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Lichtervelde, Wingene en Zwevezele.
Oplage: 38.100 ex.
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Regioverantwoordelijke

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.

Ernie Van Coillie - 0470 88 90 11
ernie@blitsmagazine.be
Christel Bovyn - 0470 88 90 12
christel@blitsmagazine.be
Zaterdag 30/11 - Zondag 01/12.
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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.
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Door rechtstreekse aankopen in Nepal, Iran, India en Pakistan en door onze specialisatie
in alle machinale en moderne tapijtmerken ligt er een enorme overstock.
Eindereeksen zowel als de allernieuwste collecties aan
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Vroeger was alles beter

DECEMBER 2022
EDITIE TORHOUT

Gedurende meer dan 30 jaar heeft Tapijten Vantyghem er altijd naar gestreefd u een optimale keuze in tapijten aan
te bieden. Verbouwingen betekenen zware financiële verplichtingen, daarom...
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bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

Ontvang tot

BODEMPRIJZEN

terugbetaald*
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bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

®

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever.

Ontvang tot

€500

Met talloze promoties!

Jochen

terugbetaald*

KIES
VOOR PERFECTIE

* 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.
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Ontvang
een gratis stofzuiger
t.w.v. €159

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.
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• €300:2019:
QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
*
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ofQE75Q950R,
8• €200:
kg QE55Q90R.
uit deQE55Q950R,
120 series.
€500:
QE82Q950R
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QE65Q950R,
QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R,
QE82Q70R,
QE75Q70R

ROESELARE

BIJ AANKOOP VAN EEN

QE55Q90R.en modellen: www.samsung.com/be/promo.
QE65Q80R,
QE82Q70R,
• €200:
Bepaalde producten
zijnQE75Q70R
uitgesloten.
Actievoorwaarden
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.

ALL-IN-ONE LAURASTAR

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

Crombez Didier bvba

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

Mandellaan 59 | 8800 Roeselare | t. 051 210 009
Free_Vac_A4.indd 1
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OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u / GESLOTEN: zon- en maandag
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uitgesloten.
Actievoorwaarden
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.

OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u / GESLOTEN: zon- en maandag

GESCHENK
VOOR JOU!

* 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.
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Bij aankoop vanaf € 399.*
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*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.
*Actieperiode:
- 24/11/2019.
Enkel
geldig op07/10/2019
actiemodellen
2019:

ROESELARE

Enkel
geldig
op actiemodellen
€500:
QE82Q950R
• €300:2019:
QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
€500: QE82Q950R
• €300:
QE75Q950R,
QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R,
QE82Q70R,
QE75Q70R
• €200: QE55Q90R.
QE55Q90R.en modellen: www.samsung.com/be/promo.
QE65Q80R,
QE82Q70R,
• €200:
Bepaalde producten
zijnQE75Q70R
uitgesloten.
Actievoorwaarden
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden en modellen: www.samsung.com/be/promo.
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Mandellaan 59 | 8800 Roeselare | t. 051 210 009
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OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u / GESLOTEN: zon- en maandag
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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.

*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.

€ 200
KORTING

GLAZEN DEUREN,
DOUCHES,
BALUSTRADES
…
GRAAG ONTVANGEN
WE U IN ONZE
SHOWROOM
EIGEN PLAATSINGSDIENST

Column

2203-10937

EIGEN PRODUCTIE

Het perfecte team

PRODUCTIE & SHOWROOM Groene-Herderstraat 18 - Rumbeke
051/26 85 07 - www.soliver.be

Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat

MEER DAN 85 JAAR VAKMANSCHAP!

extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan
welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende
verlofdagen goed besteed! Manlief en ik besloten namelijk om ein-

G E V R A AG D

delijk eens werk te maken van de verdere afwerking van ons huis.
Iets wat we al een tijdje wilden doen, maar waar we het geschikte

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

moment nog niet voor hadden gevonden. Vol goede moed sloten we

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

onszelf bij wijze van spreken op en begonnen we met het behangen
en schilderen van onze keuken en living.

Bel voor info: 0471 94 21 45

We zijn allebei geen professionals op dat gebied, maar na wat research en vooral heel wat filmpjes op YouTube waren we er helemaal
klaar voor. Waar het de eerste dag nog wat zoeken was, ging het
ons de dagen erna steeds beter af en raakten we ook goed op elkaar
ingespeeld – wat absoluut nodig is als je een vel vliesbehang van vier
meter lang zo recht mogelijk tegen het plafond moet zien te krijgen!
Maar het lukte ons wonderwel en we zeiden al lachend dat we samen
het perfecte behangteam vormden.
Die woorden bleven nog wat in mijn hoofd hangen en ik zat te bedenken dat we inderdaad echt wel een goed team zijn, op alle vlakken in
ons leven. En die vijf dagen samen behangen en schilderen vormden
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

LICHTERVELDE: Koolskampstraat 22
NIEUW TE ROESELARE: Godshuislaan 13

ons ging het echter allemaal even vlot. We lachten samen, amuseer-

Kerst

#VANRSL
Eindeloos shoppingplezier
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, ...

den ons en zongen ongegeneerd mee met de ninetiesklassiekers uit

1300 m2 dranken (naast electro Deforce)

onze jeugd. Wie mij kent, weet dat dit laatste geen pretje is voor mijn
omstaanders. Ik stond achteraan in de rij toen het zangtalent werd
uitgedeeld en ik ben me daar – gelukkig maar – heel erg bewust van.

GRATIS

Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet

FLESJE STRAFFE
PIRO PICON

tijdens het schilderen zat ik dan ook luidkeels mee te zingen. Toen
niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit
2212-10243

*Bon geldig t.e.m. 31/12/22 bij minimum aankoop van €50
exclusief leeggoed. Max. 1 bon/klant. Niet cumuleerbaar
met andere bonnen van All drinks Bevernagie.

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

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

www.jelledeclerckbvba.be

GOED...
BETER...

Volkskunstgroep ’t Vrij Uurke zoekt
toffe mensen

STEEDS EEN GROTE VOORRAAD STOCKPOORTEN

Vicky Jonckheere

Provincieweg 62 c
8470 Gistel - Moere

2212-12634

📞📞📞📞 0478 98 08 22
✉ croquettes.carres@gmail.com
BE 0650.989.467

Volg ons op

Artisanale kaas- en garnaalkroketten
ARTISANALE KAAS- & GARNAALKROKETTEN

Bestel tijdig voor de feestdagen op
Croquettes.carres@gmail.com
of n 0478 980 822
scan me:
Bij bestelling vanaf €60
thuislevering mogelijk .

Croquettes Carrés

Mensen die een kijkje willen nemen tijdens
de repetities zijn elke vrijdagavond welkom
in de gymzaal van Spes Nostra in Zedelgem
van 20.30 tot 22 uur. Wie zich bij ’t Vrij Uurke wil aansluiten om te dansen of vendelen
heeft geen ervaring nodig. “In de meer dan 40
jaar dat we bestaan, heb ik slechts 2 mensen
gekend die het ritme van de dansen niet onder de knie kregen. Alle anderen slaagden er
wonderwel in”, knipoogt Johnny. “Muzikanten
in spe (gitaar, dwarsfluit, klarinet, accordeon
of viool) moeten wél al hun instrument kunnen bespelen. Verder is iedereen vanaf 14 jaar
van harte welkom bij ’t Vrij Uurke. Wie meer
info wil, kan terecht op www.vrij-uurke.be.

• MAATWERK
• AUTOMATISATIE
• ALLE HERSTELLINGEN

• EIGEN SNELSERVICE
NA VERKOOP
• GRATIS OFFERTE
2212-10229

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

die jaren zijn we inderdaad een familiegroep
geworden, we kennen elkaar door en door”,
lacht Johnny. “Al worden nieuwe leden met
open armen ontvangen. Alhoewel we het onszelf niet graag te gemakkelijk maken, wordt er
tijdens repetities heel wat afgelachen. Zo zijn
we nu bijvoorbeeld bezig met het aanleren
van een nieuwe dans, iets wat steevast grappige situaties oplevert. Plezier maken, daar
draait het om en dat stralen we ook uit.”

56 JAAR
AL DIE TIJD VE-TOR KWALITEIT

• KWALITEITSVOLLE GARAGEPOORTEN VAN DUITSE MAKELIJ
• VOORDEUREN
Bruggestraat 150 - Torhout - T 050 21 26 16
www.ve-torpoorten.be - info@ve-torpoorten.be

• FABRIKANT VAN TUINHUIZEN,
CARPORTS, GARAGES,
AFSLUITINGEN EN POORTEN
IN ALLE HOUTSOORTEN
• ALLES OP MAAT GEMAAKT IN
EIGEN ATELIER
• EIGEN PLAATSINGSDIENST
• GRATIS PRIJSOFFERTE
AAN HUIS, NA AFSPRAAK

Ambachtzone • Voshoek 10 • Kortemark
GSM 0477 63 43 52 • info@jelledeclerckbvba.be • D

December Feestmaand

STOCKVERKOOP
wol
-20% -70%

Bij elke multifocale bril een luxe geurdiffuser cadeau

Maak er een gezellig eindejaar van!

vanaf

tot

Lana-Exclusief

Ambachtstraat 17A (Industriezone) - Torhout - !$

Di - zat: 9u30 tot 12u. Gesloten op zon- en maandag.

www.lana-exclusief.be

Optiek Allosserie – Westkerkestraat 3 - 8480 Eernegem

www.optiekallosserie.be

2212-12676

Nochtans is volkskunst heel wat leuker dan je
misschien denkt, vertelt Johnny. “Onze vereniging telt 3 luiken: volksdans, vendelen oftewel
vlaggenzwaaien en musiceren. Het grootste
deel van de leden doet aan volksdans en/of
vendelen. Daarnaast hebben we 3 muzikanten die de dansers begeleiden. Oubollig zijn
we allerminst, mensen denken dat omdat ze
volkskunst niet kennen. Ja, het is waar dat we

kledij van vroeger aantrekken tijdens het dansen en dat we oude muziek gebruiken, maar
we proberen onze dansen zo aantrekkelijk
mogelijk te brengen.”

2211-12492

Eind de jaren 70 was volksdans een vaste
waarde in elke jeugdbeweging. Toen Chiro
Zedelgem in 1979 een volksdanscursus organiseerde, was het succes zo groot dat men besloot een eigen volksdansgroep op te richten.
Die heette initieel ’t Vrijerke en evolueerde
tot volkskunstgroep ’t Vrij Uurke. Stichtend lid
Johnny Eecloo is anno 2022 nog steeds van de
partij, maar heel wat andere leden hebben de
voorbije jaren wél afgehaakt. “Het is moeilijk
om mensen, vooral jongeren, te motiveren
om zich in te zetten voor een hobby of vereniging”, zegt Johnny. “En dat is jammer, want
om de toekomst van ’t Vrij Uurke te kunnen
garanderen is het belangrijk dat er jong volk
bij komt.”

2212-10343

“Aanleren van een nieuwe dans levert steevast grappige situaties op”

Ontvang tot

€500
terugbetaald*

Reeds 40 jaar een vaste waarde in de regio en dringend op zoek naar:
* 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.

- GEMOTIVEERDE VERKOPER (M/V)
- DYNAMISCHE TECHNIEKER/PLAATSER
Free_Vac_A4.indd 1

12/09/2019 16:31

Kom langs of neem contact op - discretie verzekerd
Free_Vac_A4.indd 1

12/09/2019 16:31

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.
*Actieperiode:
- 24/11/2019.
Enkel
geldig op07/10/2019
actiemodellen
2019:

ROESELARE

Enkel
geldig
op actiemodellen
€500:
QE82Q950R
• €300:2019:
QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
€500: QE82Q950R
• €300:
QE75Q950R,
QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R,
QE82Q70R,
QE75Q70R
• €200: QE55Q90R.
QE55Q90R.en modellen: www.samsung.com/be/promo.
QE65Q80R,
QE82Q70R,
• €200:
Bepaalde producten
zijnQE75Q70R
uitgesloten.
Actievoorwaarden

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.
- 24/11/2019.
2019:
*Actieperiode:
actiemodellen
Enkel geldig op07/10/2019
QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
op actiemodellen
geldig
QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R,
Enkel
• €300:2019:
QE82Q950R
€500:
QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R,
QE75Q950R,
• €300:
• €200: QE55Q90R.
€500: QE82Q950R
QE75Q70R
QE82Q70R,
QE65Q80R,
QE55Q90R.en modellen: www.samsung.com/be/promo.
• €200:
QE82Q70R,
Actievoorwaarden
QE65Q80R,
uitgesloten.
zijnQE75Q70R
Bepaalde producten
en modellen: www.samsung.com/be/promo.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden

ESELARE

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

bvba
Mandellaan 59Crombez
| RoeselareDidier
| 051 210
009
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Mandellaan 59 | 8800 Roeselare | t. 051 210 009

www.expert-crombez.be
www.expert-crombez.be

e | t. 051 210 009

bez.be

OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u / GESLOTEN: zon- en maandag

TEN: zon- en maandag

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

0494 66 66 60

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?

Beste prijs
!
cash en aan huis

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.

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

23%

ACTIE GELDIG OP UITGEBREIDE SELECTIE, VAN 1 DECEMBER
T.E.M. 31 DECEMBER (BRILART TORHOUT & HEULE).
NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES.

16:31

KORTING
OP MONTUREN

Enkel op afspraak brilart.be
Pastoriestraat 12, 8501 Heule
Rijselstraat 11, 8820 Torhout
056 37 07 76 | info@brilart.be
brilart.be

2-3-4 dec

KLEINE
ATTENTIE

voor elk kindje
met ingekleurde
tekening

HOEVEWINKEL & AARDBEIENKWEKERIJ

Het Vegan Plan!
Kerstshopping

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

zondag 18 december

OPEN di-do-vr 9.00-12.00 // 14.00-18.00 | wo 9.00-12.00
za 9.00-12.00 // 14.00-17.00 | zo 9.00-11.00 | GESLOTEN maandag

doorlopend open
van 9u-17u

Alles voor een magische Kerst.
Check verthus.be
voor de
kersttrends van
Verthus!

Win één van
de 3 boeken
DISCRETE VERKOOP
VAN VERHUURDE
OPBRENGSTEIGENDOM
 058 62 35 75

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

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

Edewallestraat 94 • 8610 Kortemark • verthus.be •

2212-12498

Jeugdharmonie

De Woudfanfare vzw
Jeugdharmonie "De woudfanfare" uit Houthulst bestaat uit een
Mini-jeugdharmonie en een jeugdharmonie. Beide Jeugdorkesten
staan o.l.v. Bianca Vandemaele. Samen met haar partner Peter Peeters, heeft zij de Jeugdwerking uitgebouwd tot een 70-tal jeugdmuzikanten.
De Mini-Jeugdharmonie bestaat uit 18 jeugdmuzikantjes , die 1 of
2 jaar instrument spelen. De Jeugdharmonie heeft momenteel een
40-tal muzikanten. Daarnaast zijn er ook nog een 10-tal nieuwe muzikantjes gestart in de Muziekacademie. De K.H. De Woudfanfare
voorziet alle jeugdmuzikanten van een instrument.Buiten het Lenteconcert en het Kerst-of Nieuwjaarsconcert is er jaarlijks ook nog
een "Ontbijtconcert van de jeugd".

K.H. De Woudfanfare vzw
De Koninklijke Harmonie " De Woudfanfare" (opgericht in 1925)
bestaat uit een Harmonie, een Jeugdharmonie, een Mini-Jeugdharmonie en een Drumkorps.
De Harmonie bestaat vandaag uit een vijftigtal gedreven muzikanten uit Houthulst en omliggende gemeenten.
Naast een aantal wandel-parades en plechtigheden worden er jaarlijks 2 concerten gegeven.
Namelijk een Lenteconcert en een Kerst-of Nieuwjaarsconcert.
Momenteel staat de Harmonie o.l.v. Peter Peeters, die er gedurende
de jaren heen voor heel wat muzikale uitdagingen heeft gezorgd .

Matteo mag naar jeugd-WK
darts in Gibraltar

in
De specialist jassen
ren
dames- en he

“Leuke sport en aangename sfeer”

Nog niet zo lang geleden greep Matteo op
het Belgisch kampioenschap voor de jeugd
net naast de eerste plaats. Al is hij allerminst
teleurgesteld omwille van die tweede plaats.
“Omdat ik naar het Belgisch kampioenschap

ben gegaan zonder al te hoge verwachtingen,
was ik vooral fier dat ik toch nog de tweede
plek behaald heb. Voordien had ik immers
nog niks bereikt.”

“Ik ben een van de jongste deelnemers van
het kampioenschap, dus ga ik vooral voor de
ervaring. Een goed resultaat zou uiteraard
fantastisch zijn, maar alleen al het feit dat ik
mag deelnemen aan het wereldkampioenschap is een beloning op zich. Daar kijk ik geweldig naar uit. Al acht ik me niet helemaal
kansloos. Ik heb een vlot ritme en vaak is mijn
scorend vermogen mijn sterkste punt. Bovendien kan ik goed presteren onder druk en
kalm blijven tijdens matchen”, vertelde een
gemotiveerde Matteo voor hij vertrok.

2212-12479

Hoe de piepjonge Torhoutenaar het er op het
WK van af heeft gebracht, was bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend, maar het
stond vast dat het geen makkelijk verhaal zou
worden.

GRATIS RETOUCHES!
M www.kledingdekoninck.be

Open elke dag van 9u tot 12u / 13u30 tot 18u30 Zondag van 9u tot 12u - Maandag gesloten

MENU FEESTDAGEN
Hapjesformule

Voorgerechten

€8,-/4 stuks

€11,- pp

Bagel

Vitello tonnato met
appelkappertjes

Zalmmousse
Rollade van breydelham
Pastei, haas en confijt

Carpaccio van rund met
z’n cruditeiten
Vissersgratin
Opgevulde tongfilet met
jus van grijze garnalen

Feestsoepen
€4,-/ liter

E

Tomatensoep met balletjes

SA
L

2211-12479

De dertienjarige Matteo woont samen met
zijn papa Wouter, mama Eline en jongere
zus Emma in Don Bosco, een wijk in Torhout.
School lopen doet hij op de Middenschool
Sint-Rembert. In zijn vrije tijd houdt Matteo
van voetbal – hij speelt bij de IP14 van KM
Torhout – en uiteraard van darts. “Die sport
heb ik leren kennen doordat mijn papa er
vaak naar keek op tv. Door samen met hem
en met mijn grootvader te darten, heb ik de
sport beter leren kennen. Ik wilde nagaan
hoe goed ik het spel kon beheersen en zo ben
ik er ingerold.”

“Darts is een leuke sport en ook de sfeer errond is erg aangenaam. Bovendien is darts
een sport die zowat alle generaties aanspreekt, want zelfs bij de profs vind je spelers
van verschillende leeftijden”, vertelt Matteo.
“Omdat darts een sport is die je thuis én alleen kunt beoefenen, is deze tijdens de coronacrisis erg populair geworden. Wist je dat
je zelfs online, samen met anderen mensen,
darts kan spelen? Door deze factoren en ook
door de interesse van dartsshops en sponsors voelen jonge mensen zich steeds meer
aangesproken om te darten. Dat is een goede
zaak.” Ook Matteo heeft al een sponsor: MC
Dartsshop Oostburg. “Zij helpen en begeleiden me en geven mij advies om mijn spel te
verbeteren. Daarnaast zorgen ze voor het materiaal waarmee ik speel.”

Aspergeroomsoep
met zalmsnippers
Boschampignons

Hoofdgerechten
Luxe visgratin, puree
(zalm, kabeljauw, lotte, zeebaars, scampi)
Kalkoenfilet Champignonroom , witloof,
wortelpuree, appel/veenbes en kroketjes

€17,-/pp

Stoofpotje van hertenkalf, wintergroentjes en kroketjes €18,-/pp
Filet van hertenkalf, jagersaus, witloof,
knolselderpuree, appel/veenbes en kroketjes

€23,-/pp

Dessertformule €8,-/4 stuks

OOK TE VERKRIJGEN

Koude vleesschotel €22,-/pp
p
Koude schotel gemengd €23,-/p
Koude visschotel €24,-/pp

Chocolademousse van het huis
Bretoens appeltaartje
Panna cotta, jus van rode vruchten

Meer info zie www.huys54.be

• Dagmenu aan huis: soep, hoofdgerecht, dessert
€ 9,25/pp. Dagvers!
• Catering: het verzorgen van feesten, BBQ op uw locatie.

€22,-/pp

Opgevulde tongfilet in jus van grijze garnalen en puree €23,-/pp

Berlijnse bol

• Feestzaal met orangerie van 25 tot 60 p,
eigen menukeuze, walking dinner.....
• Traiteur: afhaal feestgerechten

Marktstraat 54 | Lichtervelde | 0472 636 100 | info@huys54.be | WWW.HUYS54.BE
BESTELLEN KAN
TOT EEN WEEK VOOR
AFHALING

‘ t Ardeens bo erke | Li chtervel destra a t 13 5 | Ko rtem a rk | 05 1/5 6 82 09

AFHALEN
24 & 31 december
van 14 tot 15 u!

2212-12582

Het waren spannende weken voor Matteo Gesquière, want van 21 tot en met 25 november
mocht hij afreizen naar Gibraltar, helemaal
ten Zuiden van Spanje. Alhoewel Matteo er
erg naar uitzag, was het niet zomaar een plezierreis; hij nam er deel aan het wereldkampioenschap darts voor de jeugd. Bijzonder
straf, zeker als je bedenkt dat Matteo de sport
slechts een paar jaar geleden is beginnen te
beoefenen.

GRATIS

Lore traint Majorettekorps
De Zwaantjes Lichtervelde

WIN FOR LIFE-KRASBILJET*

“Heel wat in je mars hebben”

PER AANKOOPSCHIJF VAN €100

Hou je van dansen, acrobatie en ben je een
groepsdier? Heb je zin om een minder bekende sport te ontdekken en samen met je teamgenoten het beste van jezelf te geven? Dan is
twirling misschien wel iets voor jou!
De 31-jarige Lore Tytgat uit Zwevezele is al
sinds haar zevende majorette. Sinds tien jaar
is ze bovendien coach van Majorettekorps De
Zwaantjes Lichtervelde. Al verkiest ze het zelf
om een twirler te worden genoemd. “Twirling, acrobatische oefeningen met een stok
of baton, staat voor veel mensen gelijk aan
majorettes die samen met een harmonie of
fanfare op straat gaan. Twirling is echter veel
meer dan dat: het is een mengelmoes van
verschillende sporten, waaronder dans, acrobatie en batonwerk. Er worden regelmatig
wedstrijden georganiseerd waar we alles uit
de kast halen: van een mooi danspasje tot een
moeilijke oefening met de baton. Als twirler
moet je dus heel wat in je mars hebben. Eigenschappen als lenigheid, gevoel voor ritme en vooral volharding zijn erg belangrijk.

Daarnaast mag je niet bang zijn om af en toe
een blauwe plek op te lopen”, knipoogt Lore.
Naast het twirlingteam is Lore sinds kort ook
de drijvende kracht achter het pomponteam.
“Ons pomponteam is een onderdeel van twirling. Het grootste verschil is dat we dansen
met pompons in plaats van met een baton”,
legt Lore uit. “Je kunt het dansen met pompons niet vergelijken met cheerleaden, een
vergelijking die vaak wordt gemaakt. Wij vormen geen piramides of tossen geen meisjes
in de lucht, maar brengen een bepaald thema
op een verhalende manier door middel van
dans. In onze dans betrekken we uitbeelding
en waves, wat best wel uitdagend kan zijn.”
“Daarnaast zijn er in twirling nog verschillende mogelijkheden. Zo kun je solo dansen met
één baton, maar kun je ook meerdere batons
of accessoires gebruiken. Er is ook de mogelijkheid om als duo, klein team, groot team of
zelfs als groep van tien dansers of meer een
choreografie uit te voeren. Ook daar kun je

dan weer kiezen tussen verschillende deeltakken. Bovendien is het bij bepaalde categorieën zelfs mogelijk om mee te doen als
g-sporter.”
Alhoewel twirling een relatief onbekende
sport is, blijft de interesse groeien. Teams
als Majorettekorps De Zwaantjes Lichtervelde
doen dan ook hun uiterste best om de gangbare clichés de wereld uit te helpen. Van de
muziek tot de outfits, dit twirlingteam is alvast helemaal 2022!
Wil jij deel uitmaken van het twirling – of
pomponteam van Lore en co? In Lichtervelde
zijn er wekelijks verschillende trainingen op
zaterdag, gaande van pre twirls voor de allerkleinsten tot oefenen op kampioenschapsniveau.
Zowel jongens als meisjes zijn welkom om dit
hechte team te vervoegen. Contact opnemen
met Lore kan via loretytgat@hotmail.com of
0490 11 05 36.

Plaatsing
door
r
zaakvoerde

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

INOX VRIJBLIJVENDE
ROOSTER
OFFERTE

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

(tegen vogelnesten)

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER
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 bereikbaar

GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
(tegen vogelnesten)
geldig tot augustus 2021
Enkel geldig bij plaatsing van een kap.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

"

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GRATIS INOX ROOSTER
GRATIS



0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

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

"

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

2212-10244

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY

Yvette zoekt familie in België

Dinsdag & zondag:

gesloten

Zonwering binnen & buiten - Rolluiken - Poorten & carports - Vliegramen-deuren
Veluxzonwering - motorisatie & automatisatie - Terrasoverkappingen

woonde hij graag in Canada, want ik heb hem
nooit horen spreken over een terugkeer naar
België. Al is mijn vader nooit Canadees staatsburger geworden. Dat vind ik intrigerend.”
Het kostte Yvette zo’n twee jaar om de stamboom van haar vaders kant te reconstrueren
en ze is dan ook bijzonder blij zoveel te hebben bijgeleerd over haar familie. Daarom wil
ze graag hetzelfde doen met de stamboom
van haar moeders familie uit het Ardooise,
over wie ze evenmin veel weet. “Opzoekwerk
heeft me al geboorte- en emigratiedata van
de familie Mattan-Rosseel opgeleverd. Maar
ik zou graag meer te weten komen over hun
eerste jaren in Ontario en over hun werk in de
tabaks- en suikerbietenindustrie. Ik wil weten
waar mijn moeder naar school ging en waar
het gezin leefde.”

ONTDEK ONZE GLOEDNIEUWE TUINM

EUBELEN !

2212-12686

Van haar vaders kant kon Yvette tot nog toe
heel wat familiegeschiedenis reconstrueren.
“Toen mijn vader naar Canada verhuisde, was
hij een van de vele duizenden immigranten
die er als boer kwamen werken. Het leven in
België was toen heel hard en ik denk dat mijn
vader op zoek was naar een beter leven. Zelf
vertelde hij dat zijn vader Florimond zijn vertrek aanmoedigde omdat hij ervan overtuigd
was dat een nieuwe oorlog op komst was. Hij
had gelijk. Mijn vader vertrok in maart en in
mei vielen de Duitsers België binnen.”
Eens in Canada aangekomen was het leven
evenmin makkelijk voor Valere. “Mijn vader
sprak totaal geen Engels, dus kocht hij een
woordenboek. Telkens hij een nieuw woord
ontdekte, zocht hij naar de vertaling in het
Nederlands. Na een tijdje slaagde hij erin om
te integreren in de Belgische gemeenschappen in Tillsonburg, Langton en de streek rond
Norwich. In die periode leerde hij mijn moeder kennen, die eveneens afkomstig was van
West-Vlaamse immigranten. Het leren kennen
van andere families uit dezelfde provincie die
dezelfde taal spraken, zal het voor hem vast
makkelijker hebben gemaakt. Uiteindelijk

Ma, woe, do, vrijdag: 9u30 tot 12u & 13u30 tot 18u
Zaterdag:
10u tot 12u & 14u tot 18u

RAMEN EN DEUREN IN ALU EN PVC

“Vader woonde graag in Canada, maar is nooit Canadees geworden”
Onlangs kreeg de gemeente Lo-Reninge hoog
bezoek: de Canadese Yvette DeBeer (71) kwam
er haar familiestamboom voorstellen. En het
opstellen van die stamboom was een huzarenstukje, want de in Canada geboren en getogen Yvette heeft roots diep in West-Vlaanderen.
Yvettes vader Valere werd geboren in Reninge,
maar maakte in 1939 de overstreek naar het
verre Amerika. Over het leven dat hij voordien
had geleid, wist Yvette echter bitter weinig af.
“Dat was ook een van de redenen waarom ik
mijn familiestamboom wilde reconstrueren:
nieuwsgierigheid. Mijn vader praatte immers
zelden over zijn jonge leven. Ik wist dat zijn
broer Camiel is gestorven door een bombardement tijdens WOI, maar dat was dan ook
alles. Wat waren de precieze omstandigheden
van zijn dood? Waarom is het gezin toen niet
gevlucht, zoals zoveel anderen? Ik wilde graag
antwoorden vinden op deze vragen. Bovendien ben ik me de laatste jaren beginnen interesseren in de genealogie van mijn voorouders. Na mijn broers en ik is er niemand meer
die de lijn van de DeBeers zal verderzetten.
Dus wilde ik ‘iets’ nalaten.”

Openingsuren
toonzaal:

Meensesteenweg 356
8800 Roeselare
0490/110 506
051/358 566
info@volcke.eu

TOTALE UITVERKOOP

Wie Yvette info kan bezorgen over de families DeBeer, Mattan, Rosseel, Coeman en Van
Praet (uit de regio rond Ardooie), mag steeds
mailen (in het Engels) naar ydebeer226@
gmail.com. Ook verhalen van familieleden zijn
steeds welkom.

wegens einde loopbaan

vanaf 18/9/22

VANSTECHELMAN

Optiek juwelen uurwerken
Stationsstraat 28 - 8480 Eernegem - 059/299 994
FIJN ZANDSTRALEN

WIM MOEYAERT

ge

iteit:
Onze special
r in 48u!
uw trap klaa

BVBA

REEDS 11 JAAR!!

Vraag
vrijblijvend
advies en/o
f
offerte

FIJN ZANDSTRALEN OF LUCHTGOMMEN VAN:

Balken, binnendeuren, meubelen,
keukens, plafonds, tuinmeubelen, trappen

NA

Sparappelstraat 10 - Torhout - T 050 70 82 78
GSM 0494 15 90 01 - www.wimzandstralen.be

VOOR

NA

2212-12695

VOOR

Kwaliteit is
een investering
in de toekomst!
2212-10452

ng
korti
15%
/2022
ldig tot 31/12

VOOR

NA

VOOR

NA

VOOR

NA

Monturen: -70%
Uurwerken Casio: -50%
Rodania: -30% Festina : -20%
Zilveren Juwelen: -20% tot -70%
Gouden Juwelen: -10%
Gesloten zondag en maandag
24 & 30 dec gesloten om 16 u

VOGUE

Tractorparade Kortemark
Schittert op 23 december

ICHTEGEM

Niet te missen spektakel voor jong en oud
Voor het eerst organiseert Gemeente Kortemark, in samenwerking met de landbouwraad, een tractorparade in kerstsfeer. Op
vrijdagavond 23 december trekken tientallen
sfeervol verlichte tractoren door de verschillende dorpskernen van de gemeente. Het
wordt een niet te missen spektakel!
De karavaan komt, onder begeleiding van
de politie, vanuit de Lichterveldestraat het
centrum van Kortemark binnengereden. De
stoet trekt over de Markt, maakt de lus via de
Stationsstraat, het Stationsplein en de Nieuwstraat en dwarst vervolgens een tweede keer
de Markt.
Van daar gaat het via de Handzamestraat naar
het centrum van Handzame. Na de passage
over het Handzameplein komt de Edewallestraat aan de beurt, die de stoet volgt tot
aan de Bescheewegestraat. Daar slaat men
rechtsaf om bij de Koekelarestraat naar links
richting centrum van Edewalle te tuffen. Ter
hoogte van de Makeveldstraat gaat men echter opnieuw naar rechts, om zo via de Nachtegaalstraat in Edewalle te arriveren. Overheen

PERMANENTE MAKE-UP

de kasseien van de P.D. Vanhautestraat kruist
de karavaan de Koekelarestraat en rijdt opnieuw de Edewallestraat in, tot aan de Hogestraat.
Die straat slaan de tractoren in en blijven ze
volgen tot in het centrum van Werken. Via het
Werkenplein en de Zarrenstraat zet de sliert
tractoren koers naar het centrum van Zarren. Ze dwarsen er de Staatsbaan en volgen
de Stadenstraat tot aan het kruispunt met de
Amersveldestraat. De langste straat van de
gemeente vormt vervolgens het decor voor
Kortemark Schittert tot aan de Staatsbaan,
dus ook overheen de wijk Huilaert. Een klein
stukje Staatsbaan brengt de hele colonne tot
aan de verkeerslichten, waar de Hoogledestraat wordt ingedraaid richting Hooglede. De
tractoren maken nog een laatste ritje langs de
Ieperstraat doorheen Elle en eindigen daarna
de parade.
Alle tractoren verzamelen nadien in de Lichterveldestraat ter hoogte van de Tuinwijk.
Nabij de ingang naar de Krekemeersen vind
je dan kraampjes van de lokale landbouwver-

De lokale politie zorgt ervoor dat alles in veilige omstandigheden kan verlopen. De karavaan mag sowieso niet worden onderbroken
door andere weggebruikers. Komen er kinderen met je mee, laat ze dan flink met jou
meegenieten vanop het voetpad of de kant
van de weg. Dat zal zowel deelnemers als
toeschouwers een schitterende Kortemark
Schittert bezorgen! Ben je zelf landbouwer
in de gemeente Kortemark, heb je zin om
deel te nemen maar kwam je nog niet aan
inschrijven toe? Doe het dan nu nog snel, je
bent zeker nog meer dan welkom. De deelnemer met de mooist versierde tractor wint
Kortemarkbonnen met een totale waarde van
100 euro. Daarmee kan je inkopen doen in tal
van handelszaken in de gemeente.
Inschrijven is gratis en kan tot en met 1 december via de dienst Vrije Tijd van Kortemark (051
56 61 08 of vrijetijdsloket@kortemark.be).

■

8680 Koekelare

■

za open van 8 u. tot 12 u.

T. 051 58 07 64

Alle behandelingen worden door ons eigen professioneel team uitgevoerd.

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!
-15%*

OOK OP DE WEBSHOP

■

info@houthoek.be

■

www.houthoek.be

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

15% korting* op alle bovenkledij

2212-10159

Alle tuinhout
is ook te
verkrijgen voor de
doe-het-zelver.

OPENDEURDAGEN:
18 februari t/m 5 maart 2023

Provinciebaan 6

■ Lippen

BERE-DAGEN

SPECIALIST in het vervaardigen en plaatsen van
TUINHUIZEN - CARPORTS - GARAGES
AFSLUITINGEN - TUINKASTEN
Dit alles
PADOUK - THERMOWOOD - VUREN
OP MAAT
gemaakt.

■

■ Kayal & eyeliner

Klassieke shading
Ombré powderbrows
Block-effect
Accent Kayal, Accent eyeliner
Full Kayal, Full eyeliner
Eyeliner met wing
Lipcontour
Contour met schaduw
Full lips

OP ALLE
WINTERJASSEN

Bron en foto: Gemeente Kortemark

enthousia
ste
plaatser
gezocht

Open van ma-vr 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.

■ Wenkbrauwen

enigingen. Ga er zeker eens langs en steun
hen met de aankoop van een drankje of een
hapje!

Cadeaut
ip
=
geschen
kbon!

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

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30 zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u elke zondag open van 9u tot 12u
GENTSTRAAT 39 8780 OOSTROZEBEKE T 051 40 41 53 WWW.DENIEUWEBEER.BE Volg ons op Facebook
(* Kortingen geldig vanaf vrijdag 25 november t.e.m. zondag 4 december in de winkel en op de webshop.)

2212-12656

I N S T I T U U T

OKAN-klas in Wingene zoekt
helpende handen
“Kinderen zijn dankbaar voor de inspanning die we leveren”
kennen”, vertelt Steven Kindt, Pedagogisch Directeur van de Centrumschool Wingene.

Ook de Centrumschool van Wingene heeft een
OKAN-klas. “Onze OKAN-klassen werden dit
jaar na de paasvakantie opgestart voor alle
anderstalige leerlingen uit het lager onderwijs van de Scholengemeenschap Driespan.
De voornaamste doelstelling van deze klassen
is om de Nederlandse taal aan te brengen aan
anderstalige leerlingen, zodat ze kunnen meedraaien in ons onderwijs. Ondertussen leren
ze ook onze klasafspraken en schoolgebruiken

“In de eerste plaats zoeken we vrijwilligers
met een hart voor kinderen. Het vergt immers
heel veel geduld om in de OKAN-klas met de
kinderen aan de slag te gaan omdat de communicatie niet steeds vlot verloopt. Daarom
is kennis van de Russische of Oekraïense taal
een pluspunt, al is dit zeker geen vereiste.
We zoeken vooral mensen die via gebaren en
duidelijke Nederlandse taal kunnen duidelijk
maken waarover we werken”, vervolgt Steven.

In Wingene zijn er twee onthaalklasjes: eentje
voor leerlingen die de leeftijd hebben van het
eerste tot en met het derde leerjaar en een
tweede voor leerlingen met de leeftijd van het
vierde tot en met het zesde leerjaar. In elke
onthaalklas zitten een twaalftal leerlingen.
Maar om die zo goed mogelijk te begeleiden,
zijn helpende handen nodig. En daar knelt
het figuurlijke schoentje. De OKAN-klassen in
Wingene hebben nood aan extra begeleiders.

“Als vrijwilliger zal je ingeschakeld worden
om te ondersteunen bij de opdrachten en
taken die de leerkracht heeft voorzien.
Momenteel komen we vooral handen tekort
om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het uitvoeren van die opdrachten.”
2212-10108

Ook in onze provincie zijn de voorbije maanden heel wat gezinnen gestrand die hun
thuisland Oekraïne zijn ontvlucht. Al dan niet
tijdelijk een nieuw leven opbouwen in een
ander land is allerminst evident en al zeker als
je de plaatselijke taal niet machtig bent. Ook
het leven van de vele kinderen die ongewild in
een volledig nieuwe omgeving terechtkomen,
wordt overhoop gehaald. Om hun integratie
zo makkelijk mogelijk te maken vind je in heel
wat scholen of scholengroepen OKAN-klasjes,
oftewel ‘OnthaalKlassen voor Anderstalige
Nieuwkomers’.

En wie zich inzet als vrijwilliger zal het zich
niet beklagen, verzekert Steven ons. “Sinds
maart hebben we bij de leerlingen van de
OKAN-klas al mooie stappen gezet. Het
schenkt voldoening om hen steeds meer Nederlandse woorden te horen gebruiken. Een
dagelijkse ‘goeiemorgen’ is daar een voorbeeld van. De kinderen zijn ook heel dankbaar
voor de inspanningen die we leveren. Hun lachende snoetjes en knuffels verraden dat ze
zich steeds meer thuis voelen op onze school.”
Wie zich wil opgeven als vrijwilliger voor
het OKAN-klasje, kan Steven contacteren via
steven.kindt@3span.be of 0476/26.57.56.

LINGERIE INTIMO M P
KORTRIJKSESTRAAT 141, OOSTKAMP • 050 84 02 50
Ma 13.30 -18.30u • di - za 9.30 -12u & 13.30 -18.30u • do & vr doorlopend 9.30 -18.30u
MEER DAN 40 MERKEN •VLOTTE SERVICE • PARKING

www.intimo-oostkamp.be

Shop ook online: shop.intimo-oostkamp.be

Vraag
vrijblijvend een
offerte aan

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

2212-10086

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

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

OPENINGSUREN

€ 17,49

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

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

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

GESLOTEN

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

vispannetje
€ 7,10 €6,70/S
TUK

GEROOKTE ACHTERHESP
GRILLWORST
GEHEEL
KG
0/
,9
€ 11,20 €10
€ 9,28 €9,10/K
G

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

Industriepark 47 · 8730 Beernem
Tel.: 050 79 09 00 · info@nipacostorme.be
Voor uw grote projecten kunt u steeds een afspraak maken!
2212-9945

zondag, maandag en feestdagen

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

klokjesbloem

Een magazine vol voordelen en verrassingen

vis

erkertorentje

klein kind

4

Puzzelwedstrijd

Win de nieuwe Apple iPhone 14

verdwenen

putemmer

judograad

bierkan

effen

5

familielid

pers. vnw.

gebrek

ijsje

Ooststraat 65 - Roeselare, +32(0)483 38 96 54
donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

DEC ‘22

1

10-16u non-stop

3

stripfiguurtje

Antiekwinkel Bont Actie Dag

sprookjesfiguur

vleesrooster

2

3

10-16u non-stop

4

10-16u non-stop

5

10-16u non-stop

10-16u non-stop

BARES VOOR WAAR De experts zijn 8 dagen ter plaatse!

waadvogel

6

10-16u non-stop

7

10-16u non-stop

8

10-16u non-stop

Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

intelligent
een
der VS

vochtig
koud

noodsein

Verander je vacht in geld

LAATSTE
KANSst-Europa

telwoord

Transport naar Oo
SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 306
3

6685

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

4

5

Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

1

deel v.e.
auto

indien

klos

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

Attentie! Attentie!

Deelnemen kan t/m 08/01/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*

OPEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR

Bont in combinatie met goud

Bij KEUKENS ROBBELIN zijn we het gewoon

Tot binnenkort.
Vriendelijke groeten,
Ruben Robbelin
*Bij aankoop van een ILWA keuken met 5 AEG toestellen. Niet cumuleerbaar met andere acties.

maandag tot en met vrijdag: 10u tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 17u

WIJ BRENGEN UW KEUKEN-DNA TOT LEVEN
 

050 64 13 96 - keukensrobbelin.be
Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM

Verdeler van:

Gratis combi-

I FAMILIEBEDRIJF
stoomoven AEG

t.w.v. €2.399,99
I VAKMANSCHAP
(type BSK999330M)

I KWALITEIT

*Actie enkel geldig bij aankoop van een ILWA
keuken met 5 inbouwtoestellen van AEG.
I SERVICE
Actie niet cummuleerbaar met andere acties.
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enkel voor merk sieraden.
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Benieuwd naar onze
service? Maak een afspraak,
we vertellen u er graag
over!

Wij betalen momenteel tot

NT
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op AEG toeste

I

ACTIE: -40% n*

M
ON

Onze kleinschaligheid werkt
absoluut in uw voordeel: we
kennen U en uw voorkeuren
persoonlijk en zetten alles
op alles om uw keuken te
vervaardigen zoals u voor
ogen heeft. We werken in ons
familiebedrijf met enorm veel
passie aan UW keuken.

GOE

EPTEM
AANBD! R
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7u

2212-10606

OPEND
UR U te begeleiden naar uw perfecte keuken.
WEEKEEom
18 – E1R9 =ND
DECSEMB – 20
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ij vertoon van
deze
advertentie
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

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.

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)
Tandgoud (met en zonder tanden)

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

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km
- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad

PROFITEER VAN DE MOMENTEEL HOGE GOUDPRIJS
WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

Edele horloges in goud en zilver

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien
uit legaten en verzameluitgaven.
Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot,
moeflon, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.
*

Wij betalen tot € 2000

Ooststraat 65 - Roeselare, +32(0)471 05 72 18

2204-11194
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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

