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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.

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

bij aankoop van een winterdekbed
Tot € 1.000 voordeel
Sleeplife® is exclusieve dealer
envandekbedovertrek

d Bamboe

Lattenbodem Functional

isch dekbed,
atuur netjes
seizoen.

Beleef zalige nachten op
hoogwaardige latten in
*Deze actie
loopt t.e.m. 31 december 2022. Niet geldig in de webshop. Bekijk de voorwaarden op sleeplife.be.
multiplex. Hardheid
lendenzone
zelf aan te passen.

op Ergosleep®-bedcombinaties

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

Sleeplife® Zingem (Kruisem)

Sleeplife®
Wevelgem
Stad
Sleeplife®
Stad
Gentsesteenweg
56
• T. 09 384 68 36
Kortrijkstraat
341
(kruispunt
N60 Mc Donalds)
Straat
00 00
Straat
(In het winkelcentrum bij Torfs)
T.
000
00
00
00
T.41
000
00
00 00
T. 056
72
00
ma: /00u-00u
di-za: 00u-00u
· 00u-00u
/ zondag
gesloten
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
sleeplife.be

Redactie

www.blitsmagazine.be

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

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

€1.595

vanaf

COLOFON

Vroeger was alles beter

Badkamers
met karakter.
Advies op maat voor sanitair, verwarming,
ventilatie- & koelingssystemen.

AALST I RONSE
STERCKNV.BE

LUXEMBURG :

winterse lichtjes, lekkernijen en nostalgie

EINDEJAARSSHOPPING - MAAND DECEMBER
Kom de gezellige sfeer opsnuiven! Grootste keuze uit de streek
VOLLEDIG VERNIEUWDE SHOWROOM

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.

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.

tip
on
cadeaub

2000 m2 toonzaal • Vichtseweg 35 • WAREGEM • Tel. 056 60 29 37 • bart@q-interiors.be • www.q-interiors.be

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!
-15%*

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.

OP ALLE
WINTERJASSEN

OOK OP DE WEBSHOP

BERE-DAGEN

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

15% korting* op alle bovenkledij

Reisverslag door
Mario De Wilde

10% korting* op lingerie, ondergoed, nachtmode & accessoires

Wij geven weg:

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.)

2212-12675

www.melia.com/en/hotels/luxembourg

STOCKVERKOOP TUINMEUBELS TOT -50%
OPEN ZONDAGEN 11 & 18 DECEMBER VAN 14u TOT 18u

Stad op twee niveaus

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

GROTE KEUZE decoratie ✶ woontextiel ✶ verlichting ✶ stoelen ✶ salons
Eiken tafels en dressoirs op maat / Stalen ramen en deuren op maat / Gratis offerte
Totaalinrichting met advies / Het betere meubel aan de beste prijs
2212-12234

Winterlightsfestival

Oh, overmoed

PUBLIREPORTAGE

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...
“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?

Nieuwe
collecties

Fotoclub MEWOP blaast binnenkort
40 kaarsjes uit

RESIDENTIE “FORUM AMBROSIUS” 2de FASE
SINT-AMBROSIUSSTRAAT TE RONSE

Voorzitter Ronny D’Hondt is er al vanaf dag 1 bij

Ronny is al heel wat jaren bezig met fotografie, zo vertelt hij. “In de jaren 70 was ik aangesloten bij een fotoclub in Oudenaarde, waar ik
de knepen van het vak leerde. Na enkele jaren
oefenen hield ik in Ooike een fototentoonstelling met als thema ‘Vlaamse spelen’, waarna
verschillende personen mij aanraadden om
zelf een fotoclub op te richten. Dat gebeurde
in februari 1983.”
Ronny herinnert zich nog heel goed hoe het er
tijdens die eerste bijeenkomst van de nieuwe
fotoclub aan toe ging. “Op donderdagavond
3 februari 1983 kwamen we met een 18-tal
enthousiastelingen samen in de gemeentezaal van Wortegem voor een eerste contactavond rond fotografie. Het idee ontstond om

maandelijks bijeen te komen en samen te
werken. Een maand later, op 5 maart, werden
de eerste leden ingeschreven en ging onze
foto- en diaclub van start. De naam haalden
we eenvoudigweg van de beginletters van de
vijf deelgemeenten: Moregem, Elsegem, Wortegem, Ooie en Petegem.”
“De eerste clubbijeenkomst had als thema:
Hoe maak ik met een eenvoudig fototoestel
goede foto’s? Na afloop werd de daad bij het
woord gevoegd en zo kwam het dat op 24
april van datzelfde jaar al een eerste fotowandeling werd georganiseerd”, gaat Ronny verder. “Ik herinner me nog dat het goede weer
van de partij was en dat we een onverwacht
grote opkomst hadden. Het was een geslaagde start. Enkele maanden later kregen we het
goede nieuws dat onze activiteiten vanaf dan
zouden doorgaan in een eigen clublokaal met
ingerichte donkere kamer: de eerste verdieping van het oude gemeentehuis van Ooike.
Hiervoor zijn we het gemeentebestuur van
Wortegem-Petegem nog steeds dankbaar.”
In 1985 was het zover en organiseerde MEWOP haar eerste foto- en diasalon. Een an-

Tip: scheur mij uit

INSTITUUT PATJO

Ben je gebeten door fotografie en lijkt het je
wel wat om fotoclub MEWOP te vervoegen?
De leden komen elke tweede donderdag van
de maand om 20 uur samen op de bovenverdieping van het voormalige gemeentehuis in
Ooike (Ooikeplein 1A). Voor meer info kun je
contact opnemen via info@fotoclubmewop.
be. Meer info vind je op www.fotoclubmewop.be.

Prijzen vanaf 169.000 euro (exclusief kosten, carport/garage)
Interessante voorwaarden voor zonnepanelen en laadpaal!!
INTERESSE? IMMOBOSS - 0488 98 13 30 - jens@immoboss.be

70%

VERKOCHT!

WERKEN
OPGESTART!

RESIDENTIE “IL CASTELLO”
TE LEUZESESTEENWEG, RONSE

Deze energiezuinige appartementen (28) kan u terugvinden vlakbij het sportcomplex het “Rosco” op wandelafstand van het commercieel centrum en het
station van Ronse. De appartementen beschikken over 1/2/3 slaapkamers,
terras en autostaanplaats. De oppervlaktes variëren tussen 76 en 92m2.

Prijzen vanaf 145.725 euro

IT-HULP

Prijs exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,....

55%

VERKOCHT!

RESIDENTIE “WATERMOLEN”
SAVOOISTRAAT, RONSE

WELDRA AANVANG
VAN DE WERKEN!

8 NIEUWBOUWWONINGEN en 10 APPARTEMENTEN

Landelijk gelegen, energiezuinige nieuwbouwentiteiten te koop in de Savooistraat
36 te Ronse (aan het fietspad). De 8 woningen en 10 appartementen worden casco
of ruwbouw winddicht verkocht, maar u heeft de mogelijkheid om via een geselecteerde partner de afwerking van uw woning volledig te personaliseren.
ENERGIEZUINIG – mogelijkheid tot warmtepomp, zonnepanelen… Carports met berging voorzien

Prijzen vanaf 155.000 euro (app) 247.000 euro (huizen)
Prijs exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,....

AAN HUIS

aarwel
Zeg scheerm�esenjeks ievs voor ipl!
���������

Computerspecialist in jouw regio

Permanente ontharing
Eenvoudig - snel - efficiënt - veilig

Snelle service, goede prijs/kwaliteit en voor al uw apparaten

Ontdek de mogelijkheden op maat
voor uw huid en ontharing !
Maak meteen uw afspraak
voor een GRATIS consultatieproefsessie- huidanalyse

Computerhulp

Printer

Software-

Aankoop &

Internet

programma's

Installatie

Harde

Privélessen

Virussen

schijven

E-mail

Back-ups, cloud

Apple

Office

En zoveel meer...

2212-12712

Muurstraat 13
9790 Wortegem-Petegem
0473 81 69 23

!$

dere mijlpaal was toen men begin de jaren 90
besliste om samen te werken met bevriende
fotoclubs uit de regio. Dit leidde tot een jaarlijkse foto- of diawedstrijd en een grootse,
gezamenlijke tentoonstelling in 1997. De fototentoonstellingen zijn telkens weer de ideale
gelegenheid om het talent en de persoonlijke stijl van de leden van MEWOP in de kijker
te zetten, zegt Ronny. “Een foto-expo is een
weergave van de persoonlijke stijl en visie van
de deelnemers. De een zoekt het beeld in een
portret, de ander in de natuur en nog een ander in het stilleven of in een andere specifieke
kijk op de fotografie.”

De residentie bestaat uit een 2 blokken van 11 ruime appartementen die zich
in een afgesloten domein (privacy en veiligheid) bevinden. Deze ‘groene’ en
kwalitatieve appartementen beschikken over min 2/3 slaapkamers, terras
of tuin, carport of garage. WERKEN zijn opgestart, oplevering Midden 2023.
Zonnepanelen, laadpalen,…
Oppervlaktes variëren tussen de 105 en 120 m2 . Vlakbij AZ Glorieux en op
wandelafstand van het centrum. OPLEVERING BEGIN 2023

LAATSTE 6
APPARTEMENTEN

Wenst u meer informatie?
Geef een seintje op 0474 04 06 80 of neem
een kijkje op mijn website www.it-hulpaanhuis.be
Groetjes Tom

Dit project komt in aanmerking voor de 6% BTW regeling
(onder bepaalde voorwaarden) IDEALE INVESTERING!!!
INTERESSE? 0488 98 13 30 of jens@immoboss.be

INTERESSE? LORE 0470 46 53 10 - LORE@IMMOBOSS.BE
0488 98 13 30 of jens@immoboss.be

BEKIJK HET VOLLEDIG AANBOD OP ONZE WEBSITE WWW.IMMOBOSS.BE
DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE EIGENDOMMEN!
Kantoor Gent - Fr. Rooseveltlaan 22 A - 9000 Gent - T. 09 233 33 69
Kantoor Ronse - Wijnstraat 4 - 9600 Ronse - T. 055 600 100

info@immoboss.be
www.immoboss.be

2212-10515

Fotoclub MEWOP uit Wortegem-Petegem
wordt bij enkele maanden 40 en vierde dit een
tijdje geleden met een bijzondere tentoonstelling. Tijdens de expo ‘MEWOP wordt 40’,
kreeg elk clublid de kans om eigen fotowerk te
tonen aan het grote publiek. Het werd dan ook
een succes, zo vertelt Ronny D’Hondt, stichter
en voorzitter van fotoclub MEWOP, ons.

TE KOOP

GENTLEMEN IN IMMOBILIËN

WIJ ZIJN
DRINGEND
OP ZOEK
NAAR NIEUWE
EIGENDOMMEN!

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Een andere kijk op het leven van
Omer Wattez

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

Ooit was de figuur Omer Wattez zo goed als
onbekend, maar dankzij de gelijknamige milieubeweging – vroeger de Stichting Omer
Wattez, tegenwoordig het Milieufront Omer
Wattez – is zijn naam uit de vergetelheid geraakt en vereenzelvigd met het milieu en de
huidige milieuproblematiek. Maar het leven
en werk van de bekende Maarkedaller is veel
ruimer dan dat.
Sinds 2005 doet Marc Vuylsteke, voorzitter van
de Maarkedalse heemkundige kring Businarias, onderzoek naar het werk van Omer Wattez. Daarvoor ging hij langs bij allerlei antiquariaten, de universiteitsbibliotheek in Gent,

de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in
Antwerpen, de Koninklijke Bibliotheek Albertina in Brussel en het Letterenhuis (AMVC) in
Antwerpen. Het plan was om al het onderzoekswerk ooit te bundelen in een boek en
na dertien jaar is het dus zover. Het resultaat
kreeg de heel toepasselijke titel ‘Omer Wattez
– een andere kijk op zijn leven’.
Met dit werk wou auteur Marc Vuylsteke Wattez’ interesse - die vooral uitging naar de ontvoogding van Vlaanderen en de strijd die gevoerd werd in de Vlaamse Beweging - in het
daglicht stellen. In het woord vooraf schrijft dr.
Luc Van Durme, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letteren: “Door
jarenlang opzoekingswerk en met een diep
inlevingsvermogen is Marc Vuylsteke erin geslaagd ons een volledig en zeer gedetailleerd
beeld op te hangen van de ontzettend veelzijdige figuur die Wattez was. Het boek leest als
een roman. Het leven van Wattez was overigens een onvervalste odyssee op zichzelf.”
Op vrijdag 9 december wordt het boek ‘Omer
Wattez – een andere kijk op zijn leven’ door

ereburgemeester Peter Thienpont voorgesteld
in de kerk van Schorisse. De voorstelling start
om 19 uur en is gratis toegankelijk voor het
publiek. Uiteraard is er ook de mogelijkheid
om het boek na de voorstelling aan te kopen
(€25). Wie een exemplaar van dit boek wil
bemachtigen, maar niet op de voorstelling
aanwezig kan zijn, kan elke zondagvoormiddag tussen 9 uur en 11.30 uur terecht in het
documentatiecentrum van heemkundige kring
Businarias (Nederholbeekstraat 1 in Etikhove).
Tijdens de week kun je er op afspraak langs.
Er is ook de mogelijkheid om het boek te laten
opsturen, in dat geval betaal je 5 euro extra
portkosten.
Wie een boek wil afhalen of laten opsturen,
kan contact opnemen via ter.maelsaecke@
skynet.be. Daarna schrijf je het juiste bedrag
over op het rekeningnummer van Businarias
BE80 7475 1604 5077.

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

GESLOTEN

zondag, maandag en feestdagen

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

G E V R A AG D

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop
Elke dag betaald - Eigen regio
In bezit van auto en telefoon

Bel voor info: 0471 94 21 45

€ 7,10

vispannetje
€6,70/STUK

GRILLWORST
€10,90/KG

€ 11,20

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

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

Te koop gevraagd opkoop inboedels en
ontruimingen uit nalatenschap of
vertrek rusthuis, ook varia brocant antiek zoals
schouwklokken bronzen en marmer beelden,
boeken, meubels, schilderijen, design, Chinese
vazen en rariteiten etc ...
Vlugge afhaling contante betaling vrijblijvend
info : 047726 6 2 7 4

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

www.kmosites.com
info@kmosites.com

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY

Voor een heerlijk stukje hertenvlees

Plaatsing
door
r
zaakvoerde

hoeveslagerij
Bouvriestraat 11 - Bossuit - T. 0479 69 16 33
www.debouvrie.com/bestellen/

VERGEET NIET TIJDIG
TE BESTELLEN!

2212-12302

hindegebraad/hindesteak ‘grand veneur’, GOURMET met hertenvlees, hertenragout, hertenpaté, hertensalami, ...

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

INOX VRIJBLIJVENDE
ROOSTER
OFFERTE



Suggesties voor uw feestmenu:

Tip:

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

GRATIS INOX ROOSTER
GRATIS
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

"

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

Open elke zaterdag 9u - 18u
In december op zondag 10u - 12u30
22/12 14u-18u • 23 en 30/12 9u-18u • 24 en 31/12 9u-14u

2212-10244

Wie de naam Vlaamse Ardennen hoort, denkt
onvermijdelijk aan Omer Wattez (Schorisse,
1857-1935), de schrijver en flamingant die de
wondermooie natuur in zijn geboortestreek
erg genegen was. Naar verluidt was het ook
hij die de regio de naam Vlaamse Ardennen
gaf. Het was eveneens Wattez die als een van
de allereerste openlijk zijn bezorgdheid uitte
over de vervuiling van de Schelde.

OPENINGSUREN

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

2212-9945

Heemkundige kring Businarias stelt nieuw boek voor

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

(tegen vogelnesten)

(tegen vogelnesten)

REGEN OF VOGELS IN DE S
SCHOUWKAPPEN INOX OF K
Enkel geldig bij plaatsing van een kap.

geldig tot 31 december 2022

geldig tot augustus 2021

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

Niet cumuleerbaar met andere acties.

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikb

Wij zoeken he
t
ideale conc
ept
voor uw tuin!
Op
naar uw
droomtuin!

Geef jouw activiteit een
plekje in Blits Magazine!
Organiseer je met jouw jeugdvereniging binnenkort een spaghettiavond? Zet de harmonie waar je muziek speelt een mosselsouper op
poten? Een fototentoonstelling van de plaatselijke fotoclub? De nieuwste voorstelling van de toneelgilde in het dorp? Een wijn- en kaasavond? Een voordracht? Een gezinszoektocht? Een spelletjesnamiddag
voor de allerkleinsten? Een groepswandeling met je viervoeter?
Vanaf januari vind je in Blits opnieuw een kalender vol leuke activiteiten in jouw buurt! Voor jong en minder jong, voor zowel de cultuurliefhebber als de foodie, om op je eentje te doen, met vrienden of met het
gezin: in de Blitskalender vind je een bloemlezing van wat er zoal leeft
in jouw regio. Ideaal als je tijdens het weekend niet weet wat gedaan
of als je zelf iets organiseert dat je in de kijker wil zetten.

www.vandeveldetuinarchitectuur.be
info@vandeveldetuinarchitectuur.be
TUINONTWERP

TUINAANLEG

0476 59 73 62

Wil jij je activiteit in de Blitskalender zien? Stuur alle info door naar
redactie@blitsmagazine.be en zorg ervoor dat iedereen het weet!

TUINONDERHOUD

Het Vegan Plan!

WERKBON
Neutralisatie oude ondergrondse mazouttanks
Verwijderen bovengrondse tanks

FACTURATIEADRES:

DE OPLOSSING:
SNEL EN SIMPEL!

Nog een oude
mazouttank?

Win één van
de 3 boeken

CONTACT:

Uitvoeringswerken
conform de vlarem
UITVOERINGSADRES:
wetgeving

T 057 33 32 49
info@burisa.be

www.burisa.be

2212-10816

Molenstraat 1B
OMSCHRIJVING
8640 Oost-Vleteren

In twee weken naar een vegan life.
Een boek voor iedereen die naast een drukke
levensstijl graag gezond wil eten en leven.

GaAANTAL
naar www.blitsmagazine.be
TOTAAL
en neem deel aan de wedstrijd!

NIEUWE MODEMERKEN-COLLECTIE

SHOES AND LEATHER

BERCA
KERKHOVE

Column

Oudenaardsesteenweg 566
8581 KERKHOVE
Baan Oudenaarde - Avelgem
Ruime parking
T. 055 38 82 21

Het perfecte team
Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat
extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan

Extra grote keuze
schoenen voor
steunzolen
en handtassen aan
betaalbare prijs

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

Volg ons op
Facebook

ingespeeld – wat absoluut nodig is als je een vel vliesbehang van vier
meter lang zo recht mogelijk tegen het plafond moet zien te krijgen!

BERCA
KERKHOVE

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
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, amuseer-

met kerstshoppingweekends op 11-12 en 17-18 december

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

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

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

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

omstaanders. Ik stond achteraan in de rij toen het zangtalent werd
uitgedeeld en ik ben me daar – gelukkig maar – heel erg bewust van.
Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet

vanaf € 25 aankoop

zo gauw zal doen. Bij manlief kan ik echter helemaal mezelf zijn en

Naam: ....................................................................

tijdens het schilderen zat ik dan ook luidkeels mee te zingen. Toen
niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit

Adres: .....................................................................
2212-10246

✁

Eindeloos shoppingplezier

onze jeugd. Wie mij kent, weet dat dit laatste geen pretje is voor mijn

€ 2,50 KORTING
Bon geldig tot 31/12/2022

#VANRSL

den ons en zongen ongegeneerd mee met de ninetiesklassiekers uit

Open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
OOK OP ZONDAGVOORMIDDAG van 9.30 tot 12 uur.
Zondagnamiddag en maandagvoormiddag gesloten.

..................................................................................

Kerst

de boxen klonken, zei hij lachend dat ik me eens volledig kon laten
gaan. Die woorden nam ik ter harte en terwijl ik mij even Ginger Spice waande, besefte ik dat we echt wel een perfect team zijn samen!

www.visitroeselare.be

Frans ‘MICADO’ Lemaire is gebeten
door elektronische muziek
“Interesse voor grondleggers van de elektronische muziek”
Wat doe je als je jong bent in de jaren 80, gebeten bent door elektronica en houdt van muziek? Dan maak je zelf muziek op je computer!
Dat was wat Veurnaar Frans Lemaire dacht
toen hij in 1983 zijn eindwerk moest maken.
Anno 2022 woont Frans al jarenlang in Wortegem-Petegem en is hij bijna op pensioen,
maar de liefde voor elektronica, muziek én
elektronische muziek is nog steeds even hard
aanwezig!
De kiem van zijn liefde voor muziek werd gelegd in zijn jeugdjaren, zo vertelt hij. “Mijn
mama was erg muzikaal. Vanaf mijn 9de ging
ik naar de muziekschool en mocht ik als organist regelmatig misdiensten opluisteren.
Daarnaast ben ik altijd al erg wetenschappelijk aangelegd geweest en was geïnteresseerd in alles wat met elektronische muziek
te maken had. Het radioprogramma ‘Muziek
uit de kosmos’ deed die interesse voor muziek
van Tangerine Dream, Vangelis, Klaus Schulze,
Kraftwerk en vele andere grondleggers van
elektronische muziek groeien. Later volgde
ik lessen aan het conservatorium en een jaar
orgelbouw. Uiteindelijk studeerde ik voor In-

genieur Elektronica, waarna ik tot op heden
in de elektronica- en informatiesector heb gewerkt”, vertelt de nu 62-jarige Frans.
Toen Frans als ingenieursstudent zijn eindwerk moest maken, twijfelde hij niet. “De Japanse muzikant Isao Tomita was de eerste die
muziek maakte op computers en synthesizers.
Dat wilde ik ook proberen, dus maakte ik op
basis van een destijds eenvoudige computer
– de Acorn Atom – een eerste elektronische
uitbreiding om via een programmeertaal synthesizers automatisch muziek te laten spelen.
Daar heb ik een volledig academiejaar aan
gewerkt. Ontwerpen, de software schrijven,
de elektronica in elkaar steken: ik heb alles
zelf gedaan”, vertelt Frans. “Daar heb ik zeer
veel goede reacties op gekregen. In 1984 kreeg
ik zelfs bezoek van de VRT, toen nog BRT, voor
een jeugdprogramma.”
Op zijn werk leerde Frans een gelijkgestemde
ziel kennen met wie hij het muzikale project
MICADO oprichtte: Oudenaardenaar Koen
Vanderschaeve. “We maakten vooral sfeervolle, thematische, vaak kosmische elektronische

muziek. Door de dagdagelijkse dingen van het
leven - een huwelijk, een verhuis en een druk
werkschema - verwaterde onze samenwerking echter.” Tot zo’n 5 jaar geleden bestond
de muzikale activiteit van Frans uit het opluisteren van familiefeestjes en orgel spelen in de
kerk. In 2017 volgde uiteindelijk de comeback
van MICADO, dat tegenwoordig een eenmansproject is. “Koen had ondertussen jazz ontdekt
en zich daarop toegelegd. Dus besloot ik alleen verder te gaan met MICADO. Koen en ik
onderhouden wel nog een heel goed contact.”
Wie de muziek van MICADO wil beluisteren,
kan dit via micado.bandcamp.com. Meer info
vind je op de Facebookpagina ‘Micado music
friends’ of op YouTube (Frans Lemaire – MICADO). Onlangs kwam het nieuwe album ‘Synergia’ uit. “Ik heb nog veel plannen om samen
met vrienden en andere muzikanten verder
elektronische muziek te maken. Al zou een
project met filmmuziek mij het allergelukkigst
maken op mijn ‘oude dag’”, besluit Frans met
een knipoog.

BEZOEKMOMENT

WOENSDAG
14 DECEMBER
INSCHRIJVEN OP
09 336 37 95
OF VIA WEBSITE

Kom energiezuinig
wonen in Oudenaarde
De dure energieprijzen, niemand kan er om heen. Woont u in een
huis met weinig isolatie en geen 4 seizoensglas, dan is de kans
groot dat u inderdaad een hoge afrekening te wachten staat.
Al gedacht aan verhuizen naar een energiezuinig appartement midden in

Deboeveries
www.deboeveries.be
Sint – Martens – Latem
09 282 33 91

Apéritif Maison met fijne hapjes
•
Onze wildterrine
met verse krententoast
•
Velouté van witlof
•
Wildragout, herfstgarnituur en
kroketjes van het huis
•
De perfecte afsluiter:
onze moëlleux
•
Koffie met zoetigheden,
crème brûlée
€62
all-in

Deboeveries
Zondagavondmenu
Huisgemaakte garnaal- of
Breydelhamkroketten
(of duo)
•
Gebakken Noordzeetong
of Côte à l’os, verse frietjes
•
Dame Blanche
€45
of Irish Coffee

Menu’s enkel op reservatie
(All-in = Aperitief, menu, wijnen,
water en koffie inbegrepen )

Luxe Wintermenu 2022

ruime, lichtrijke appartementen in Oudenaarde. Er is een parking, een

(enkel op dinsdagmiddag in november en december)

fitness, een wellness, een heerlijke brasserie en woonassistenten die 6/7

Champagne met fijne hapjes
•
Gebakken Sint – Jakobsvruchten,
bloemkoolcrème

aanwezig zijn om u te helpen waar nodig. Er is een zeer leuke sfeer onder de
bewoners waardoor er snel contacten worden gelegd. Je komt als het ware
terecht in een familie. Voor eenzaamheid is bij ons geen plaats. Bij ons hebt

Saint – Véran Les Plantes, Bourgogne

u privacy en zelfstandigheid met totale ontzorging. Alle appartementen zijn

•
Krokante grietfilet, gedroogde ham
•
Fazant Fine Champagne

geschikt voor assisted living.

Le Muricce Confessione IGT Toscana 2018

•
Javanais van bittere chocolade
•
Koffie met crème brûlée
en zoetigheden

€77

all-in

2212-11737

Wildmenu 2022

(enkel op maandag in november en december)

het centrum, met alle voorzieningen binnen handbereik? Wij hebben mooie,

Desire Waelkensstraat 60
Oudenaarde
mail@residentie-keizerhof.be
09 336 37 95

www.residentie-keizerhof.be

TAPIJTCENTER

Mathias gaat voor carrière
als bodybuilder

ZINGEM

“4 maanden vóór wedstrijd keihard trainen en op voeding letten”
Tegenwoordig is Mathias Lampe (27), beter
gekend onder de naam ‘Matt Madows’, een
van de beste bodybuilders van België, maar 5
jaar geleden was hij nog ‘gewoon’ een sportieveling die naar de fitness ging. Hoe hij in
zo’n korte tijd als een raket naar de top is geschoten? Dat vertelt de Oudenaardenaar ons
zelf!
“Ik ben altijd al redelijk sportief geweest”,
vangt Mathias het gesprek aan. “Mijn vader
is immers een sportfreak en heeft dit aan alle
4 zijn kinderen meegegeven. Vanaf het eerste
leerjaar tot mijn 22ste heb ik zowel gevoetbald als geminivoetbald. In 2016 ben ik begonnen met fitnessen om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Er was toen een meisje
dat ik leuk vond en zij had het wel voor strakke mannen.”
Vanaf toen ging het snel voor de Oudenaardenaar. Tegenwoordig mag hij zich professioneel bodybuilder noemen en is hij 7 dagen
op 7, 24 uur op 24 bezig met zijn sport. “Ik
blijf progressie maken omdat ik non-stop –
van 1 januari tot 31 december – keihard werk
en nooit opgeef. Mensen die mij kennen we-

ten dat ik alles opgeef voor mijn sport en dat
bodybuilding alles is wat mij gelukkig maakt.
Ik heb een ijzersterk karakter: werken voor je
doelen of helemaal niet werken.”
Bij Mathias is het overduidelijk dat eerste.
“Ik let het hele jaar door op mijn voeding.
Maar als ik mij op een wedstrijd moet voorbereiden, gebeurt alles nog nauwkeuriger.
Die voorbereiding start 16 weken, oftewel 4
maanden, vóór de eigenlijke wedstrijd. Vanaf
dan is het hard trainen, op je voeding letten
en alles tot op de gram afwegen”, vertelt hij.
“Deze sport is gemaakt voor mensen met
een karakter van staal, opgeven is niet aan
de orde. Het is een levensstijl waar je 100%
achter moet staan, anders bereik je niet veel.”
En het harde werk loont duidelijk, want in zijn
nog prille carrière als professioneel bodybuilder heeft Mathias al heel wat wedstrijden gewonnen. “Het meest trots ben ik op een wedstrijd waar ik tweede ben geworden: Mister
Universe Prague. Waarom? Omdat dit een
van de grotere wedstrijden is met echt goede tegenstanders, waar je moet knokken voor
een plaatsje in de top 3. Van de 9 deelnemers

woog ik met mijn 102 kilogram het minst; de
eerstvolgende woog meteen al 9 kilogram
meer! En de zwaarste deelnemer woog 15 kilogram meer. Om daar dan de tweede plaats
tussen te behalen … dat is een bevestiging dat
ik echt wel toekomst heb in deze sport. Daarom ben ik heel fier op die tweede plaats.”
“Weet je, er is zo een vertekend beeld van bodybuilding. Neen, het zal helaas nooit lukken
om deze sport helemaal proper te krijgen,
maar dat lukt in geen enkele sport”, besluit
Mathias met een pleidooi voor het bodybuilden. “‘Echte’ bodybuilders, zij die er 100%
voor leven, zijn de meest behulpzame en
zachtaardige mensen die er zijn. Dat is ook bij
mij het geval. Ik heb een te groot hart en dat
vind ik soms een zwakte, gezien de afgunst
en jaloezie van veel mensen. Ik ben dan ook
erg blij dat ik anderen kan laten kennismaken
met mijn sport. Het doel van bodybuilding is
en blijft om mensen de kunst te tonen van
wat er met een menselijk lichaam bereikt kan
worden.”

WIN

Holidays are coming
WIN EEN
DUVEL-REISKOFFER:
Vul het deelname-formulier
in en maak
kans! Publiciteit ontbreekt.
Pub nr 221212705 van Brouwerij Clarysse & C° (NV)
*Actie enkel geldig in Prik en Tik Avelgem en na aankoop
van 24x33cl uit het Duvel-assortiment.

2212-12712

ÉÉN VAN DE
450 UNIEKE

DUVEL x
SAMSONITE
KO
FFERS

Meer info:
scan QR Code

Uw specialist in moderne en traditionele tapijten
Gentsesteenweg 86 • 9750 ZINGEM (KRUISEM) Langs N60 Gent-Oudenaarde
09/384 29 17 • info@tapijtcenter.be
Open: dinsdag tot vrijdag 10u-12u & 13u30-18u30, zaterdag 10u-18u, ZONDAG 14u-18u (maandag gesloten)

KRAS & WIN!

Ontdek ons assortiment ook op www.tapijtcenter.be

IDEE VAN NEEF DANY

VILLA MADONNA WORDT DECOR VOOR MINIATUURKERMIS

“Voor volwassenen is het pure nostalgie; voor
kinderen is het leuk om alles te zien flikkeren”
Tijdens het tweede en derde weekend

Joost en Caroline stellen hiervoor de

“We hebben een miniatuurkermis
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bel-etage en de parktuin open: op die
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Goethem, neef van uitbater Joost. En

“Wegdromen naar onze kindertijd”
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dat wordt de moeite!
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ting. Voor volwassenen is het pure

bel-etage van Villa Madonna op een
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fotoshoots, filmopnames en om een

talgie ten top!

kerst op komst.”

Het is geen toeval dat Joost en Caroline ervoor kozen om Villa
Madonna in kerstsfeer te brengen door middel van een miniatuurkermis. De ontwerper van deze geweldige kermis is immers Dany Van Goethem, de neef van Joost en al jarenlang
gepassioneerd door miniatuurkermis.
“Mijn liefde voor kermis werd geboren op het dorpsplein van
Herent. Als klein jongetje wachtte ik daar de vrachtwagens
op die de attracties kwamen brengen. Ik herinner me nog dat
ik verbaasd was dat de attracties, eenmaal opgebouwd, veel
groter waren dan de vrachtwagen. Daar begreep ik niks van!”
lacht Dany. “Het was een reden te meer om op onderzoek uit
te gaan.”
“Thuis begon ik verschillende attracties na te bouwen en liet
de techniek mij niet meer los. In 1976 was mijn eerste echt werkende attractie af: een miniatuurparachutemolen op schaal
1/25. Doorheen de jaren bleef ik verder bouwen en inmiddels
is mijn collectie uitgebreid tot 28 miniatuurkermisattracties”,
vertelt Dany.

De miniatuurkermis in Villa Madonna is er
voor jong en minder jong en is te bezoeken tijdens het weekend van 9 tot en met
11 december en 16 tot en met 18 december.
Een bezoekje kost 8 euro per persoon en 4
euro voor kinderen tot 12 jaar. Daarin zitten
een bezoek aan de miniatuurkermis – met
interessante uitleg over de kermis - en een
drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven is
verplicht en tijdens de weekdagen kan je
per groep inschrijven op afspraak. Inschrijven doe je via www.villamadonna.be.

OPENINGSUREN
MINIATUURKERMIS
Vrijdag 9 december: 19 tot 21 uur
Zaterdag 10 december: 16 tot 18 uur
Zondag 11 december: 10 tot 12 uur
Vrijdag 16 december: 19 tot 21 uur
Zaterdag 17 december: 16 tot 18 uur
Zondag 18 december: 9 tot 11 uur

“In 1971, toen Dany net begonnen was met zijn kermis, was ik
nog niet geboren”, gaat Joost verder. “Zelf vond ik mijn passie
vijf jaar geleden, toen we begonnen zijn met Villa Madonna.
Omdat we elkaar de laatste jaren meer en meer opzochten,
leerden we elkanders passie goed kennen. En nu gaan we deze

Kruisstraat 368, rue de la Croix | 9600 Ronse - Renaix
0496 57 26 38 • 0499 23 21 19 | kasteel@villamadonna.be

www.villamadonna.be

PUBLIREPORTAGE

verenigen in een unieke tentoonstelling in Villa Madonna.”

diner in stijl te organiseren. Uitbaters

Zwalm Kluistert
krijgt nieuwe invulling
“Moesten onszelf heruitvinden”

Peter Van Den Haute, Zwalms schepen van
Cultuur, legt uit: “Na de herstart van het culturele gebeuren eerder dit jaar merkten we
twee belangrijke zaken op. Eerst en vooral zagen we dat ons publiek steeds kleiner
werd. Het leek wel alsof de mensen tijdens
de coronaperiode cultuur wat ontwend waren, alsof ze het verleerd waren om naar het
theater te gaan. Daarnaast werd duidelijk dat
we steeds hetzelfde publiek aantrokken, namelijk veertigplussers. Jonge mensen leken
we erg moeilijk te bereiken met het aanbod
van Zwalm Kluistert. Zelfs als we artiesten
programmeerden die bekend waren bij jongeren, hadden we weinig succes bij deze

NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
INSTAPKLAAR
ENERGIEZUINIG

leeftijdsgroep. Dus wilden we het dit culturele jaar anders aanpakken en onszelf heruitvinden.
En dat betekent dat Zwalm Kluistert in een
nieuw jasje wordt gestoken. “We beseffen dat
we ruimer moeten denken dan de zaal waar
stoelen en een podium staan. Om tieners en
jongeren te bereiken moeten we cultuur in
de breedste zin van het woord nemen”, zegt
schepen Van Den Haute. “Zo organiseerden
we vorig jaar vanuit het lokaal bestuur skateboardlessen voor jongeren. Dat was een groot
succes. Wat als we in die richting zouden
verdergaan en bijvoorbeeld een skate-event
zouden organiseren, met een dj in plaats van
een klassiek optreden? Op die manier brengen we sport en cultuur samen. Of we kunnen
iets doen rond graffiti of optredens geven op
diverse locaties. Er zijn heel wat mogelijkheden.”
“Ik ben ervan overtuigd dat zulke initiatieven
de nodige respons zullen krijgen. En als jongeren nadien horen dat deze afkomstig zijn
van de dienst Cultuur, kan dit hun interesse
aanwakkeren. Ook de herbestemming van

een van onze kerken tot theater- en cultuurhuis zal daar goed aan doen”, gaat de schepen verder. “Uiteraard blijven ook de ‘klassieke’ optredens op de planning staan tijdens
Zwalm Kluistert. Alleen zullen die minder frequent zijn, omdat we een deel van ons budget
gebruiken voor de nieuwe aanpak.”
Wat de jongerenactiviteiten betreft is het nog
even geduld oefenen, want men is er volop
mee bezig. De eerstvolgende maanden komen Wannes Cappelle en Nicolas Callot naar
de kerk van Sint-Blasius-Boekel (zondag 11
december) en Tal en Thee (voor kinderen,
zondag 12 februari) naar de Zwalmparel tijdens Zwalm Kluistert. Meer info over deze
optredens vind je op www.zwalm.be/zwalmkluistert of via cultuur@zwalm.be. Over toekomstige activiteiten wordt later meer info
bekendgemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Restaurant

MEER INFO

MEER INFO

09/370 75 05

055/20 74 20

info@oryx-projects.be

rentals@experimmo.be

WIJ LEVEREN
AAN HUIS!!

‘t Veer

0-5 km: 5 euro
6-10 km: 10 euro
11-15 km: 15 euro
Kom je liever
zelf afhalen? Dit kan
tussen 8-10u in ’t Veer

Berchemweg 191 | Oudenaarde
055 30 25 88

ma. 11u30 - 15u00
di.- wo.- vr. en za.: 11u30-15u // 18u-22u
zo.: 11u30-22u keuken doorlopend open.

Foto: schepen Peter Van Den Haute tijdens Zwalm Kluistert

Brunch deluxe
Enkel verkrijgbaar op 25/12 en 1/1/2023

Verkopen of verhuren met
Maesters in vastgoed?

l Feestelijk meerkeuzemenu

afhaa

Voorgerecht keuze uit:

- Ravioli met truffel, boschampignons en Iberico ham
- Carpaccio van coquilles met passievrucht en Yuzu
- Gegratineerde oesters met champagnesaus en Parmezaan
- Smeuïge aardappelmousseline met grijze garnaaltjes en scampi's

Eerst uitslapen en daarna lekker brunchen met het hele familie?
Publiciteit ontbreekt.
Gezellig samenzijn en bijpraten is vandaag
belangrijke
troef! van
85 euro
Pubeennr
221212691
Restaurant t’veer
Soep keuze uit:
2 personen
Met een tafel vol lekkers en bijhorend glaasje bubbels
- Soepje van zoete aardappel met kruidenroom en spekjes crumble
kan je heerlijk lang genieten van onderstaand ontbijt - lunch formule:

Stuur ons een mailtje of bel ons op
en we komen gratis bĳ je langs.

·
·
·
·
·
·

Zet jĳ de koﬃe al klaar?

Nieuwpoortstraat 14 | 8570 Anzegem
info@maesconceptimmo.be

Fles bubbels Ramblita Brut
Ontbijtkoeken
Mini pistolets
Roereitjes
Gebakken ontbijtspek
Charcuterieschoteltje met diverse
kazen en vleessoorten
· Zoet beleg
· Yoghurtbowl met granola en vers fruit
· American pancakes

·
·
·
·
·
·
·
·

Soepje van zoete aardappel
Comté spekbroodje
Mini quiche Lorraine
Exotische pastasalade met kip, mango en
komkommer
Burrata met geroosterde honingtomaatjes
Noordzeekrab met Roscoff ui en venkel
Ambachtelijk gerookte zalm ‘In de Vismijn’
Tonijnsalade met kruidenkorst
en granaatappelpitjes

50 euro
pp

- Consommé van bosduif met brunoise van wintergroenten
( De soepen zijn vergezeld van een comté-spekbroodje.)

Hoofdgerecht keuze uit:
- Kabeljauwhaasje met prei, zeekraal, Prosecco sausje en aardappelmousseline.
- 1/2 Kreeft met lookboter, tomaat, grijze garnaaltjes en linguini.
- Vol au vent van Mechelse koekoek met gebakken boschampignons, vers
bladerdeeggebakje en aardappelmousseline
- Stoofpotje van hert met peperkoek, gekarameliseerde vruchten met gember
en wortel-raapjesstoemp

Dessert keuze uit:
- Tiramisu met chocolade en karamel
- Mousse van witte chocolade, lemon curd en gebrande meringue

Vlabel erkende schatter-expert 005245535583

Wens je ons volledig eindejaarsassortiment te zien,.. neem dan een kijkje op onze website

www.tveer.be

2212-12691

Stef Bos, Yevgueni, Wannes Cappelle, Ruben
Van Gucht en Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. Allen stonden ze de voorbije jaren
op het podium in Zwalm. Ondanks de grote
namen die jaar na jaar werden gestrikt, wist
Zwalm Kluistert, de overkoepelende naam
voor het culturele aanbod in de gemeente,
steeds minder bezoekers te trekken. Dus stak
men de koppen bijeen om Zwalm Kluistert
een nieuwe, eigentijdse invulling te geven.
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Win de nieuwe Apple iPhone 14
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verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS
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TELKENS VAN 10U TOT 18U DOORLOPEND

met internationale
bierexperte en biersommelier
Sofie Vanrafelghem en
bierhistoricus David Le Roy
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deel v.e.
auto

indien
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telwoord

WINDELS WINTER
BIER BAR

klos

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

ACTIE OP
FAUTEUILS EN
POEFS VAN
ROM1961

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

Kom naar de infosessie op 8 of 13 december in uw buurt
Iedereen wil graag een vorm van financiële gemoedsrust voor zichzelf en
de kinderen. Stelt u zich ook vragen over uw nalatenschap?

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

Tijdens een presentatie van 1 uur krijgt u de antwoorden van
adviseur en fiscalist Koen Brysbaert. Vertel hem welk leven u
voor ogen hebt voor uzelf en uw gezin. Hij geeft u strategisch

Liever een persoonlijk gesprek?

advies op maat.

Vraag een gratis introductiegesprek aan bij u thuis of op kantoor met één
van onze experten via info@strategica.be

121 - JARIG BESTAAN

Koop in vertrouwen bij een familiezaak die u kwaliteit en service biedt

WINDELS LIVING | Gentsesteenweg 42 | 9750 Zingem | 0476 95 33 85 | 0477 70 93 20

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

www.windelsliving.be | info@windelsliving.be | Like ons op X en blijf op de hoogte van alle nieuws en nieuwigheden
Advertentie Blits Editie Vlaamse Ardennen - December 2022 (Halve pagina).indd 1
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Openingsuren: dinsdag t.e.m. zondag: 14u - 17u30 | di - wo - do - vr: voormiddag op afspraak | Gesloten op maandagen en feestdagen

2212-12653
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2

bos

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

vochtig
koud

noodsein

GEZELLIGHEIDSWEEKEND
OP ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 DECEMBER

TIJDLOOS DESIGN

PARKEREN
IN STIJL,
HET KAN !

Een carport van Christiaens Yvan beschermt uw wagen of andere
dierbare spullen tegen het meest gure weer. Een aangebouwde
of vrijstaande carport. Alles kan, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Of u nu kiest voor een modern plat dak of een landelijk ogend
schuin dak met leien: de warme look van de houtsoorten in ons
gamma sluit perfect aan bij de stijl van elke woning.
Zo zorgen we voor een prachtig, praktisch geheel.
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Tuinhuizen, carports & poolhouses

tuinhuizenfabrikant.be

