbuffering worden de bestaande domeinvijvers
aangesloten op de Willebeek. Deze waterloop
heeft door reeds uitgevoerde afkoppelingsprojecten een sterk verbeterde waterkwaliteit. De Willebeek voert het water van het
oostelijk deel van de Kemmelberg en Kemmel
dorp af naar het afwaarts gelegen watergevoelige stadscentrum van Ieper. In de zomer
van 2019 en 2022 viel de vijver geheel droog.

www.hoedenenpetten.be

webshop
Noordstraat 66 - Roeselare - Tel. 051 20 19 37
Open: van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u
(ma vanaf 10u en gesloten op zondag)

Tegelijkertijd met deze aankoop sluit de Provincie een erfpacht voor het gebouw ‘Le Chalet’ af met de gemeente Heuvelland voor 50
jaar. De gemeente engageert zich om de uitbating van het gebouw te coördineren. In dit
erfgoedpand zal de gemeente in de toekomst
een uitbater zoeken om een nieuwe, publieke
bestemming te geven aan het gebouw. Het
komende jaar worden alvast een aantal activiteiten en evenementen gepland op de site.
Aangezien de bestaande toegangswegen
naar Le Chalet na aankoop in eigendom zullen blijven van de Provincie, wordt bijkomend
een recht van doorgang verleend zodat het
hele park toegankelijk wordt voor alle inwoners en bezoekers.

Materie
schilderij get
S.Tanghe
met certf.

Oplage 20 Litho
Banksy met certificaat.

Origineel schilderij Karel Appel met certf.

e
Hele mootiie:
collec

Origineel schilderij get: Pierre Alechinsky met certf.

HANDSCHOENEN
PETTEN

schilderij O/D Eka Peradze met certf.

HOEDEN
MUTSEN
LV Beer met certf.

Brons get Igor Tcholaria
met certf.

Origineel
schilderij get Igor
Tcholaria met certf.

SJAALS
Little Art Gallery | Rijselstraat 4, 8900 Ieper
T +32 465/00 20 21 | info@littleartgallery.be
2212-12520

van 9u30 tot 18u en op zondag 18/12 open van 13u30 tot 18u.

schilderijen - bronzen - glassculpturen - tuinbronzen - litho’s …

Copyright foto: Beeldbank Onroerend Erfgoed – Elise Hooft

SJERPEN

VANAF 15 DECEMBER
DOORLOPEND OPEN

Ontdek tal moderne kunstwerken
voor ieders budget.

De Provincie hoopt deze investeringen te kunnen inbrengen in de lopende Blue deal-oproepen van de Vlaamse Overheid.

ma - di - wo 13u30 - 18u | do gesloten
vr - za 11u - 18u | zo 13u30 - 18u

littleartgallery.be

Prettige fneeGsteenlukkig nieuwjaar!
e

49 We verwenkomen U
ste

Lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle
lanceert het Burgerbudget

van harte met feestelijke prijzen, sfeer en lekkers

Verjaardag

(t.e.m. 31 december)

“We hopen op veel creativiteit en goesting”

handgeknoopt of mechanisch - 100% wol of synthetisch

40x60 60x90 60x120 80x160 120x180 140x200 160x230
170x240 200x200 200x250 200x300 250x300 250x350
250x250 300x300 300x400 + rond + loper + Maatwerk

Tapijt.com

Fase 4 is de bekrachtiging. De projecten die
het gehaald hebben en bekrachtigd worden
door het college, krijgen vervolgens 2 jaar tijd
om uitgevoerd te worden.

Open : 10u-19u

Za - Zo - Ma - Di - Wo - Do (Vr gesloten)
056.41.41.69 - filip@tapijt.com

Profiel
•
Je bent een teamspeler die zichzelf weet te motiveren
•
Je hebt ruime ervaring in de wereld van commercieel drukwerk
en kan klant- en actiegericht denken
•
Het Adobe-pakket (Indesign, Illustrator, Photoshop) kent geen
geheimen voor je en nieuwe software aanleren schrikt je niet af
•
Pluspunt: enige ervaring (en/of interesse) in webdesign
•
Je bent woonachtig in de Westhoek
(want we verhuizen binnenkort naar Poperinge!)
Wij bieden
•
Een voltijdse functie in een aangename werksfeer
•
Extralegale voordelen en flexibele werktijden
•
Een spiksplinternieuwe werkomgeving (binnenkort)
•
Een veelzijdig takenpakket met de vrijheid om zelf zaken te
verbeteren en aan te pakken
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Papa en kindjes doen samen aan
boogschieten

11

3 10

2

68

789 129

9

1
4

“Goed opgevangen en veel bijgeleerd”
Fier als een gieter was boogschutter Sean
Deconinck toen hij enkele maanden geleden
tot koning bij de jeugd werd gekroond. Niet
enkelOntomwille van die titel, ook omdat zijn
Ru
ek onze
Kristof
– koning bij de volwassenen –
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dir ime voopapa
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“Alhoewel ik pas in 2017 ben begonnen met
boogschieten, was de sport me allesbehalve
onbekend”, vangt Kristof aan. “Mijn vader is
altijd boogschutter geweest en dat interesseerde me wel. Ik had al eventjes goesting
om met mijn vader mee te gaan naar Willem Tell, maar het kwam er nooit van. Toen
mijn vader datzelfde jaar volledig onverwacht
stierf, heb ik de stap gezet en sindsdien ben
ik blijven boogschieten. Ondertussen hebben
ook onze zoon Sean (11) en dochter Loena (8)
de smaak te pakken gekregen.”

eldofs.be
welkom@g
54 47 34
Merkem 051

E
Kristof werd bij Willem Tell Ieper met open
41, POPERING
Casselstraat
81 armen verwelkomd. “Voorzitter Antoine CaTel 057 33 38
ron
benam me in het begin wat onder z’n hoede
en zorgde ervoor dat ik snel kon integreren in
www.boligna.
10u-12u en 13u30-18u.

Ma, di, wo & vr:

SCHOUWVEGEN

- ONDERHOUD

- HERSTELLING

KACHELS - HAARDEN

WWW.BROUCKE.BE

- SPEKSTEENKACHELS

051 50 00 87

BROUCKE ESEN,

www.broucke.be

x.indd 1

Blits-cover-jori-rela

ROESELARESTRAAT

92

BROUCKE TIELT,

051 50 00 87

“Het moet leuk blijven”, horen we Kristof
enkele keren zeggen. “Dat is volgens mij
ook een van de belangrijkste elementen om
goed te kunnen presteren in het boogschieten. Uiteraard moet je regelmatig oefenen
en geconcentreerd zijn, maar boogschieten
moet vooral een passie zijn. Je moet er echt
plezier in vinden. Dat heeft voorzitter Antoine
mij destijds geleerd en dat probeer ik Sean
en Loena ook bij te brengen door hen thuis al
spelenderwijs te laten trainen.”
En dat doet Kristof op een kleine liggende wip
in de achtertuin die hij zelf heeft gemaakt.

Zaterdag:
9u-12u en 13u30-18u.
& zondag.
Gesloten op donderdag

BOUWEN AANNEMER?
PLANNNAAR
EEN
EN OP ZOEK

de groep. Bovendien heb ik heel veel van hem
geleerd. Ja, ik werd er meteen goed opgevangen. Nog steeds is het goede gezelschap en
de gezellige sfeer die er heerst voor mij een
van de leukste facetten van het boogschieten.
Dat is bij de kinderen niet anders. Op trainingen en wedstrijden zien ze hun vriendjes en
vriendinnetjes terug. Tussen het schieten door
spelen ze wat en bovendien motiveren ze elkaar om beter te doen. Zolang het voor hen
plezierig blijft, ben ik als papa heel blij dat ze
gebeten zijn de schietmicrobe.”

- www.allbo uw.com
051 25 30 25

verzekeringen

De beker die koning Sean heeft gewonnen,
kreeg een ereplekje in zijn kamer. “Hij was
erg fier toen hij de titel van koning binnenrijfde. Al durft hij er zijn zus wel eens mee
plagen”, besluit Kristof met een lach.
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11 ZPS
ZPSWomen's Fashion & trends
Women's
Fashion & trends
Vooruitgangstraat
28 | 8900 Ieper
Vooruitgangstraat
28 | Ieper
057 21 49 17 | www.zps-ieper.be

8 Pacific Eiland
Restaurant - Bistro - Tearoom
Eiland 2 | Ieper
057 20 05 28 | www.pacificeiland.be

057 21 49 17 | www.zps-ieper.be
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Boones
Interieur- en raamdecoratie
Stationsstraat 41 | Ieper
057 21 37 46 | www.boones.be

3

4

www.vermeerschhifitv.be
10

www.artexiep

Devick Francis

6Juwelier
Fijn Slijperij Degraeve
Stationsstraat
| Ieper
kookshop - 28-30
fijnslijperij
057Stationsstraat
20 10 68
21 | 8900 Ieper
057 46 76 03 | www.fs-d.be

& feestdagen:

Vermeersch_Publi.pdf

1

10/07/12

15:26

hifi
tv

DS art

10
Fotografie - Fotoafwerking

cvo
MIRAS 2 | 8900 Ieper
Esplanade
er.be
Volwassenenonderwijs
057 46 98 05 | www.dsart.be
Stationsstraat 25 I Ieper

Juwelier at 2
Ma-vr: 9-12 & 13u30-18u3
8900 Ieper
Stationsstraat 28-30 | 8900Za:
Ieper
0
9u30-18u
05720
5T 057
2010886868
Zo

webshop

Boones

VOORUITGANGSTRAAT 3B I 8900 IEPER I T 057 20 73 26 I info@hifitvvermeersch.be

11

Shop ook online!

9

Vermeersch
Interieur- en Hifi
raamdecoratie
VERMEERSCH
Hifi
TV
Stationsstraat
41| 8900 Ieper
Vooruitgangstraat 3B | Ieper
057 21 37 46 | www.boones.be
057 20 73 26 | www.vermeerschhifitv.be

DS art Fotografie
Fotografie - Fotoafwerking
2 | Ieper
5Esplanade
Devick
Francis
057
46 98 05 | www.dsart.be Openingsuren:
Arsenaalstra

en kinderen

www.hoedenenpetten.be

Vermeersch Hifi TV
ARTIS&O
Hifi TV
Concepthuis
- ambachtswinkel
Vooruitgangstraat
3B | 8900 Ieper
Stationsstraat
5 | Ieper
057 20
0473
85 73
5726
47 | www.artiseno.com

Woondesign

4

hoeden
petten - mutsen
handschoenen
dames, heren

Noordstraat 66 - Roeselare - Tel. 051 20 19 37
Open: van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u
(ma vanaf 10u en gesloten op zondag)

WIN EEN KADOPAKKET!

Woondesign
057 46 68
66
Verlichting,
spanplafonds
en wanden
www.woondesign.be
Stationsstraat
33 | Ieper
057 46 68 66 | www.woondesign.be

voor zowel

G 12

MEULEBEEKSESTEENWE

ESPLANADE
IEPER

Tal van acties bij onderstaande deelnemers

3 Verlichting, spanplafonds en wanden
Stationsstraat 33 | 8900 Ieper

Copyright foto: Antoine Caron

7/11/22 11:30

Maak je outfit compleet

STATIONSSTRAAT
VOORUITGANGSTRAAT

7

“Voor kindjes is de liggende wip – deze telt
een afstand van zo’n 17,5 meter – iets makkelijker, waardoor ze al snel dat gevoel van succesbeleving hebben. Zelf schiet ik het liefst op
de staande wip, die heeft een hoogte van zo’n
28 meter. Als je heel geconcentreerd bent en
je schiet dan een vogel af, dan geeft dat zo’n
goed gevoel. Het is ook erg tof als je andere
mensen kan introduceren in de sport en hen
op weg kan helpen. Zo kwam er een tijdje geleden een vriend mee die de smaak meteen te
pakken had. En ook de kindjes worden steeds
enthousiaster.”

gesloten

22 42 85 | www.miras.be
12 057
Pacific
Eiland
Restaurant - Bistro - Tearoom
11
Eiland 2 | 8900 Ieper
057 20
05 28 | www.pacificeiland.be
Café
Sint-Sebastien
Café
Stationsstraat 37 | Ieper
057 20 14 15

6

7

Fijn Slijperij Degraeve
kookshop - fijnslijperij
Stationsstraat 21 | Ieper
057 46 76 03 | www.fs-d.be

Je vindt alle info op Facebook bij
Shoppingzone Esplanade - Station

DB626866I9

www.blitsmagazine.be

8560 Wevelgem

Functie
Als grafisch vormgever sta je in voor de vormgeving van advertenties, drukwerk en heb je een aandeel in het uitbouwen van ons
magazine Blits!

®

BROUCKE,
BIJ ONS ZIT JE ER
WARMPJES IN!

Moorselestraat 120

Blits Magazine zoekt een grafisch vormgever!

GEZOCHT:
Grafisch
vormgever

Wie een projectidee wil indienen, kan dit
doen via de website www.lp.be/burgerbudget. Je leest er ook alle voorwaarden.

20.000 m2 tapijten op voorraad - klassiek èn modern

Kandidaat stellen doe je via jochen@blitsmagazine.be
of via Blits Magazine – Tav Jochen Van Coillie – Arsenaalstraat 50 – 8900 IEPER

2212-12738

Maar stel dat je een goed idee hebt, hoe ga
je dan precies te werk? Het burgerbudget
doorloopt een aantal fasen. Fase 1: Dien je
voorstel in. Projectvoorstellen kunnen vanaf
1 december tot eind februari 2023 worden
ingediend. Een voorstel moet aan een aantal

In fase 2 wordt er gestemd. Na de indienronde analyseert Team Ontspannen de voorstellen en toetst ze af aan het reglement. Daarna
worden de ontvankelijke voorstellen op de
website van het bestuur geplaatst. Inwoners
kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete
projecten, waarbij ze een virtueel totaalbudget verdelen over de voorstellen. De stemperiode zal van 15 maart tot 15 april 2023 duren. Elk voorstel dat door minstens 25 unieke
bezoekers gekozen wordt, gaat door naar de
volgende fase.

Dat is de derde fase en daarbij is het de beurt
aan de jury. De jury wordt samengesteld uit
deskundigen vanuit het lokaal bestuur. De
samenstelling wordt op maat gemaakt van
de ingediende voorstellen. Ze nodigt alle
aanvragers van de overgebleven voorstellen
uit voor een gesprek en toetst die af aan een
aantal criteria zoals originaliteit, de geschatte
impact op de buurt en haalbaarheid van het
project. Tenslotte kent de jury aan de goedgekeurde voorstellen een bedrag toe. Per project kan je maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen. Het lokaal bestuur investeert in totaal
20.000 euro. Deze fase duurt van 15 april tot
en met 15 mei.

2211-12520

“Het burgerbudget loopt al in meerdere steden en gemeenten. Daar zien we heel wat
originele en creatieve ideeën uitgevoerd
worden: van hondenweides tot geveltuinen, gereedschapsbibliotheken en street
art-projecten. We hopen ook hier in Langemark-Poelkapelle veel creativiteit en goesting
te zien”, klinkt het.

voorwaarden voldoen: het project vindt plaats
op grondgebied Langemark-Poelkapelle; enkel niet-commerciële projecten van algemeen
belang maken kans; het project mag niet
behoren tot de reguliere taken van de aanvrager(s); het project mag niet behoren tot
de kerntaak van het lokaal bestuur; de aanvragers moeten een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid hebben of afsluiten
en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de aanvragers.

2211-9947

Wie een goed idee heeft voor Langemark-Poelkapelle en zelf de handen uit de
mouwen wil steken, kan voortaan een voorstel indienen voor het Burgerbudget. Het bestuur voorziet 20.000 euro om projecten waar
te maken. Met het burgerbudget wil het bestuur betrokkenheid stimuleren, ze wil inwoners de ruimte en financiële middelen geven
om hun buurt nog levendiger maken.

Een magazine vol voordelen en verrassingen
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Puzzelwedstrijd

gereedschap
vrijgevig

Win een Apple Watch SE

4

grappenmaker

Boost je nachtrust tijdens onze

dopheide

gebarenspel

stuk stof

bandiet

t.e.m. 31/12

groente

seniorenvereniging

huidaandoening

Portugees
levenslied

2

aanmatigende
houding

oude lap

.....
Ceurvels

bergschaap

kunstmuseum
in
Madrid

6685

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS
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a dato

aanbidden

acties en kortingen

3

1

Winnaar Blits Magazine week 35: Wint een iPhone 13: J. De Muyt / 8730 Oedelem
Deelnemen kan t/m 01/08/23 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

Complete set
+
Complete set
+

160/180 x hoofdbord
200/210/220
cm
Ergosleep®
East
River
Ergosleep®
Greenwich
160/180 x bedkader
200/210/220
cm
Ergosleep®
hoofdbord
East
River
Ergosleep®
Latex 525
matras en Riverdale
poten
Boxspringbedkader
+ hoofdbord
Ergosleep®
Greenwich
160/180
x 200/210/220
cm 550
+
pocket
matras
Ergosleep®
BS1
Ergosleep®
Latex
525
matras
en Riverdale
poten
Boxspring
+ hoofdbord
160/180
x 200/210/220
cm 550 matras
+ poten
pocket
Ergosleep®
BS1 +
+ poten

=
=

(elektrisch verstelbaar)

Boxspring Ergosleep® BS1

(elektrisch
verstelbaar)
€6.408
- €5.595

BS1
Deze duurzame boxspring isBoxspring
opgebouwdErgosleep®
met gezoneerde
en heeft is
een
vooringesteld
el
Deze pocketveren
duurzame boxspring
opgebouwd
met slaapprofi
gezoneerde
dat
hoofd, schouders,
en benen ergonomisch
pocketveren
en heeft heupen
een vooringesteld
slaapprofiel
ondersteunt.
Zo krijg heupen
je een optimale
drukverdeling,
dat
hoofd, schouders,
en benen
ergonomisch
waardoor
je zeker
bentje
van
aangenaam
slaapcomfort.
ondersteunt.
Zo krijg
een
optimale drukverdeling,

€6.408 - €5.595

vanaf €4.408
vanaf €4.408

3.795
3.795

€
€

waardoor je zeker bent van aangenaam slaapcomfort.

Diksmuidestraat 24 - 8900 Ieper
057 21 93 36 - info@partnersinvastgoed.be

TE HUUR
IEPER

t.e.m. 31 juli 2021
t.e.m. 31 juli 2021

van 23/09 t.e.m. 08/10
rivier in
Oostenrijk

SMS het gevonden sleutelwoord 1
naar het nummer 6685 of BEL via uw
vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

OPENDEUR
DAGEN
Nu al kortingen Nu uitzonderlijke
Ergosleep® Boxspring BS1
Ergosleep® Boxspring BS1

de
mensen

www.partnersinvastgoed.be
IEPER

IEPER

IEPER

GEZOND SLAPEN EN LEVEN,
GEZOND SLAPEN EN LEVEN,
DAT BLIJFT ONZE MISSIE
DAT BLIJFT ONZE MISSIE

IEPER

NIEUW

Dehaernestraat
Volledig vernieuwde moderne stadswoning
met terras, living, open ingerichte kkn, apart
toilet, ruime ingerichte badk met ligbad,
douche en dubbele lavabo, grote berging,
3 ruime slpks, eerste bewoning ! EPC: 199.

Rĳselseweg
Ruim en lichtrĳk appartement met 2 prachtige zongerichte terrassen, living, ingerichte kkn en badk, 2 slpks.
EPC: 128 kWh

Boomgaardstraat
Centraal gelegen handelspand op het
gelĳkvloers vlakbĳ de Boterstraat en
de Grote Markt die zich leent voor verschillende doeleinden (kantoor, schoonheidsspecialiste, horeca, …) EPC: label D

Sint-Jacobsnieuwweg
Volledig vernieuwde stadswoning met terras, living,
bureauruimte,
ingerichte
gesloten kkn, moderne
badk, 3 slpks – EPC: 189 kWh

Haiglaan
Zeer gezellig duplex-appartement met zuidgericht
terras, 2 slpks, volledig ingericht. EPC: 506.

IEPER

IEPER

IEPER

IEPER

IEPER

€ 795/mnd

€ 875/mnd

NIEUW

Lange Meersstraat
2 stadswoningen gelegen
in hartje Ieper met terras, 3
slpks, alle voorzieningen en
comfort aanwezig. EPC 189.

€ 650/mnd

Augustĳnenstraat
Alleenstaande woning met
tuin, garage en twee slaapkamers gelegen aan de
stadsrand van Ieper. EPC:
555 kWh

€ 750/mnd

€ 780/mnd

€ 530/mnd

NIEUW

Stoffelstraat
Zeer ruim appartement met maar
liefst 5 terrassen, lift, garage, fietsberging, inkom, gesloten nieuwe ingerichte kkn, living, 2 slpks, ingerichte badk
met inloopdouche en toilet. EPC: 319.

€ 710/mnd

Diksmuidestraat
Prachtig ingericht appartement met lift, terras, lichtrĳke
living, open ingerichte kkn
met aansluitende berging, ingerichte badk, 1 slpk. EPC: 208.

€ 550/mnd

Rĳselstraat
Handelspand ideaal om te
starten als pop-up of als
kantoorruimte, gelegen in
hartje Ieper. Geen horeca
toegelaten. EPC in aanvraag.

€ 925/mnd

Ruime keuze
aan unieke
Ruime
keuze
slaapoplossingen
aan unieke

100% Belgisch
Kwaliteit
van
100%
Belgisch
eigen bodem
Kwaliteit
van

Gratis matraswissel
1x matraswissel
hardheid
Gratis
1xwijzigen
hardheid

Voor elk budget
uitstekende
Voor
elk budget
prijs-kwaliteit
uitstekende

makkelijk

slaapoplossingen

eigen bodem

wijzigen

prijs-kwaliteit

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

Sleeplife® Roeselare Meensesteenweg 347
Sleeplife®
Roeselare Meensesteenweg 347
Sleeplife®
T.
051
20 14Stad
27Stad
Sleeplife®
T.
051
20
14
Straat 00 27
2212-9965

€ 780/mnd

Onderbouwd advies
maakt kiezen
Onderbouwd
advies
makkelijk
maakt
kiezen

Straat 00
Sleeplife®
Kortrijkstraat 341
T. 000
00Wevelgem
00
T. 000
00 00
00 00Kortrijkstraat 341
Sleeplife®
Wevelgem
(In het winkelcentrum bij Torfs)
(In
winkelcentrum
bij ·Torfs)
ma:het
00u-00u
/ di-za: 00u-00u
00u-00u / zondag gesloten
ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u / zondag gesloten

T. 056 41 72 00
T.
056 41 72 00
sleeplife.be
sleeplife.be

Bekijk onze
Bekijk onze of
openingsuren
openingsuren
of
maak
een afspraak
maak
een afspraak
op sleeplife.be
op sleeplife.be

2212-11279

We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen zodat je 100% veilig kan shoppen.
We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen zodat je 100% veilig kan shoppen.

Gelukkig is er nog de vakman!
Een klein kadootje, een grote verrassing.

JUWELEN

-

UURWERKEN

-

KLOKKEN

-

BAROMETERS

-

EIGEN

ATELIER

Ruime collecties juwelen en uurwerken
in elke prijsklasse met vakkundige service
EIGEN ATELIER, bij onze winkel!
Uurwerkmaker en juwelier!

Unieke geschenken in alle
prijsklassen en met de nodige service!

OUD GOUD

Schatten in uw kast!

2212-12402

Maak van uw oude juwelen en
edelstenen een prachtige creatie.

In december elke dag open van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u.
Winkelen OP AFSPRAAK mogelijk na de openingsuren.

Bekijk de collecties

www.francisdevick.be

Stationsstraat 28-30 • Ieper • T 057 20 10 68 • Like

Voor talriëjkne
nieuwe idee

! juwelier devick

