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Editie Ieper/Poperinge

KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

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

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

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

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

Krijg nu

10%
korting

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

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

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

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

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

*
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Lapperre wordt 

Vier mee en krijg 10%
verjaardagskorting*
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SCHOORSTEENVEGEN (ATTEST)
Tel: 057/20 80 53 - www.deroetvretervanacker.be

€299
€549

Apple iPhone XR  
• 128GB
• 12MP-camera
• Nieuwstaat
Inclusief adapter!

€450
€750

Apple iPhone 11  
• 256GB
• Dubbele 12MP-

camera (met groothoek- 
en ultragroothoeklens)

• Nieuwstaat
Inclusief adapter!

HP Elitebook 840 G3
• Intel Core i5
• 256GB SSD
• 14’’ scherm 

met webcam
• lichtgewicht

Gratis USB-muis 
en laptoptas

€299
€1499
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GRATIS EXTRA 2e JAAR GARANTIE!
Actie geldig t.e.m. 31 mei 2023

CommunieactieCommunieactie::

verzekeringen



Een magazine vol voordelen en verrassingen

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

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

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

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

Jochen

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

MEI 2023
EDITIE IEPER/POPERINGE

✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Ieper, Poperinge, Heuvelland, 
Langemark, Stavele, Beveren, 

 Noordschote, Reninge, 
Vleteren en Zonnebeke.

Oplage: 39.500 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

www.blitsmagazine.be

Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

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

Arsenaalstraat 2
8900 Ieper 
T 057 20 88 68

Shop ook online!  www.artexieper.be
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* enkel geldig van 2 mei t.e.m. 13 mei 2023; niet geldig op ondergoed, lingerie, kousen, zwemkledij, accessoires, bed- & badlinnen; * enkel geldig van 2 mei t.e.m. 13 mei 2023; niet geldig op ondergoed, lingerie, kousen, zwemkledij, accessoires, bed- & badlinnen; 
niet cumuleerbaar; niet geldig op speciale acties/promoties; niet geldig op aankoop van cadeauchequesniet cumuleerbaar; niet geldig op speciale acties/promoties; niet geldig op aankoop van cadeaucheques

A C T I E
Lente

Van dinsdag 2 mei 
t.e.m. zaterdag 13 mei 2023

(gesloten op zondag 7 mei)

-10%
DIRECTE KORTING

op alle kledij en nachtkledij van de
 voorjaarscollecties*

55
BIJ EEN BEZOEK: 

BRENG DE 
AFMETINGEN MEE

SANI
peter ostyn

www.sanicentrum.be

CENTRUM
Nieuwpoort-Roeselare

GRATIS OPMETINGEN TER PLAATSE  
GRATIS ONTWERP & GRATIS PRIJSOFFERTE

BADKAMER RENOVATIES MET AFWERKING VAN A tot Z
BIJNA STEEDS AFGEWERKT   
BINNEN DE 10 WERKDAGEN 

GROTE KEUS • 2500M2 TOONZALEN  
MET DE NIEUWSTE BADKAMERS

Albert I-laan 13  
8620 Nieuwpoort  

T 058 23 56 64

Ardooisesteenweg 243 8800 
Roeselare  

T 05124 85 75

www.sanicentrum.be

*KRIJG VLOER EN 
WANDTEGELS GRATIS 
BIJ AANKOOP VAN UW 

BADKAMER

TIJDENS ONS 55STE JUBILEUMJAAR STUNT ACTIE
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09 Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be
openingsuren toonzaal: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9u30 tot 12u, 13u30 tot 18u I zaterdag: 10u tot 12u, 14u tot 18u I dinsdag en zondag: gesloten

ZONWERINGEN - UITBOUW & VERANDA’S - RAMEN & DEUREN - 

OVERKAPPINGEN - SECTIONALE POORTEN –  POOLHOUSES

Bij Vervo zonwering 
kunt U rekenen op 

TOPKWALITEIT en 
een HAARFIJNE 

AFWERKING
van A tot Z.

jaar 
ervaring!35 

Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be

 ACTIES 

VERLENGDEVERLENGDE

10% KORTING
op een selectie screens

10% KORTING
op de B200 XL, B250 XL EN B300

Tuincenter AU PETIT JARDIN
Couthofl aan 32 - 8972 PROVEN - 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be

dinsdag tot zaterdag open van 8u30-12u00 & 13u00-18u30 • zondag open van 9u00-18u30 (maart-april-mei) - gesloten op maandag

Bloemenfesti valBloemenfesti val
van 29 april tot 5 mei 2023

vanaf € 40 GRATIS 1 fl es DCMmeststof (880 ml)vanaf € 100 GRATIS 1 fl esDCM meststof (2,5l)
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 - 057 33 39 63 - www.aupetitjardin.be

GROOTSTE ASSORTIMENT GROENTENPLANTEN+GRATIS bakjegroenten

MoestuinweekendMoestuinweekend
12-13-14 mei 2023

vanaf € 40 
ACTIE!

ASSORTIMENT 

ACTIE!

dinsdag tot zaterdag open van 8u30-12u00 & 13u00-18u30 • 

DCM meststof 

Zelf kweken ... dat smaakt! 
Bijkomende actie: 
dubbele punten 
op klantenkaart! 

Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

VANNESTE
PLU IMVE EHANDE L

Nathalie 
              & FreddyNathalie 
              & Freddy              & Freddy              & Freddy

VANNESTE

Deken de Bostraat 38 • Waregem • 0475 73 73 91 • 0477 64 34 50
www.pluimveevanneste.be ! $  Open ma, wo, do, vr, za van 15u tot 19u

Alle 

neerhofdieren 

van eigen 

kweek

Particuliere 
verkoop

Onmiddellijk 

te verkrijgen
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SPECIAALZAAK IN BUITENMEUBELEN!
M E E R  D A N  2 0 0  S E T S  U I TG E S TA L D  -  O N M I D D E L L I J K  L E V E R B A A R  U I T  S TO C K !

BIJ ONS IS HET  

IEDERE DAG 
OPENDEUR! 

KWALITEIT - SERVICE 
 VOOR ELK WAT WILS

BESTE PRIJS

Torhoutbaan 10-12 | Ichtegem | 051 58 29 29 | info@intergardendesign.be | www.intergardendesign.be

Dany & Kristien VAN MIDDELEM-POLLET

WOON- EN TUINDECORATIE

Intergarden Design
van 09.30 tot 19.00 u. | gesloten op donderdag
woensdag van 10.00 - 18.00u. (kan afwijken ) 

RESTAURANT - TEA-ROOM

van 09.30 u. tot …  
gesloten op woensdag en donderdag

DOORLOPEND OPEN - OOK OP ZONDAG

JB Konstrukt wordt Alurex: Een nieuwe naam, dezelfde troeven.

MODERN

INDUSTRIEEL KLASSIEK
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Meer dan 25 jaar vakmanschap 
en 10 jaar ervaring met 
aluminium ramen en deuren. 
Een eigen productieatelier en 
plaatsingsdienst met
8 ervaren medewerkers.

Bisschop Jan bv - 057 42 11 94
Wulvestraat 9 - 8640 Woesten - Belgium
info@alurex.be  -  www.alurex.be

ACTIE
Maak een afspraak
vóór 15 juni 2023
en geniet van
speciale voorwaarden!

ALR015 - Alurex -Ad_BLITS_123x180_MEI.indd   1ALR015 - Alurex -Ad_BLITS_123x180_MEI.indd   1 19/04/2023   09:5019/04/2023   09:50



Gemeente Houthulst zoekt:

Uitbater voor onze cafetaria in 
de vrijetijdscampus met een hart 
voor HORECA én een hart voor sport

Wij bieden:
 y Concessieovereenkomst voor de 
exploitatie van cafetaria ‘La Kantina’ 
op de Vrijetijdscampus, Paardedreef 6 
te 8650 Houthulst

 y volledig ingericht, inclusief 
energiekosten, huur onderhandelbaar

Wil jij deel uitmaken van onze vrijetijdscampus?

Ga naar:  www.houthulst.be/concessie

Meer info: Via e-mail: secretariaat@houthulst.be | T 051 46 07 31

Per brief: Ter attentie van het college van burgemeester en  

 schepenen, Markt 1, 8650 Houthulst

Buurtproject Zorgzaam Lo-Reninge organi-
seert op vrijdag 26 mei – niet voor niets de 
Dag van de Buren - ‘Het Grote Straatfeest’. In 
samenwerking met wzc Zilvervogel, Vrije Ba-
sisschool de ladder en Stad Lo-Reninge wordt 
er die dag gezorgd voor heel wat leuke activi-
teiten die de mensen uit de buurt dichter bij 
elkaar brengen. 

“Het doel van Het Grote Straatfeest is de buurt 
en de mensen dichter bij elkaar brengen zodat 
ze elkaar beter leren kennen. Het moet een 
gezellige dag worden voor iedereen”, vangt 
Koen Van Colen, medewerker Communicatie 
van Lo-Reninge, aan. “Zo zal de baan tus-
sen Reninge en Noordschote worden afgezet 
zodat street art artieste Sonja Mazereel er, 
samen met heel wat vrijwilligers, verschil-
lende straatschilderingen kan aanbrengen. 
Het worden allemaal figuren in het teken van 
zorgzaamheid zoals het gietertje en hartje uit 
het logo van Zorgzaam Lo-Reninge, maar ook 
bloemen en bijen.”
“Vooraf tekent Sonja alles uit, waarop bezoe-
kers de handen uit de mouwen kunnen steken 
om de tekeningen te schilderen met plakkaat-

verf. Daarvoor zijn heel veel helpende handen 
nodig! Kinderen, jongeren, volwassenen en 
senioren, met of zonder beperking, iedereen is 
welkom om mee te verven. Ook aan de minder 
mobiele mensen van het woonzorgcentrum 
en Het Havenhuis is er gedacht. Zo wordt een 
pendelbusje voorzien en is er een verhoogd, 
rolstoelvriendelijk eiland zodat ook zij kunnen 
deelnemen aan het schilderproject. Het moet 
immers een feest worden voor iedereen”, 
klinkt het bij Koen. 
“Er valt die dag echter nog veel meer te bele-
ven”, vult Lien Vervisch van Buurtzorg Lo-Re-
ninge aan. “Om 11 uur is iedereen welkom 
om samen te lunchen in de cafetaria van wzc 
Zilvervogel en dit voor slechts 10 euro. Na de 
maaltijd is er een optreden van het contactkoor 
van wzc Zilvervogel. Bewoners met dementie 
zingen samen met familie en medewerkers 
en nodigen iedereen uit om mee te doen. Om 
16 uur start dan weer het beleefparcours op 
de baan tussen Reninge en Noordschote met 
onder meer springkastelen, reuzegrote oude 
volksspelen, een parcours met gekke fietsen, 
een kunsttentoonstelling, een visput, een zoe-
kertjesmuur en eet- en drankstandjes.”

“Om 17 uur krijgen de leerlingen van Vrije Ba-
sisschool de ladder de kans om hun talent te 
tonen op het vrij podium, gevolgd door een 
optreden van Franky Pluym op het Noordscho-
teplein. Daarna kan er nog gezellig worden 
gekeuveld met een hapje en een drankje. Om 
het de bezoekers makkelijk te maken, rijdt er 
tussen 16 en 20 uur een tuk-tuk tussen de twee 
locaties waar het straatfeest plaatsvindt. Er 
werd ook aan de rolstoelgebruikers gedacht, 
want voor hen wordt een liftbus ingezet”, ver-
telt Lien Vervisch. 

Het Grote Straatfeest is gratis en staat open 
voor jong en oud. Enkel voor de lunch in het 
dorpsrestaurant moet betaald en vooraf inge-
schreven worden. Dit kan via 057 40 90 90 of 
buurtzorg@zilvervogel.be. Alle info vind je op 
de website reninge.zilvervogel.be/buurtzorg. 
Daar kun je je ook inschrijven om mee te schil-
deren met Sonja Mazereel. 

Foto: Sonja Mazereel en Lien Vervisch op de 
steenweg Reninge-Noordschote die op 26 mei 
zal worden omgetoverd tot een prachtig kunst-
werk.

Groot straatfeest in Reninge en 
Noordschote op 26 mei
“Moet een gezellige dag worden voor iedereen”



Save the date 

www.harol.com

  Premium kwaliteit 
  75 jaar vakmanschap 
  Belgisch design 
  Energie-e�  ciënt verkoelen en isoleren

Claim je actiebon op www.harol.com
en kom langs bij jouw Harol Premium 
Specialist. Actievoorwaarden op www.harol.com

Gratis motor bij aankoop van 
een zonneluifel én € 200 korting
op optie vario-volant.

Tot € 80 korting
per gemotoriseerd screen.

5% korting bij aankoop van
alle andere zonwering oplossingen.

Tot € 85 korting
per gemotoriseerd voorzetrolluik.

"Verkoel je woning op 
een natuurlijke manier 

met Harol en bespaar energie"

Dina Tersago xxxDina Tersago xxx
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NU HAROL ACTIE

ONZE NIEUWE

TOONZAALONZE NIEUWEBEZOEK

45FeestFeest jaarjaar Switch Road 124
8970 Poperinge
T 057 33 83 25
info@depoorterbv.be

Openingsuren:  www.depoorterbv.be
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Beregeningspomp + Press control
Euroinox 30/30 M

€379
BTW incl.

Keukenboiler
Close in 10L

+  gratis veiligheidsgroep

Promo
prijs

Karlstad Wall

Lofoten

Stofzuiger Z. zak
AL61C20G

€169
BTW incl.

Steelstofzuiger
AP81UB25GG

€339
BTW incl.

TOT €70 CASHBACK OF GRATIS ACCU
Op geselecteerde stofzuigers.

Profiteer nog steeds van 20% korting op alle verlichting!

€20 cashback!
€70 cashback of accu!

v

Snoer buitenverlichting 
YOURHOME FESTOON STRING

- 9M lengte
- 12 x E27 fitting
- Verbindbaar tot 270M
- IP54 bestendig
- Verkrijgbaar excl. en
   incl. lampen

€82
BTW incl.

lampen apart verkrijgbaar!
TOLEDO RETRO CHROMA

€20
BTW incl.

€20
BTW incl.

4-PACK

4-PACK

€62
BTW incl.

 el.G.B. ieper - verlichting - pompen - witgoed - installatiemateriaal

el.g.b. Ieper
paddevijverstraat 57, 8900 Ieper

0468 53 79 24

Installateur - particulier - handelaar

ELEKTRO GROOTHANDEL

Aanbod geldig op deelnemende artikelen tot 31 mei 2023, zolang de voorraad strekt.

Kalender
POPERINGE – 5 MEI 

BIERDEGUSTATIE KUSTBIEREN
De Belgische kustregio ziet een golf van 
nieuwe brouwerijtjes ontstaan. Hopmuse-
um Poperinge (Gasthuisstraat 71) gooide z’n 
netten uit en ving 6 interessante bieren. Af-
spraak om 20 uur. Deelnemen kost 18 euro, 
je plekje reserveren kan via shop.poperinge.
be. Meer info via hopmuseum@poperinge.
be of 057 33 79 22.

BIKSCHOTE – 7 MEI 
CHARRETTEN EN TROTTINETTEN
Een step-, loopfiets- en buggyproofwande-
ling voor gezinnen met jonge kinderen. Na 
de wandeling met leuke zoektocht kun je 
blijven plakken met een hapje en drankje 
terwijl de kinderen zich uitleven! 

Afspraak aan het speelplein (Brugseweg 118) 
tussen 9.30 en 12 uur. Deelname is gratis, 
meer info via riacools@live.be.

VLAMERTINGE – 13 EN 14 MEI
TENTOONSTELLING FOTOCLUB LICHT-
DRUKMAAL
De leden van fotoclub Lichtdrukmaal uit Vla-
mertinge stellen hun werk voor in het Oud 
Gemeentehuis (Poperingseweg 266). 
Op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 
uur. Toegang is gratis. 

WESTVLETEREN – 14 MEI

BBQ KLJ VLETEREN
Kom vanaf 11.30 uur mee genieten van heer-
lijke BBQ-vleesjes, goede sfeer en gezellig-
heid in Loods Deroo (Eikhoekstraat 87). Vol-
wassenen betalen 18 euro (3 stukken vlees 
en gratis apero), kinderen 10 euro. Voor de 
kinderen is er een springkasteel. Bestel je 
kaarten bij een van de bestuursleden of via 
kljvleteren@hotmail.com. 

WIJTSCHATE – 16 MEI 
LEZING OVER MEDIAOPVOEDING 
In deze lezing staan we op een positie-
ve én kritische manier stil bij de aantrek-
kingskracht van games, sociale netwerken 
en vloggers en geven we tips hoe je jouw 
kinderen én jezelf ‘mediawijzer’ kan maken. 
In de bib van Heuvelland (Schoolstraat 12 A) 
om 19.30 uur. Deelname is gratis, je plekje 
reserveren kan via webshopheuvelland.re-
createx.be. Meer info via huisvanhetkindzor-
gregioieper.be/groeilamp of bibliotheek@
heuvelland.be.

BESELARE – 17 MEI
BOOGSCHIETINITIATIE DOOR SCHUT-
TERSGILDE SINT-SEBASTIAAN
Kinderen tussen 6 en 14 jaar maken kennis 
met een van de meest verspreide traditio-
nele sporten in Vlaanderen. Probeer jij de 
schietkoning van Beselare te worden? We 

komen samen in De Kortekeer (Wervikstraat 
220) om 13.30 uur. Deze activiteit is gratis. 

PROVEN – 20 MEI 
OP STAP MET PIETER DE PENSEJAGER
Anekdotische vertelwandeling over de lot-
gevallen van stroper ‘Pieter de Pensejager’ 
langs de paadjes binnen het Couthofdo-
mein. We starten om 17 uur aan Kasteel 
Couthof (Couthoflaan 31) en sluiten af in de 
pop-up bar. Deelnemen kost 7,5 euro, meer 
info en je plekje reserveren kan via info@
aandeschreve.be of 0495 38 47 90.

IEPER – 20 MEI 
ADMIRAL FREEBEE
Later dit jaar komt Admiral Freebee met 
een compleet nieuw album. Maar nu is er 
reeds de nagelnieuwe track No Ordinary 
Moments. Admiral Freebee is terug, but not 
as we know him. In Het Perron (Fochlaan 1) 
om 20.15 uur. 
Tickets kosten 24 euro, je plekje reserveren 
en meer info via www.hetperron.be/admi-
ralfreebee-nom of cultuurcentrum@ieper.
be. 

LO-RENINGE – 21 MEI 
LUKKEFESTEN 
Jaarlijks evenement met rechtstreekse link 
naar het DNA van de gemeente. Alle info 
vind je op www.lukkefeesten.be.

Geldig tot  31/12/2023 - Niet cumuleerbaar met andere kortingen - 1 bon per klant

Bij aankoop vanaf €50
schoenen of handtassen

-€10
Bij aankoop vanaf €100
schoenen of handtassen

-€5 

Casselstraat 45  |  Poperinge  |  057/33 30 70 

FASH ION  &  COMFORT   -   DAMES  &  HEREN

✁
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GABOR - ECCO 
 REMONTE 

SOLIDUS - WOLKY 
RIEKER - STUPPY 
 WESTLAND - ...

Ook voor losse 
steunzolen

moeilijke voeten  
verschillende 

breedtes 
(tem K-breedte)



ARSENAALSTRAAT 2
8900 IEPER
(NAAST ARTEX & ELDI)

Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 
van 9u30 tot 18u00 doorlopend.
Gesloten op maandag, zon- en 
feestdagen.
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MIS NOOIT NOG EEN BON VAN ECO DISCOUNT 
SCHRIJF U DAAROM IN OP ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF OP

WWW.ECODISCOUNTIEPER.BE

EEN NIEUWE WC-BORSTEL 
OF WC-SET NODIG?

GROOT ASSORTIMENT
IN DROOGREKKEN

GROTE KEUZE AAN 
KLEINE PRIJZEN

Voor 18 meter droogleng-
te in RVS

        

BON
VOOR

GRATIS*

Bon geldig van 02/05 tem 03/06/2023 op dag van aankoop. Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kortingen

50 VINYL
WEGWERP HANDSCHOENEN

(DOORZICHTIG - GEPOEDERD)
“CLEANY”

TAFELKLEEDTAFELKLEED
OP MAAT AFGESNEDENOP MAAT AFGESNEDEN

(rollen van 1m40 breed)(rollen van 1m40 breed)

€1895
VOORBEELD

€165
10L

€115
5LS - M - L - XL

Bon geldig van 02/05 tem 03/06/2023 op dag van aankoop. Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kortingen

*BIJ AANKOOP van 
min. €2000  NAAR KEUZE 
en afgifte van deze bon

EMMER
(VERKRIJGBAAR IN 

DIVERSE KLEUREN)

€299

NIEUWE COLLECTIE

€895
/per l/m

SCHRIJF U DAAROM IN OP ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF OP

WWW.ECODISCOUNTIEPER.BE

Bon geldig van 02/05 tem 03/06/2023 op dag van aankoop. Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kortingenBon geldig van 02/05 tem 03/06/2023 op dag van aankoop. Niet cumuleerbaar met andere bonnen of kortingen

€8 /per l/m

/stuk

/stuk

€175
/stuk

€099
/stuk

/doos

EEN GROTE 
WASMAND
ca.62x43x25cm

vanaf 
GROTE KEUZE AAN 

KLEINE PRIJZEN

€0

Grote Markt 24, 8970 Poperinge

T. 057 37 77 01  Info@postillion.be

www.postillion.be 

E

▪  Comfortschoenen voor dames & heren 
 Merken als: Xsensible – Hartjes – Ganter – Durea  

 Waldlaufer – Vital – Finn Comfort – Podartis – Wash’Go 

▪  Medische voetverzorging

▪  Steunzolen op maat 
 Steeds voorzien van podologisch advies!

SPECIAALZAAK IN:

ACTIE
Koop in mei een paar schoenen en 
maak kans op een GRATIS PAAR 

SCHOENEN VAN HARTJES 

De hele maand mei*
*Kassaticket is je deelname

Voorzien 
van een uitneembaar voetbed. 

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

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

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

Maak kennis met het verleden 
tijdens de Archeologiedagen

Noordstraat 66 - Roeselare - Tel. 051 20 19 37  
Open  9u30-12u & 13u30-18u (ma van 10u) 

Bezoek onze webshop: www.phenixroeselare.be

Maak de 
outfit van 
je mama 

compleet bij 
Phenix! 

Bij Phenix kun je ook terecht voor hoeden en petten voor 
dames, heren en kinderen, sokken en panty’s, sjaals en 

sjerpen, riemen, handtassen, …
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Diksmuidestraat 24 - 8900 Ieper
057 21 93 36 - info@partnersinvastgoed.be

www.partnersinvastgoed.be   
TE HUUR

Deze handelsruimte is gelegen op 100m 
van de Grote Markt en is uitermate geschikt 
voor een vrĳ  beroep, dienstensector, kapsa-
lon, schoonheidsinstituut, kine-praktĳ k, 
interieurzaak, boetiek, etc.  EPC: 377 kWh.  

Dit handelspand is gelegen in een druk-
ke en zeer gezellige winkelstraat.  Het 
pand bestaat uit verschillende verdie-
pingen en omvat tevens woongelegen-
heid.  EPC: 472 kWh.  

Boomgaardstraat 16

Tempelstraat 22

Boomgaardstraat 18

Poperingseweg 178

Boomgaardstraat 20

Rĳ selstraat 35 Rĳ selstraat 22

€ 795/mnd 

€ 750/mnd 

€ 875/mnd 

€ 950/mnd 

€ 685/mnd 

€ 925/mnd € 1400/mnd 

Deze handelsruimte is heel centraal 
gelegen vlakbĳ  de Grote Markt / Bo-
terstraat en leent zich voor verschil-
lende doeleinden: kantoor, schoon-
heidsspecialiste, horeca, etc.  EPC: D. 

Goedgelegen commerciële ruimte in het centrum 
van Vlamertinge.  Het handelspand van ± 120 m² 
wordt momenteel uitgebaat als bank.  De inrich-
ting blĳ ft zoals ze is waardoor het pand uiterst 
geschikt is als kantoor of praktĳ kruimte.  EPC: D

Deze handelsruimte met zĳ n uitzonderlĳ ke 
centrale ligging dichtbĳ  de Grote Markt leent 
zich vooral als horecagelegenheid (buitenter-
ras mogelĳ k).  Het interieur kan volledig vrĳ  in-
gericht worden, apart toilet aanwezig.  EPC: D.  

In het centrum van Ieper bevindt zich 
deze instapklare handelsruimte.  Ideaal 
om te starten als boetiek, kantoorruim-
te, etc.  Heel veel mogelĳ kheden en dit 
gezien de grootte van het pand.  EPC: E.  

Op slechts 50m van de Grote Markt bevindt 
zich deze ruime handelsruimte die voor di-
verse doeleinden kan dienen (horeca, winkel-
ruimte, kantoorruimte, etc).  EPC in opmaak.  

Wist je dat ? 
Wanneer je onderneemt, Stad 
Ieper je een duwtje in de rug 
wil geven … voor meer info ga 
naar:
https/www.ieper.be/pro-
ject-leegstaande-handelspan-
den
voor bepaalde handelspanden 
bestaat de mogelĳ kheid om te 
starten als pop-up

IEPER

IEPER

IEPER

VLAMERTINGE

IEPER

IEPER IEPER

moederdagactie

-10% 

op nieuwe  
collectie

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

en een bloemetje 
voor alle mama’s  

het beste comfort!
Gun jezelf 

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

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

www.ansishoe.be

Ieper | Poperinge | Reningelst

WWW.HULPINHUIS.BE    0800 114 77

Op zoek naar 
een nieuwe job?

(Breng deze advertentie mee naar kantoor) 

KANTOREN

Hulp nodig bij

het poetsen, strijken,

boodschappe n 

of koken?

EEN NIEUWE UITDAGING HOORT 
TE SPRANKELEN 



DIKSIMMO IEPER
T: 057 797 500
E: ieper@diksimmo.be

Meenseweg 1, 8900 IEPER
www.diksimmo.be

DIKSIMMO

Alleenstaande woning
Kouter 8 - Poperinge

Nieuwbouw appartement
Vooruitgangstraat 32 - Ieper

Loft - De Mote 
De Montstraat11 - Ieper

TE KOOP

Appartement Residentie Pietershof
Wenninckstraat 1 - Ieper

Woning
Rapetstraat 80 - Wervik

Woning
Zuidschote Dorp 25 - Ieper
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Relaxzetelsopmaat.be 
Diksmuidestraat 29-31 • 8900 Ieper • T 057 401 400

VAN MAANDAG 
T.E.M. VRIJDAG
OPEN van 14u-18u
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Meer dan 50 verschillende relaxen in de toonzaal en ruime collectie salons.
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in mei
stock-
kortingen!

-40%

-60%-50%

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

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

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

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

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

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

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

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies



Taxi’s in Lanzarote, koekoeksklokken en 
lange toiletbezoeken: Jens Zutterman 

blikt terug op twee keer De Mol

“Het zal toch geen waar zijn zeker?”

de Canarische Eilanden’. Er was niks waar-
door ik ook maar een link legde naar De Mol, 
zelfs niet de koekoeksklok die ik overal moest 
meezeulen. Tot ik alleen in de taxi zat en het 
melodietje van De Mol plots afspeelde. Toen 
begon mijn frank te vallen. Het zal toch geen 
waar zijn zeker? En ja, het was waar! (lacht)

Je tweede deelname was gelukkig van langere 
duur dan de eerste. Hoe kijk je terug op die 
ervaring? 
Het was fantastisch, al duurde het een eindje 
tegen dat ik besefte: Jens, je zit in De Mol. Dat 
drong niet meteen door, dat was moeilijk om 
te vatten. Ik was ook totaal niet voorbereid, ik 
had zelfs mijn eigen valies niet gemaakt. Om-
dat het zogezegd de bedoeling was dat Shana 
mij zou vervoegen ‘op reis’, had zij de koffers 
gepakt. Ik wist dus niet eens wat ik mee had. 
En dat terwijl ik normaal gezien een piet-
je precies ben in de kleren die ik meeneem. 
(lacht) 

Je hebt het spel minder lang kunnen spelen 
dan je had gehoopt. Zou je je deelname ach-
teraf bekeken anders aangepakt hebben? 
Ik ben heel content met hoe ik het heb gedaan, 
ik zou het niet anders doen. Alhoewel ik goed 
in de groep lag, was ik door mijn onverwachte 
entree wél vanaf het eerste moment geviseerd 
als een potentiële Mol. Dat speelde niet be-
paald in mijn voordeel. 

Elk jaar merk je dat de groep deelnemers aan 
mekaar hangt. Is het ‘scoutskampsfeertje’ dat 
je op tv ziet echt? 
(knikt) Het klinkt cliché, maar we zijn echt één 
familie. Uiteindelijk maak je tijdens zo’n pro-
gramma iets mee dat je met niemand anders 
kan delen. Zeker als je je bedenkt dat er tussen 
de opnames en de tv-uitzending bijna een half 
jaar verschil zit, een periode waarin je moet 
zwijgen als een graf. Behalve de andere kan-
didaten weet niemand hoe dat voelt. 
Natuurlijk kom je met de een wat beter over-
een dan met de ander, maar zowel de groep 
van mijn eerste als tweede deelname is echt 
een toffe bende. Van beide seizoenen is er nog 
steeds een Whatsappgroep waar regelmatig in 
wordt gestuurd. Een paar keer per jaar spre-
ken we af voor een barbecue, een karaoke of 
om eens te gaan dansen. 

Met welke kandidaat had je de beste klik? 
Ik ben niet iemand die me vastklampt aan één 
persoon, niet in het echte leven en ook niet 
in De Mol. In het dagelijkse leven heb ik veel 

vrienden en kennissen en dat was in het pro-
gramma niet anders. Met Sven, Yens en Phi-
lippe klikte het meteen goed. En met Uma en 
Anke ook. Met iedereen eigenlijk. Als ik dan 
toch één iemand moet kiezen, dan zou ik zeg-
gen dat ik de beste band had met Yens, maar 
dat was vooral omdat we samen op één kamer 
sliepen. 

Als de makers je zouden vragen of je volgend 
jaar voor een derde keer zou willen meedoen 
aan De Mol, wat zou dan je reactie zijn? 
Natuurlijk zou ik volmondig ‘ja’ zeggen! Ik volg 
het programma op de voet en ik vond het dan 
ook heel tof dat ik voor Café De Mol deel mocht 
uitmaken van het panel met ex-kandidaten. 

Had je dit seizoen snel een verdachte op het oog? 
(schudt hoofd) De makers tonen je wat ze wil-
len en zetten je graag op het verkeerde spoor. 
Je ziet tal van verdachte dingen. 

Hoe lang duurde het tijdens de vorige seizoe-
nen eer je De Mol kon ontmaskeren? 
Dat is me nog nooit gelukt, ik moet dringend 
eens van tactiek veranderen. (lacht) Het pro-
bleem is dat je, eenmaal je een verdachte hebt, 
in een tunnelvisie komt vast te zitten. En dan 
kan jouw potentiële Mol tijdens de opdrachten 
niks meer goed doen. Eens je in die tunnel-
visie vastzit, is het erg moeilijk om daaruit te 
geraken. 

Bestaat er zoiets als nevenwerkingen van De 
Mol? Mensen die je aanklampen voor een 
handtekening of een selfie? 
Dat is het voorbije jaar inderdaad vaak het ge-
val geweest. De laatste keer dat ik naar de ker-
mis in Kortrijk ging, kon ik me geen vijf meter 
verplaatsen zonder dat ik werd aangeklampt. 

Zelf heb ik daar geen enkel probleem mee. 
Mensen kennen me van op tv en ik gun het hen 
graag om samen op de foto te staan. Voor mijn 
vriendin en vrienden is het waarschijnlijk wat 
minder leuk. Als we ergens naartoe zijn en ik 
zeg aan Shana dat ik even naar het toilet ga, 
dan ben ik snel anderhalf uur weg. En dat zal 
er, nu ik weer op tv kom, niet beter op worden. 
(lacht) 

De finaleaflevering van De Mol wordt op zondag 
7 mei om 20 uur uitgezonden op Play4, gevolgd 
door een nabeschouwing in Café De Mol. Je kunt 
beide programma’s ook herbekijken op GoPlay. 

Copyright foto’s: Play4 
 

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen (of 
voor de echte kenners: in Frankfurt): twee jaar 
geleden was Jens de onfortuinlijke kandidaat 
die het spel nog voor het begin moest verla-
ten. Vlaanderen leefde massaal mee met de 
schrijnwerker en zo kwam het dat hij prompt 
tot publiekslieveling werd gebombardeerd. 
Met amper één aflevering op de teller, faut le 
faire. 

Compleet onverwacht, zowel voor de kijkers als 
voor Jens zelf, werd hij vorig jaar teruggehaald. 
Hij kreeg de herkansing die hij verdiende en 
zowaar, met zijn heerlijk authentieke Westhoe-
kaccent – ‘mo how zeg!’ – werd Jens Zutterman 
een hit. En dat mag je letterlijk nemen, want er 
werd van zijn catchphrase zelfs een remix ge-
maakt. De Mol ontmaskeren, dat was hem niet 
gegund, maar je weet wat men zegt: meedoen 
is belangrijker dan winnen. 

Jens, waarom heb je destijds besloten om je in 
te schrijven voor De Mol? 
Die opdrachten, het avontuur dat je meemaakt, 
dat was echt op mijn lijf geschreven. Ik ben ie-
mand die zich altijd voor de volle honderd pro-
cent geeft, die steeds het onderste uit de kan 
haalt. Verder ben ik van weinig dingen echt 
bang, dus ik wilde wel eens zien wat ik wel en 
niet durfde. 

Hoe stond het thuisfront tegenover je deelna-
me? Waren ze even enthousiast als jij? 
Er was niemand op de hoogte van het feit dat 
ik mij had ingeschreven voor De Mol, zelfs mijn 
vriendin Shana niet. De kans dat ik zou mogen 
meedoen aan het programma leek me nihil, 
dus waarom anderen al warm maken voor iets 
dat toch niet zou gebeuren? 

Toen ik naar het eerste selectie-interview ging, 
heb ik Shana verteld dat ik naar een klant in 
Antwerpen moest voor een groot werk. Dat heb 
ik ook volgehouden totdat ik zeker wist dat ik 
geselecteerd was voor het programma. Toen 
moest ik het haar wel vertellen. (lacht) Maar 
Shana was de enige die afwist van mijn deel-
name. 

Waarom denk je dat de makers tot twee keer 
toe voor jou hebben gekozen? 
Die vraag heb ik mezelf al vaak gesteld. Ik 
ben ervan overtuigd dat ze niet enkel naar 
de personen als individu kijken, maar vooral 
naar hoe ze passen in een groep. En ik ben 
wel iemand die makkelijk z’n weg vindt in een 
groep. Ik ben oprecht en rechtuit, maar ik kan 
het makkelijk vinden met anderen. 
En waarschijnlijk zullen ze mij ook gekozen 
hebben omwille van het entertainmentgehalte. 
(lacht) Ik zeg wat ik denk en ik laat de mensen 
graag lachen. 

Herinner je je nog de dag waarop je voor de 
eerste keer vertrok naar De Mol? 
Als de dag van gisteren. Ik herinner me dat 
ik vol spanning was. Op dat moment weet 
je ook totaal van niks. Je krijgt een plaats en 
een uur waar je moet zijn, maar voor de rest 
is alles één groot vraagteken. Dus ja, vol grote 
verwachtingen ben ik toen vertrokken. Ik had 
er zo lang naar uitgekeken en plots was het 
moment daar. 

Hoe groot was de teleurstelling toen je besefte 
dat je meteen weer terug naar huis moest? 
Ik was ‘heel, heel, heel’ teleurgesteld. Maar 
eigenlijk was ik vooral bang voor de reacties. 
Ik was bang dat de mensen zouden zeggen: 
“Die West-Vlaming is nog maar begonnen en 
hij mag alweer naar huis”. Ik had echt schrik 
dat men mij zou uitlachen. Dat was gelukkig 
niet het geval, de meeste kijkers hadden op-
recht met mij te doen toen ik daar verslagen in 
dat maïsveld stond. 

Meer nog, ze sloten je meteen in hun hart, 
zozeer zelfs dat de makers je vorig jaar een 
herkansing gaven. Had je, toen je zogezegd op 
weg was naar Frankfurt, ook maar een mo-
ment gedacht dat het een sluwe truc was om je 
opnieuw in het programma te krijgen? 
Neen, nooit. In geen geval. Die verbazing die je 
op tv zag, daarvan was niks gespeeld. Toen ik 
daar in die taxi door Lanzarote reed, zogezegd 
omdat ik een ander vliegtuig moest nemen, 
dacht ik bij mezelf: ‘Zie me nu eens zitten op 

“Waarschijnlijk hebben  

de makers van De Mol mij  

gekozen omwille van het  

entertainmentgehalte. Ik zeg  

wat ik denk en ik laat de  

mensen graag lachen.”

Het is weer zover: heel 
binnenkort ontdekt tv-kijkend 
Vlaanderen wie de saboteur der 
saboteurs is en krijgen we het 

antwoord op de prangende vraag: 
‘wie is de Mol’. Eén zaak is alvast 
zeker: onze favoriete kandidaat 
van de voorbije twee seizoenen 

was er jammer genoeg geen derde 
keer bij. Maar niet gewanhoopt: 
omdat een jaargang van De Mol 

zonder Jens Zutterman –  
West-Vlaming pur sang – niet 

compleet zou zijn, werd de 
Ieperling vanonder het figuurlijke 

stof gehaald als panellid in  
Café De Mol. 



www.miatex.be

Mode voor hem en haar Roeselaarsestraat 85 
8890 Moorslede
051 77 77 73
Volg ons op Fe
www.miatex.be

MOEDERDAG ACTIE
VAN ZATERDAG 6 MEI

T.E.M. ZATERDAG 13 MEI
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Tip voor moederdag: cadeaubon

OPENINGSUREN
Maandag 13u30 – 18u30
Dinsdag t.e.m. vrijdag
9u - 12u & 13u30 - 18u30
Zaterdag 9u - 12u & 13u30 - 18u  
Op zondag: GESLOTEN

Voor iedere mama een geschenkje en Win*  
jouw favoriete item van More Than That terug !

100 
JAAR

1 9 2 3 - 2 0 2 3

*vanaf aankoop € 100

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

Dovy-toonzalen in je buurt: 

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

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

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

Dovy viert 43 jaar vakmanschap

Wie houdt van de frisse buitenlucht, volkse 
gezelligheid en een leuk spel, moet zondag 
14 mei aanstippen in de agenda. Op die dag 
organiseren de Lockedyzekubbers reeds voor 
de achtste keer hun jaarlijkse Kubbtoernooi. 
En daarbij is iedereen welkom!

Voor diegenen die het horen donderen in Keu-
len: Kubb is een houten werpspel dat buiten 
wordt gespeeld, meestal in groep. Het spel 
kent de laatste jaren een enorme opmars. Zo 
ook in Heuvelland, waar enkele vrienden er 
zich zo mee amuseerden dat ze prompt een 
eigen club oprichtten: de Lockedyzekubbers. 
De 38-jarige Stijn Sergier, gekend als muzikant 
bij De Pilsjaars en De Locko’s, is voorzitter van 
de vereniging. “10 jaar geleden leerde mijn 
vader Kubb kennen via een collega. In ons 
clublokaal, De Lockedyze in Kemmel, werd het 
spelletje voor het eerst uitgetest en goed be-
vonden. Daarna zijn we vrijwel meteen gestart 
met De Lockedyzekubbers. Mijn vader Johan 
was vanaf het begin voorzitter. Nadat hij vo-
rig jaar is overleden, heb ik de fakkel van hem 
overgenomen.”
Alhoewel een deel van De Lockedyzekubbers 
op hoog niveau wedstrijden speelt, is ieder-

een welkom om mee te doen, vertelt 
Stijn. “We zijn met een tweetal ploe-
gen die bijna wekelijks aanwezig 
zijn op een van de vele Kubbtoer-
nooien in Vlaanderen. Vorig jaar waren we 
aanwezig op het EK in Duitsland en dit jaar 
nemen we opnieuw deel, deze keer in Zwe-
den. Ons niveau ligt nog net niet hoog genoeg 
om onszelf een topploeg te noemen, maar we 
kunnen regelmatig toppers verslaan. Zo heb-
ben we enkele weken geleden een toernooi 
met een sterk bezet deelnemersveld gewon-
nen.” 

“Maar onze club bestaat uit mensen van alle 
leeftijden en van alle niveaus. Nieuwkomers 
hoeven dus geen drempelvrees te hebben! 
Welk niveau je haalt speelt geen rol, iedereen 
is welkom bij ons”, benadrukt Stijn. “Kubb is 
een erg toegankelijk spel, wat een grote troef 
is. Jongeren en ouderen die samen een (ont)
spannend spel spelen, hoe machtig is dat. 
Naast een amusant en spannend tijdverdrijf is 
Kubb bovendien een heel ontspannende ma-
nier om samen met vrienden buiten te komen 
in de vrije natuur. Weg van de digitale wereld 
waarin we nu leven en weer zoals vroeger op 

straat komen en sociaal contact met vrienden 
onderhouden.”

Wie wil meespelen met De Lockedyzekubbers 
mag steeds afkomen naar een van de Kubb-
momenten doorheen het jaar. Daarnaast ko-
men de leden geregeld samen voor een leuke 
activiteit en organiseren ze jaarlijks een maal-
tijd en een eigen toernooi, dat dit jaar door-
gaat op zondag 14 mei. “Er is plaats voor 16 
teams van minimum 4 spelers. Iedereen die 
een ploeg vormt, kan zich inschrijven, je hoeft 
dus geen Kubbvereniging te zijn. Het toernooi 
start om 9.30 uur en eindigt rond 18 uur. Ook 
mensen die niet deelnemen, zijn van harte 
welkom om de sfeer te komen opsnuiven. Een 
hapje, een drankje, een spannende match vol-
gen … Kortom: volkse ambiance in een groene 
omgeving!”

Wie meer wil weten over De Lockedyzekub-
bers en/of hun toernooi kan contact opnemen 
via lockedyzekubbers@gmail.com of via de  
Facebookgroep ‘Lockedyzekubbers’. 

Lockedyzekubbers organiseren voor 
achtste keer jaarlijkse toernooi

“Volkse ambiance in een groene omgeving”



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

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

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

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

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

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

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI
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www.lingerie-yellow.be

GROTE VERKOOP
opruiming stock lingerie, bad- en slaapmode voor dames, heren en kinderen 

VANAF €10 TOT -70%

PRIMA DONNA | TWIST | MARIE JO | LAVENTURE | PRIMA DONNA SWIM | MARIE JO SWIM | CHANTELLE | MEY | EMPREINTE  
 ANITA | CHARLIECHOE | CLAESENS | MUCHACHOMALO | CHICAMALA | BOOBS&BLOOMERS | PASTUNETTE | DACAPO | STRAWBERRY SECRETS ...

-15%
KORTING 

VANAF 2 STUKS
op alle niet basiscollecties

Strawberry 
secrets

Zaterdag 

6 mei
10-12 en 14-18.30

Dinsdag 

9 mei
10-12 en 14-18.30

Woensdag 

10 mei
10-12 en 14-18.30

Donderdag 

11 mei
17-21u

Vrijdag 

12 mei
10-12 en 14-18.30

Zaterdag 

13 mei
10-12 en 14-18.30

NIEUW MERK 
VOOR MEISJES

Lingerie Yellow G
Dikkebusseweg 541 Dikkebus - Ieper
057 44 55 95 • info@boetiekyellow.be 

OPEN: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag:  
10u - 12u & 14u - 18u30 -  donderdag: 17u - 21u! 
Gesloten: zondag en maandag

Aandachtige wandelaars zullen het al hebben 
gemerkt, maar langs het wandelpad ‘Quintens 
wandeling’ in Poperinge zijn sinds een tijdje 
verschillende figuurtjes te zien die werden ge-
creëerd uit stukken boomstam. Het brein – en 
de handen – achter deze kunstwerkjes is Je-
roen Leplae, werkbegeleider Lokale Diensten 
Economie in Poperinge. “Als werkbegeleider 
bestaat mijn taak erin om mensen die in een 
arbeidstraject zitten, te begeleiden en te on-
dersteunen naar werk. Samen ondersteunen 
we het buurthuis van de Bellewijk – waar we 
onder meer groenten kweken en kippen ver-
zorgen, voeren we klusjes uit voor mensen in 
de Bellewijk en onderhouden we het open-
baar groen van de Bellewijk en het wandelpad 
‘Quintens wandeling’.”

Beroepshalve is Jeroen dus dagelijks in de na-
tuur terug te vinden. Ook houtbewerking blijkt 
een van zijn interesses te zijn. Tel die twee fac-
toren samen en je krijgt … boomkunstwerkjes! 
“Samen met de mensen van de dienst Toeris-
me en de groenbeheerders van Stad Poperinge 
werkten we het idee uit om de wandelpaden 
in onze stad op de vrolijken met ‘figuren’. We 
wilden graag wat verrassingselementen toe-

voegen aan een ‘gewone’ wandeling. En ook 
voor kinderen is het altijd leuk om tijdens het 
wandelen op zoek te gaan naar iets.”

Jeroen ging aan de slag en maakte eigen-
handig zes figuurtjes uit boomstammen. Die 
figuurtjes vind je terug langs ‘Quintens wan-
deling’. “Momenteel staat de teller op zes 
boomkunstwerkjes: Hoofd, Hand, Astronaut, 
Man met baard, Konijn gecombineerd met 
hoofd en Masker”, vertelt Jeroen. “De kunst-
werkjes kregen echter geen officiële namen, 
omdat we willen dat de wandelaar er zelf be-
tekenis aan kan geven.”

Ook voor Jeroen is het vooraf nooit duidelijk 
hoe een figuurtje eruit zal zien. “Voor ik begin 
aan een boomkunstwerkje ga ik de boomstam 
gaan bekijken om te zien wat er zoal moge-
lijk is en wat de mogelijke belemmeringen 
zijn. We werken uiteraard enkel met zieke of 
dode bomen en zagen geen gezonde bomen 
omver. Aan de hand van die observatie zoek 
ik een ‘geschikt figuur’ die ik in grote lijnen 
op de stam teken. Voor de rest ga ik vooral af 
op mijn gevoel en laat ik het werk groeien. Ik 
werk nooit met een ontwerp dat ik van a tot z 

volg. Het is eerder de boom die het eindresul-
taat bepaalt.”

“Het vervaardigen van de kunstwerkjes neemt, 
naargelang de grootte ervan, zo’n drie tot 
zeven uur in beslag. Er wordt dan ook enkel 
gewerkt met een elektrische ‘carving’ ketting-
zaag, een slijpschijfje en wat beitels”, legt Je-
roen uit. “De meest geslaagde figuur vind ik 
persoonlijk de eerste die ik heb gemaakt en 
dat is het hoofdje dat je vindt bij basisschool 
De Ster. Daar was ik begonnen met een ‘ge-
kend figuur’, maar door tips en ideeën van 
passanten heeft het figuurtje een andere vorm 
gekregen die veel meer karakter heeft dan 
oorspronkelijk was gepland. De interactie met 
passanten is dus een leuk en belangrijk aspect 
van ‘carven’ in het openbaar.”

“Er zijn plannen om nog meer boomkunst-
werkjes te maken, ook in onze deelgemeentes. 
Hier en daar kun je al een stuk boomstam zien 
rechtstaan, die niet helemaal tot aan de grond 
is afgezaagd. Als je dit ziet, dan bestaat de 
kans dat er daar een kunstwerkje zal komen”, 
besluit Jeroen met een knipoog. 

Boomkunstwerkjes duiken op in Poperinge

“Interactie met passanten is belangrijk”
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Antiekwinkel Bont Actie Dag

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

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

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

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

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

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

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

WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

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

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

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

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

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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Bont in combinatie met goud

BARES VOOR WAAR   De experts zijn 8 dagen ter plaatse!   Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 305

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

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

Deelnemen kan t/m 02/04/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

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

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

Win een Philips Ambilight 4K TV
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