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TUIN, PARK EN BOSMACHINES
2212-12683
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bij Wobemec
€ 939

+ gratis ketting
+ 5l Power 2T

t
OuOtule
tle
t
ys
Husqvarna
545 Mark II

a
d
t
s
y
u
a
t
d
e
O
l
%
50 ✂ s
BESPAAR NU

GRATIS
OPHALING

✂

1 bon per aankoop, per ticket. Niet cumuleerbaar, niet op promoties
of op toestellen met korting en accessoires. Geldig tot 31/01/2023.

2212-12788

Nu voor
€739

TOT

voor het winteronderhoud
van de tuinmachines
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in regio roeselare-hooglede-staden tot 15/02/2023

Contact via: 051 69 79 26 of info@wobemec.be

TOT

T
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Diksmuidsesteenweg 624 a - 8800 Roeselare - T.E
www.wobemec.be
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TOT

Godshuislaan 19 - Roeselare
051 22 60 20
www.deforce-electro.be
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Dan zijn de Sleeplife® Outlet Days
JE VAN KOOPJES?
hét moment om toe teHOU
slaan!
zijncollectie,
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Wij vernieuwenDan
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hét
moment
jij bespaart tot 30% op toonzaalmodellenom toe te slaan!
Wij vernieuwen onze collectie,
HOU JE VAN KOOPJES?
ART
T.E.M. 28 MA en slaapcomfort en tot 50% op bedtextiel.

voor winkel, levering & plaatsing

jij
bespaart tot 30% op toonzaalmodellen
Dan zijn de Sleeplife® Outlet Days
Op zoek naar een persoonlijke nachtrust?
Tot binnenkort?
en slaapcomfort
en te
tot
50% op bedtextiel.
hét moment
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slaan!
Wij maken je zoektocht zo SCHOUWVEGEN
comfortabel mogelijk.
- ONDERHOUD
ART- HERSTELLING Wij vernieuwen onze collectie, Tot binnenkort?
T.E.M. 28 MA

GEZOCHT!

jij bespaart tot 30% op toonzaalmodellen
en slaapcomfort en tot 50% op bedtextiel.

Bouwgrond en/of
afbraakpanden
Tot binnenkort?

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - dekbedden - beschermers - slaapmode
Ruime keuze
aan unieke
slaapoplossingen

Onderbouwd
advies maakt
kiezen makkelijk

Grootste assortiment
bedtextiel
ook uitzonderlijke maten

KACHELS - HAARDEN - SPEKSTEENKACHELS

Zekerheid
Altijd dichtbij
Ergosleep®-verdeler
matrassen
- boxsprings
- lattenbodems
- hoofdkussens - dekbedden - beschermers - slaapmode
dankzij onze goed16 winkels
Ontdek jouw SLAAP-DNA®
matrassen -in Vlaanderen
boxsprings - lattenbodems
- hoofdkussens - dekbedden - beschermers - slaapmode
slapen-garantie
in de belevingsstudio

t.e.m. 31/12
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Eindeloos shoppingplezier
met kerstshoppingweekends op 10-11 en 17-18 december

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

Kerstanimatie op de Grote Markt:

Een magazine vol voordelen en verrassingen

DECEMBER 2 2022
EDITIE ROESELARE
✶

COLOFON

Afzonderlijke bedeling in
Roeselare, Ardooie, Hooglede,
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ernie@blitsmagazine.be
Christel Bovyn - 0470 88 90 12
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Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

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

Radio2 Top 2000

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.

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

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

Jochen

www.sauna-aan-huis.be

Sauna-aan-huis, genieten bij je thuis

+32 474 26 32 69
info@sauna-aan-huis.be | ! $
Zin om een dagje te relaxen? Laat je inspireren door ons concept!

December actie

Bij reservatie in de maand december*
noteer bij opmerkingen: "BLITS2022" en
ontvang een EXTRA VERRASSING van ons.
De reservatie moet in december gebeuren, waarbij u tot 4 maanden na datum kunt reserveren.

*

2212-12776

www.visitroeselare.be

Met Sauna-aan-huis willen we je laten meegenieten van de lichamelijke en geestelijke voordelen van een sauna. Even de stress van het
dagelijkse leven laten wegvloeien en genieten van een dagje sauna?
Door onze mobiele sauna kan dat gewoon in je eigen vertrouwde
omgeving bij je thuis.

Reservatie via de website www.sauna-aan-huis.be

Breng eens een bezoekje aan
De Charmante Koffiepot
Vera heeft een verzameling van meer dan 1.400 koffiekannen

“Toen ik 26 jaar geleden trouwde en enkele
dagen later verjaarde, kreeg ik zodanig veel
bloemen dat ik geen vazen meer had om ze
in te zetten. Waarop mijn schoonmoeder me
een oude koffiekan gaf die dienst kon doen
als vaas. Eenmaal de bloemen verwelkt waren, wilde ik de koffiekan teruggeven, maar
die hoefde ze niet meer. Ik zette de koffiekan
op mijn kast en voor ik het wist, stond de keuken vol met koffiekannen”, lacht Vera. “Toen

alle kastjes gevuld waren met koffiekannen,
timmerde mijn man wat planken en bankjes
ineen en kon ik mijn verzameling koffiekannen daarop uitstallen. Uiteindelijk is het een
museum geworden.”
Eén favoriete exemplaar uit haar verzameling kiezen is een moeilijke opgave voor Vera.
“Daarvoor moet ik echt tussen de koffiepotten
staan en die bekijken. Al zijn er twee koffiekannen in Delfts blauw die heel speciaal zijn.
Er staan van die typisch Hollandse taferelen
op getekend en de twee koffiekannen lijken
op het eerste zicht precies dezelfde. Initieel
ging ik een van de exemplaren van de hand
doen, tot mijn man zaliger opmerkte dat er
een heel klein, amper merkbaar verschil was
tussen beide kannen. Verder ben ik ook trots
op de vele verschillende soorten koffiekannen. Zo heb ik verschillende koperen en zelfs
heel oude kannen waar je de koffiezak nog
moest innaaien. Het merendeel van de koffiekannen is echter afkomstig van serviezen”,
vertelt Vera.
Meer dan 1.400 koffiekannen, dat is een duizelingwekkend aantal als je die een voor een

www.hoedenenpetten.be

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

moet afstoffen. “Gelukkig staan alle koffiekannen in een ruimte apart. Ze blijven dus
heel lang proper en stofvrij”, lacht Vera. “En
mocht het te moeilijk worden om alles te onderhouden, zoek ik wat helpende handen.”
En dan is er nog de hamvraag, die een heel
verrassend antwoord blijkt te hebben: hoe
drinkt Vera haar koffie zelf het liefst? “Geloof
het of niet, maar ik drink geen koffie. Vroeger dronk ik er sloten van, maar ooit zijn we
op reis geweest naar Spanje en daar was de
koffie absoluut niet lekker. Dus heb ik de hele
vakantie lang thee gedronken en die gewoonte heb ik behouden.”

Nu al kortingen
T.E.M. 07/05

Stel zelf je droombed samen,
helemaal zoals jij het wil.

10% korting

Copyright foto: Stad Roeselare, Stefaan Beel
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van 9u30 tot 18u en op zondag 18/12 open van 13u30 tot 18u.

Sleeplife® is exclusieve dealer van

Wie De Charmante Koffiepot (Processiestraat
29 in Beveren, Roeselare) wil bezoeken, kan
dit enkel op afspraak en bij voorkeur op een
weekdag. Een rondleiding duurt tussen 30 en
45 minuten. Contacteer Vera voor een gratis
bezoek (kan zowel in groep als individueel)
op 0497 54 51 24.

SJERPEN

VANAF 15 DECEMBER
DOORLOPEND OPEN

t.e.m. 31/12

2212-11342

Nu we ons volop in het herfstseizoen bevinden – de winter staat al voor de deur – is
het weer uitkijken naar leuke binnenactiviteiten. Wie op zoek is naar het gezelligste
en meest charmante museum van Roeselare
en omstreken, die moet naar deelgemeente
Beveren. Daar stelt de 76-jarige Vera Degryse
haar indrukwekkende verzameling koffiekannen tentoon in haar eigen, kleine museum:
De Charmante Koffiepot. Al meer dan twintig
jaar verzamelt ze koffiekannen in alle kleuren
en maten; haar verzameling telt ondertussen
meer dan 1.400 exemplaren. En dan te zeggen dat ze voordien helemaal niks had met
koffiekannen.

ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u / zondag gesloten

Openingsuren:
ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u / zondag gesloten
ma: 13u30-18u00
sleeplife.be
di-za: 9u30-12u00 en 13u30-18u00

sleeplife.be
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Voltige Lauren Vanlerberghe:
acrobate te paard (deel 2)

tot en met zaterdag 14 januari 2023

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

“Bijzonder trots dat ik WK heb afgewerkt”

Maar dat liep helaas niet zoals gepland.
“Hollywood bleek last te ondervinden van
de lange reis naar Denemarken en was niet
fit genoeg. Met het reservepaard, dat uit een
Duitse stal komt, had ik het voorbije jaar ook

al successen behaald, dus had ik er het volste
vertrouwen in dat het wel goed zou komen.
Tot het Duitse team zomaar uit het niets besliste dat ik toch niet met hun paard mocht
deelnemen. Waarom ze me zoiets hebben
gelapt, weet ik tot op vandaag de dag nog
steeds niet. Nochtans had ik met zowel het
paard als de eigenaar een goede klik.”
Plots had Lauren geen paard meer en was
haar deelname aan het WK onzeker. Gelukkig kwam het thuisland Team Denemarken
te hulp. “Ik mocht Crixus, een van hun reservepaarden gebruiken voor mijn oefeningen.
Zij zouden me ook bijstaan met een longeur
die Crixus door en door kende. Omdat ik het
Deense paard totaal niet kende en geen risico
wilde nemen, moest ik de twee oefeningen
met de hoogste moeilijkheidsgraad schrappen. Dat heeft me veel punten gekost, maar
als ik er nu op terugkijk, ben ik bijzonder trots
dat ik het WK succesvol heb afgewerkt. Zelfs
al was het een emotionele rollercoaster.”
Met een zeventiende plaats eindigde Lauren
iets lager dan gehoopt, maar wist ze nogmaals te tonen uit welk straf hout ze gesneden is. “De Denen hebben me enorm goed

EXTRA
KORTING

Basisstuks
aan

opgevangen en ook Allan, hun longeur was
supervriendelijk. Ik ben hen enorm dankbaar
dat ze me de kans hebben gegeven om toch
nog te starten aan het WK. Ook mijn team en
mijn sponsors ben ik uit de grond van mijn
hart dankbaar, want zonder hen was zo’n WK
niet eens mogelijk geweest.”
En wat de toekomst brengt voor deze Roeselaarse topper? “Ik ben er nu 25, zolang mijn
lichaam het toelaat wil ik heel graag verder
doen in de competitie. Ik ben zeker nog niet
aan de top van mijn kunnen. Maar zelfs als
ik stop met wedstrijden, blijf ik in de sport
betrokken als coach van mijn eigen club. Om
jonge voltigeurs te kunnen leren wat ik destijds allemaal zelf heb moeten uitzoeken, doet
me enorm veel plezier. Ik voel dat de nieuwe
generatie nu al flink wat verder staat dan ik
destijds en dat komt de sport enkel ten goede!”

A PASSION FOR FASHION

KLEDING VOOR DAMES, HEREN EN JONGEREN

Heropening

zaterdag 11 februari

Modeshow in De Bunder
donderdag 16 februari

HOEVEWINKEL & AARDBEIENKWEKERIJ
MIDDENSTRAAT 97 Z, GI TS • 0479 69 08 67 • WWW.DEMEDTS-DEMEY.BE

Ontdek de lokaal geteelde groenten en fruit in onze winkel.

NIEUW!
Luxaflex
LightLine®
Rolgordijnen

D E D E C O R AT I E G I D S I N G I T S

Energiebesparend - stijlvolle kleuren - exclusieve patronen - smart home
bediening – verduisterend – isolerend – op maat gemaakt
Vraag vrijblijvend inlichtingen

maandag – woensdag – donderdag – vrijdag – zaterdag
09u00-12u00 / 13u00-18u00 – Na 18u00 enkel op afspraak

Ook mogelijk om een afspraak te maken op dinsdag of op zondagvoormiddag.

The Art of Window Styling

2212-12752

Openingsuren:

Fijne
Feestdagen!
Aangepaste
openingsuren
tijdens feestdagen.

Privacy met een prachtig diffuus licht.
Haal de WOW-factor in huis!

Duette® en Plissé Shades

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

Bruggesteenweg 228 | 8830 Gits
051 24 37 13 | www.decogids.be

We

door onze
redactrice Elodie

vanaf 5 stuks

2212-11932

Alhoewel de naam Lauren Vanlerberghe bij
het grote publiek weinig belletjes doet rinkelen, is ze een topper in haar vak. Als voltigeur,
oftewel acrobate te paard, nam ze al deel aan
verschillende grote kampioenschappen en
onlangs reisde ze zelfs naar Denemarken voor
het WK. Alhoewel dat WK allerminst liep zoals Lauren en haar team het hadden gehoopt,
kijkt ze met veel trots terug op haar prestatie.
“Voor voltigeurs is het erg belangrijk om te
kunnen oefenen met een vaste combinatie
van paarden. Die ken je na een tijdje door
en door, waardoor je erg op je gemak bent.
Zelf hebben mijn vriend en ik thuis drie paarden staan en met hen rij ik dan ook het allerliefst.” Wegens praktische redenen bleven
de drie paarden van Lauren echter in België
staan en nam ze deel aan het WK met een
Duits (reserve)paard en met Hollywood, een
dier uit een andere stal.

Column

HOEVEWINKEL
&West-Vlaams
AARDBEIENKWEKERIJ
recht
van bij de boer - 100 %
– met zorg voor het milieu
MIDDENSTRAAT 97 Z, GI TS • 0479 69 08 67 • WWW.DEMEDTS-DEMEY.BE

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

Hooglede zet in op
nieuw themajaar rond WOI

Het project ‘Het landschap getuigt’ heeft als
doel om tijdelijke en blijvende thema-initiatieven te ontwikkelen die het oorlogs- en
vredesverhaal van de Westhoek versterken.
Het project wil zo in 2023 en 2024 een sterk
programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die
de getuigenissen van het landschap op een
aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen.
De Gemeente Hooglede diende een eigen
project in en kreeg begin juli positief nieuws.
Op de Duitse Militaire begraafplaats wordt
tegen april 2023 een app gecreëerd met

Augmented Reality. Een oorlogsverpleegster die verschijnt als virtuele belevingslaag
op de smartphone, zal op een toegankelijke
manier beklijvende en historisch correcte informatie geven over de begraafplaats en de
menselijke verhalen die verbonden zijn met
de plaats. Vanuit haar standpunt van zorgverlener vertelt deze fictieve figuur historisch
onderbouwd over het oorlogsverloop en de
ellende die ze meemaakte in Hooglede. Door
de goedkeuring van het project zal Toerisme
Vlaanderen instaan voor 75% betoelaging
aan de hand van subsidies.
Daarnaast stapt de gemeente ook in als
partner binnen twee samenwerkingsprojecten. Het eerste project is een theaterproject
waarin Langemark-Poelkapelle als promotor
optreedt met zes andere steden of gemeentes. In 2024 wordt een theaterwandeling
georganiseerd die op verschillende locaties,
dus ook in Hooglede, zal plaatsvinden. De
theaterwandeling zal in het teken staan van
verdwenen littekens van de oorlog en zal gespeeld worden door een mix van bekende en

juwelen & creaties

Lieve Grimonprez

lokale acteurs.
Het derde project waarin Hooglede betrokken is, heet ‘Onzichtbaar landschap - op zoek
naar verdwenen begraafplaatsen in de Westhoek’. Daarbij worden verdwenen sporen in
het landschap terug zichtbaar gemaakt voor
de bezoeker via unieke land art. Aan dat regionaal project nemen maar liefst twintig partners en gemeenten deel, onder coördinatie
van het Regionaal Landschap Westhoek vzw.
In Hooglede zal een landmark worden geplaatst op de site van Rusthuis ‘t Hoge, waar
tijdens WOI een Duits hospitaal en begraafplaats waren ingericht. De installatie, die met
natuurlijke elementen zal gecreëerd worden,
wil op deze manier de verdwenen geschiedenis terug in de kijker zetten.
De investeringen zijn een impuls voor het toerisme rond WOI. De ambitie is om het binnenen buitenlands toerisme naar de Westhoek
terug naar omhoog te krikken. De Westhoek is
immers het herdenkingslandschap bij uitstek.

Plaats 43

8890 DADIZELE

T 056 50 63 60 0465 074091 (tegenover KBC) www.piodoro.be

2212-12466

NU OOK WEBSHOP WWW.PIODORO.BE

Gemakkelijk, gratis en snel.

Net als 93%
van onze
klanten

ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-112018

Getuigenissen van het landschap bij het grote publiek brengen
De Gemeente Hooglede krijgt van provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen financiële steun om projecten te ontwikkelen
binnen het WOI-themajaar ‘Het landschap
getuigt’. De focus in dit samenwerkingsverband binnen de Westhoek ligt op de ontdekking van het landschap, dat tot op vandaag
de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog.

JESSE
IS FAN

is
kinderspel.
Gemakkelijk,
gratis en snel.

93% fans is gebaseerd op een bevraging2212-11908
bij klanten over de algemene klantentevredenheid in december 2021.
v.u.: Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.naar Argenta
Overstappen

Word ook fan
op argenta.be

Kom langs voor meer informatie.

Volg ons op

K A N TO O R CA R E T T E
A N TO O R D E P R A E T E R E M A R I A N N E B V B A
Kom
langs voor meerKBEVERSESTEENWEG
informatie.
STATIONSSTRAAT 40 - 8850 ARDOOIE
363 - 8800 ROESELARE

Pontiac
Zeppelin
Rodania

Moondrops

Asjuweel
Eigen creatie

Femme Adoree

051 74 51 01 | cevea@argenta.be
BE 0433.114.797 | FSMA 66742 cA-cB

051 20 50 94 | marianne.depraetere@argenta.be
BE 0473.664.460 | FSMA 48078 cA-cB

A MEIBOOMLAAN
R G E N TA R O E S E5L A R E N O O R D

K A N TO O R VA N H A E C K E B V B A

ARGENTA MEIBOOMLAAN

NOORDLAAN 9 - 8800 ROESELARE
8800 ROESELARE
ARGENTA
051
24 01 30 | MEIBOOMLAAN
roeselarenoord@argenta.be
tel0741.379.116
051 24 28 27 | FSMA 0741379116
BE
MEIBOOMLAAN
5
kantoorvandevoorde@argenta.be
Kantoor Vandevoorde Bvba
8800 ROESELARE
0824
914
RPR
Ktel
AON
N051
TO
O24R 28
MMEIBOOMLAAN
E27
I625
BOO
M LWEST-VLAANDEREN
A A N5-7-9
88005ROESELARE
MEIBOOMLAAN
8800
ROESELARE
kantoorvandevoorde@argenta.be
051 24 28 27
051 24 28 27tel| kantoorvandevoorde@argenta.be
ON 0824 914kantoorvandevoorde@argenta.be
625 RPR WEST-VLAANDEREN
BE 0824.914.625
| FSMA 107137 cA-cB

Wij maken met uw OUD GOUD nieuwe EIGEN CREATIES oa as-juweeltjes voor uw dierbaren

RUMBEEKSESTEENWEG 464 - 8800 ROESELARE
051 24 46 53 | kantoorvanhaecke@argenta.be
BE 0480.082.296 | FSMA 61160 cA-cB

argenta.be
argenta.be

ON 0824 914 625 RPR WEST-VLAANDEREN
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Blits Magazine zoekt een grafisch vormgever!

GEZOCHT:
Grafisch
vormgever

Profiel
•
Je bent een teamspeler die zichzelf weet te motiveren
•
Je hebt ruime ervaring in de wereld van commercieel drukwerk
en kan klant- en actiegericht denken
•
Het Adobe-pakket (Indesign, Illustrator, Photoshop) kent geen
geheimen voor je en nieuwe software aanleren schrikt je niet af
•
Pluspunt: enige ervaring (en/of interesse) in webdesign
•
Je bent woonachtig in de Westhoek
(want we verhuizen binnenkort naar Poperinge!)

Lancering van campagne ‘Mooi Meegenomen’

Maar liefst 14 handelaars in het centrum geven de kick-off voor dit project en fungeren
dus als ambassadeur. Doen mee: La Grande

Stad Roeselare geeft ook de eigen werknemers een zacht duwtje in de rug om hergebruik te stimuleren. In de keukens van zeven
stadslocaties staat vanaf nu een potjesbieb.
Men kan er een potje ontlenen om te laten
vullen in een van de deelnemende handelszaken. Na gebruik wordt het afgewassen en
terug bij de rest gezet.
“Het project ‘Mooi Meegenomen’ zien we als
de start van een hele omwenteling. We hopen
dan ook dat steeds meer handelaars willen
deelnemen. Maar ook als consument kan je

veel betekenen. Durf dan ook kritisch zijn en
stil te staan bij wat je zoal verbruikt. Probeer
bijvoorbeeld niet standaard tal van typisch
take-away afval mee te geven of te nemen.
Denk daarbij aan een servetje, elastiekje,
kasticket, zoutzakje, bestek … Ook dat is mooi
meegenomen”, klinkt het.

Wij bieden
•
Een voltijdse functie in een aangename werksfeer
•
Extralegale voordelen en flexibele werktijden
•
Een spiksplinternieuwe werkomgeving (binnenkort)
•
Een veelzijdig takenpakket met de vrijheid om zelf zaken te
verbeteren en aan te pakken

®
635952K9 - A03 Ed : 884/SKT CMYK 06-11-19 14u50 PRO2 VTW:JOYCE LAMSENS
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Papa en kindjes doen samen aan
boogschieten

11

3 10

2

68

789 129

9

1
4

“Goed opgevangen en veel bijgeleerd”

‘Mooi Meegenomen’ kadert in het twee jaar
durende proeftuinproject On The Go waarin Stad Roeselare ondersteund wordt door
Mooimakers, Fost Plus, OVAM en de VVSG.
De Stad ontvangt hiervoor een subsidie
van 55.000 euro. Om de resultaten van dit
project ook in (afval)cijfers te kunnen meten,
werd de Munt als afgebakend centraal proefgebied uitgekozen. De Munt is zeer centraal
gelegen en een plaats waar mensen graag
wat langer vertoeven en dus ook het gevaar
op zwerfvuil groter is. Gedurende twee jaar
zal het afval hier gemeten worden: vier keer
per jaar en zowel in de straatvuilnisbakken
als op het plein zelf.

BROUCKE,
BIJ ONS ZIT JE ER
WARMPJES IN!

Fier als een gieter was boogschutter Sean
Deconinck toen hij enkele maanden geleden
tot koning bij de jeugd werd gekroond. Niet
enkelOntomwille van die titel, ook omdat zijn
Ru
ek onze
Kristof
– koning bij de volwassenen –
PROM
dir ime voopapa
ect
OTI mocht staan op het hoogste scharra hem
uit naast
sto ad rel ES
ck Beiden
votje.
lev axenmaken deel uit van de Ieperse
erb
boogschuttersclub
Willem Tell.
aar

AC

TIE

In

!

“Alhoewel ik pas in 2017 ben begonnen met
boogschieten, was de sport me allesbehalve
onbekend”, vangt Kristof aan. “Mijn vader is
altijd boogschutter geweest en dat interesseerde me wel. Ik had al eventjes goesting
om met mijn vader mee te gaan naar Willem Tell, maar het kwam er nooit van. Toen
mijn vader datzelfde jaar volledig onverwacht
stierf, heb ik de stap gezet en sindsdien ben
ik blijven boogschieten. Ondertussen hebben
ook onze zoon Sean (11) en dochter Loena (8)
de smaak te pakken gekregen.”

eldofs.be
welkom@g
54 47 34
Merkem 051

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

Ma, di, wo & vr:

SCHOUWVEGEN

- ONDERHOUD

- HERSTELLING

BOUWEN AANNEMER?
PLANNNAAR
EEN

verzekeringen

x.indd 1
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KACHELS

WWW.BROUCKE.BE

051 50 00 87

BROUCKE ESEN,

051 50 00 87
www.broucke.be
ROESELARESTRAAT

92

BROUCKE TIELT,

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

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

EN OP ZOEK

ACHELS
- HAARDEN - SPEKSTEENK

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

- www.allbo uw.com
051 25 30 25

De beker die koning Sean heeft gewonnen,
kreeg een ereplekje in zijn kamer. “Hij was
erg fier toen hij de titel van koning binnenrijfde. Al durft hij er zijn zus wel eens mee
plagen”, besluit Kristof met een lach.
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8 Pacific Eiland
Restaurant - Bistro - Tearoom
Eiland 2 | Ieper
057 20 05 28 | www.pacificeiland.be

057 21 49 17 | www.zps-ieper.be

2
8

2

9

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

3

4

www.vermeerschhifitv.be
10

DS art Fotografie
Fotografie - Fotoafwerking

Devick Francis

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

webshop

Boones

Vermeersch_Publi.pdf

1

10/07/12

15:26

hifi
tv

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

11

Shop ook online!

9

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

www.artexiep

DS art

10
Fotografie - Fotoafwerking
cvo
MIRAS 2 | 8900 Ieper
Esplanade
Volwassenenonderwijs
057 46 98 05 | www.dsart.be

er.be

2 | Ieper
5Esplanade
Devick
Francis
057
46 98 05 | www.dsart.be Openingsuren:
Arsenaalstra
Juwelier at 2
Ma-vr: 9-12 & 13u30-18u3
8900 Ieper
Stationsstraat 28-30 | 8900Za:
Ieper
0
9u30-18u
05720
5T 057
2010886868
Zo

en kinderen

www.hoedenenpetten.be

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

Woondesign

4

hoeden
petten - mutsen
handschoenen
dames, heren

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

WIN EEN KADOPAKKET!

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

voor zowel

G 12

MEULEBEEKSESTEENWE

ESPLANADE
IEPER

Tal van acties bij onderstaande deelnemers

11 ZPS
ZPSWomen's Fashion & trends
Women's
Fashion & trends
Vooruitgangstraat
28 | 8900 Ieper
Vooruitgangstraat
28 | Ieper
057 21 49 17 | www.zps-ieper.be

3 Verlichting, spanplafonds en wanden
Stationsstraat 33 | 8900 Ieper

Copyright foto: Antoine Caron
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Maak je outfit compleet

STATIONSSTRAAT
VOORUITGANGSTRAAT

7

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

2211-12520

‘Mooi Meegenomen’, dat is vooral onnodige
verpakkingen weren en nieuwe gebruiken introduceren. Een laagdrempelig project waarin
zowel de lokale handelaar als de consument
een actieve rol spelen. Daarbij ondersteunt
de Stad Roeselare handelaars die helpen om
het gebruik van wegwerpverpakking te verminderen. Dat doet elk op z’n eigen manier:
door bijvoorbeeld herbruikbare verpakkingen
aan te bieden zoals een herbruikbare drinkbeker of draagtas. Andere handelaars laten
hun klanten toe om zelf hun verpakking mee
te nemen. Bij hen ben je welkom om je eigen
potje, beker of broodjesflap te laten vullen.

Place, Traiteur Lamon, Izy Coffee, Biovita,
Smos Express, Proxy Delhaize De Munt, Bie
Sweets, Frituur Poater, Ohana Pokébowls,
Cuisine Tossins, Vida Design, Kunstbloemen
Sofie, NaaiCentrum Demyttenaere en The
Skin Company. De deelnemende handelaars
herken je aan de hand van een gepersonaliseerde affiche en het gebruik van picto’s in
de etalage of de toonbank. De pictogrammen
tonen aan of je in de zaak terecht kan met een
herbruikbaar potje, een herbruikbare drinkbeker en/of broodjesflap.

2211-9947

Zero waste is hipper dan ooit en de impact
van minder verpakking is groot. Minder verpakking zorgt voor minder afval, minder
zwerfvuil en is bovendien goed voor het milieu. De Stad Roeselare lanceert daarom samen met 14 lokale ambassadeurs het project
‘Mooi Meegenomen’.

& feestdagen:

gesloten

Stationsstraat 25 I Ieper
12 057 22 42 85 | www.miras.be

Pacific Eiland

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

6

7

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

Je vindt alle info op Facebook bij
Shoppingzone Esplanade - Station

DB626866I9

www.blitsmagazine.be

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

van harte met feestelijke prijzen, sfeer en lekkers

(t.e.m. 31 december)
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WHY NUT

Pers uw noten
bij Nooly.

INZAMELDAGEN
27 december en 8 januari

afgevuld
in flesjes
van 250ml

handgeknoopt of mechanisch - 100% wol of synthetisch

van 9 tot 17 uur - Kwadestraat 137 - 8800 Rumbeke

Tapijt.com
www.nooly.be

nooly_whynut

nooly - WhyNut

info@nooly.be

+32 496 83 68 23

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

20.000 m2 tapijten op voorraad - klassiek èn modern

Open : 10u-19u

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

Moorselestraat 120

8560 Wevelgem

2212-12738

Stad Roeselare springt mee
op de kar van zero waste

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

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

DUURZAME APPARTEMENTEN
MET RUIME ZONNETERRASSEN
EN ZICHT OP WATER

VIJVERZICHT

ROESELARE – WOLSTRAAT 7-9

Lichtrijke leefappartementen
met 1, 2 of 3 slaapkamers

Geoportaal ‘Luchtfoto 1914-1918’

Zicht op groene natuurvijver
Ruime zonneterrassen

Ontdek het oorlogslandschap vanuit vogelperspectief

Ondergrondse privatieve parking
en kelderberging
Rustige woonbuurt op wandelafstand
van centrum

Meer dan 2.500 historische luchtfoto’s uit de
historici, nabestaanden van frontsoldaten ...
teerden de beste beelden om de volledige
Eerste Wereldoorlog zijn voortaan online beMet dit bijzondere archiefmateriaal kan iederprovincie te bedekken. Voor de frontlinies koeen nu zelf aan de slag gaan. Zoom in op de
zen ze overlappende foto’s uit verschillende
schikbaar op het geoportaal ‘Luchtfoto 1914kaart
van West-Vlaanderen
en bewoners
bestudeervan
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lijnen en het achterland. Liep er een loopgraaf
geleden komt zo binnen het bereik van iedervolgen.
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door je tuin? Hoe zag het ‘niemandsland’ tuseen met interesse in de Eerste Wereldoorlog.
*
*
*
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+++
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Helemaal boeiend wordt* het als je meerdere
Duitse inlichtingendiensten. Zo wilden ze
seum, Koninklijk Legermuseum, War Heritage
**
gegevens samenbrengt. Dan krijg je een uniek
meer te weten komen over de posities en inInstitute en Imperial War Museums.
totaalbeeld van het Westelijke Front in België.
tenties van de vijand. Vandaag zijn duizenden
Het geoportaal is te raadplegen via
luchtfoto’s dankzij het geoportaal toegankelijk
www.luchtfoto1914-1918.be.
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0494 66 66 60

TE KOOP TE KROMBEKE

Beste prijs
!
cash en aan huis

2212-12743

derweg

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

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

Een magazine vol voordelen en verrassingen
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Luxe zit in
de details.

3

rivier in
Oostenrijk

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

3

4

5

1

aanbidden

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

Luxe zit in
de
details. 650
LIFESTYLE

Deelnemen kan t/m 01/08/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Zaterdag 30/11 - Zondag 01/12.
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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6685

2
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✓ Bose Home
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Jet Stofzuiger
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T SYSTEM

VRIJDAG 29 NOVEMBER

BLACK FRIDAY

LIFESTYLE® 650

Strijksystemen
✓ Bose Home
VRIJDAG 29 NOVEMBER
Cinema
BIJ AANKOOP✓VAN
EEN BLACK FRIDAY
Samsung
Jet Stofzuiger
ALL-IN-ONE LAURASTAR
Met talloze promoties!
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SMART U, M, M LIMITED
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Stoomkoken

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
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LIFESTYLE® 650

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

VRIJDAG 29 NOVEMBER

Superpromotie!
LIFESTYLE® 650

BLACK FRIDAY

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

Ontvang
een gratis stofzuiger

Met talloze promoties!

Eindejaarsactie

Met talloze promoties!

t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

Bestel nu nog uw keuken vóór de prijsstijging

Ontvang
een gratis stofzuiger

EEN GOUDEN

GESCHENK

Ontvang tot

terugbetaald*

€500

Ontvang tot

€500

terugbetaald*

€ 200

*

terugbetaald*

KORTING

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

* De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België
van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

*Actie geldig tot en met 31.01.2023 enkel op de
volgende Laurastar modellen: Laurastar Smart U,
M, M limited et I. Voorwaarden in de winkel.

* De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België

Free_Vac_A4.indd 1
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van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

12/09/2019 16:31

12/09/2019 16:31

2212-12484

Actie geldig van 2/12 t.e.m. 31/12/2022 of zolang de voorraad strekt. Geldig bij aankoop vanaf € 399.
15.000 toestellen Philips LM9012/60 beschikbaar. Niet geldig bij aankoop van telecom, tablet, GPS, Apple,
herstellingen en cadeaucheques. Voorwaarden in de winkel of op expert.be. Max. 1 toestel per consument.
12/09/2019 16:31
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*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.
*Actieperiode:
- 24/11/2019.
Enkel
geldig op07/10/2019
actiemodellen
2019:
Enkel
geldig
op actiemodellen
€500:
QE82Q950R
• €300:2019:
QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
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QE65Q80R,
QE82Q70R,
• €200:
Bepaalde producten
zijnQE75Q70R
uitgesloten.
Actievoorwaarden

www.dovy.be/afspraak-maken

€500: QE82Q950R
• €300:
QE75Q950R,
QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R,
QE82Q70R,
QE75Q70R
• €200: QE55Q90R.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.
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Didier bv
CrombezCrombez
Didier bvba

Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.

Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.

z Didier bvba

Mandellaan
| 8800 Roeselare
| t. 051 210 009
Mandellaan
59 | 880059
Roeselare
| t. 051 210 009

0 Roeselare | t. 051 210 009

www.expert-crombez.be
www.expert-crombez.be
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/ GESLOTEN:
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9u-12u &
13u-18u zon/ GESLOTEN:
zon- en maandag

18u / GESLOTEN: zon- en maandag

expert.be

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

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15
Waregem - Gentseweg 467 - tel. 056 60 53 48
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op toestellen

Ontvang tot

Bij aankoop vanaf € 399.*

12/09/2019 16:31

t.w.v. € 480

€500

t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

VOOR JOU!

België

€ 4 000
KORTING*

EINDEJAARSGESCHENK*

CONSEIL
DESKUNDIG
PERSONNALISÉ
ADVIES

Persoonlijk advies

SERVICE
SERVICE
PERSONNALISÉ
OP MAAT

Expert service

BESTE
MEILLEURE
KWALITEIT
QUALITÉ

Kwaliteitsproducten

10/11/2022 14:46:06

JAAR

ALTIJD OPEN OP ZONDAG

PRIJSVAST

Belgische
kwaliteit

Prijs bij bestelling
2 jaar vast

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

Bekijk onze folder:
www.gysels.be/folder
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Juwelen

Juweliers sinds 1920

GYSELS
Jan & Ann Gysels-Pollet

Neerstraat 1 [Markt] - Lichtervelde - T 051 72 22 95 - www.gysels.be

