®

Voor een heerlijk stukje hertenvlees

2212-9956

Editie Waregem

keukens & kasten

Tip:

Open elke zaterdag
9u - 18u

VERGEET NIET TIJDIG
TE BESTELLEN!

Uw keuken aan de
scherpste prijzen

hoeveslagerij
Bouvriestraat 11 - Bossuit
T. 056 45 53 62
www.debouvrie.com/bestellen/

Vind je inspiratie in onze showroom
van meer dan 500 m2

Suggesties voor uw feestmenu:

BONCQUET WAREGEM

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

Gentseweg 518 8793 Waregem (naast Carrefour)
056 96 03 52 www.boncquet.be

BON-002645 printad Blits magazine 17-11.indd 1


     
 

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

LINGERIE - NACHTMODE
BADMODE - SHAPEWEAR

13/09/2022 14:40

www.annasalfabet.be

GEZOCHT!

Bouwgrond en/of
afbraakpanden
www.allbouw.com | 051 25 30 25 | info@allbouw.com

Een magazine vol voordelen en verrassingen

✶
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dierenartsen, trimsalon
en gedragsbegeleiders
onder één dak

Gentseweg 723
8793 Waregem

Anzegem, Bavikhove, Deerlijk,
Hulste, Waregem, Wielsbeke en
Zulte
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
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Vroeger was alles beter
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

Alle dagen open van 09u00-18u30,
ook op zaterdag & zondag

www.wellopet.be

waregem@wellopet.be

Brunch deluxe

+32 (0)56 15 14 44

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

Eerst uitslapen en daarna lekker brunchen met het hele familie?
Gezellig samenzijn en bijpraten is vandaag een belangrijke troef!
Met een tafel vol lekkers en bijhorend glaasje bubbels
kan je heerlijk lang genieten van onderstaand ontbijt - lunch formule:

Restaurant
in december
in december, januari & februari
gratis honden- of kattengeschenk
voor iedere bezoeker in Waregem
*Eén geschenk per gezin gedurende de
actieperiode, enkel met ingevulde bon.
Geldig t.e.m. 28/02/2023.

éénmalig -30% op één niet-medisch
product of voeding naar keuze.
*Enkel geldig t.e.m. 31/12/2022 te
WelloPet Waregem en op vertoon van deze
ingevulde bon, niet cumuleerbaar met andere
promoties en/of bestaande kortingen, maximum
één bon per gezin gedurende de actieperiode.

‘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.

WIJ LEVEREN
AAN HUIS!!

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

·
·
·
·
·
·

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

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

·
·
·
·
·
·
·
·

85 euro

2 personen

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

www.tveer.be

2212-12516

DECEMBER 2022
EDITIE WAREGEM

TIJDLOOS DESIGN

Tentoonstelling
Kunst in Beeld De Vierschaere
Waregemse vereniging van kunstenaars bestaat 85 jaar!
Kunst in Beeld De Vierschaere is een vereniging van kunstenaars uit Waregem. Naast tekenen en schilderen krijgen ook andere vormen
van beeldende kunst een plaats in de vereniging. Normaal gezien organiseren ze jaarlijks
een tentoonstelling in Waregem zelf, maar dit
jaar kozen ze ervoor om ter gelegenheid van
hun 85-jarige bestaan uit te wijken naar het
André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve.
Om de geschiedenis van Kunst in Beeld De
Vierschaere te vertellen, moeten we terugkeren naar het jaar 1937. Een vergadering op 23
september 1937 in café ‘Au Pigeon d’Or’ met
een negental leden was de start van ‘De Schildersgilde De Vierschaere’. De naam verwees
naar de gelijknamige oude herberg op de hoek
van de Olmstraat en Stationsstraat. In 1939 verhuisde de jonge kunstkring en later kwamen
er nog verscheidene andere locaties. In 1947
vond de vereniging een nieuw onderkomen in
‘Vaders Woud’. Onder het voorzitterschap van
heel wat gedreven kunstenaars werd jaarlijks

een tentoonstelling georganiseerd in CC De
Schakel in Waregem.
Begin 2016 gaf toenmalig voorzitter Marie-Jeanne Amelynck de fakkel door aan een
nieuw bestuur. Erny Blauwblomme werd voorzitter, Martine Vansteenbrugge aanvaardde de
taak van penningmeester. Nora Van Driessche
was toen secretaris en werd dit jaar opgevolgd
door Kristelle Evaert in 2022. Ook de naam
‘Schildersgilde’ is ondertussen iets aangepast
en werd ‘Kunst in Beeld De Vierschaere’. Naast
tekenen en schilderen krijgen ook andere vormen van beeldende kunst een plaats in de
vereniging.
Het kleinere lokaal aan het zwembad verdween enkele jaren geleden voor een parking.
Een betere locatie in de ‘Mustang’ aan het Gemeenteplein moest ook wijken voor aanpassingen van ’t Pand Waregem. Daarbij kwam
nog dat de tweewekelijkse bijeenkomsten van
Kunst in Beeld De Vierschaere werden stilge-

legd tijdens de coronaperiode. In 2021 werden
de werkmomenten opnieuw opgestart, ditmaal in een nieuw zaaltje van OC Eikenhove
in het Waregemse Torenhof. Nu komen ze bij
Kunst in Beeld De Vierschaere opnieuw om de
14 dagen op zaterdag samen. En naar jaarlijkse
gewoonte is er ook dit jaar weer een tentoonstelling van de werken van hun leden. Voor
hun 85-jarige bestaan kozen ze ervoor om die
te laten doorgaan in het André Demedtshuis in
Sint-Baafs-Vijve (Sint-Bavostraat 19).
De tentoonstelling loopt van zaterdag 3 december tot en met zondag 18 december 2022.
De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. Toegang is gratis.
Op vrijdag 2 december om 19 uur is iedereen
welkom op de vernissage van de tentoonstelling.
Voor meer informatie kan je terecht op de
Facebookpagina van Kunst in Beeld De Vierschaere vzw.

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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Prett
Tuinhuizen, carports & poolhouses

tuinhuizenfabrikant.be

Kom
Kom langs
langs tijdens
tijdens de
de

2212-12669

LINGERIE - NACHTKLEDIJ - BADMODE
dames, heren & kinderen

Onze cadeautip:
Verrassen doe je met een
leuke pyjama of een
heerlijk warm huispak!
Genieten geblazen!

EINDEJAARS

shopping

www.sophielingerie.be

STAATSBAAN 113 - ZULTE

OPEN: di.-zat. 10u-12u & 13u30-18u

Residentie Pur Sang:
93 nieuwe erkende assistentiewoningen in Waregem
De vroegere Sofinal-site in Waregem huisvest sinds kort 93 erkende
assistentiewoningen met onder meer wellnessfaciliteiten, ondergrondse
autostaanplaatsen met fietsenstalling, een tuin met verwarmd buitenzwembad en petanquebaan, en de publiekstoegankelijke brasserie Le
Bridon. Welkom in residentie Pur Sang!
In residentie Pur Sang gaat alle aandacht naar de levenskwaliteit, comfort, veiligheid en zorgeloos gemak voor de actieve en zelfredzame
65-plusser. Residentie Pur Sang faciliteert alle dienst- en hulpverlening
die haar bewoners een ‘hotelservicegevoel’ en aandacht voor de mens
geven. “Onze assistentiewoningen bevinden zich op een toplocatie en
geven een instant thuisgevoel. We willen dat senioren in de herfst van
hun leven nog alles kunnen beleven en ervaren wat ze willen, zoals thuis.
Nooit meer eenzaam en aandacht voor de mens, is ons motto”, zegt initiatiefnemer en bestuurder Wilfried Martens.

T.E.M. 19/11
T.E.M. 19/11

Winter

Warme winternachten én
energie besparen?

Bereid je slaapkamer voor op koude nachten!
t.e.m.
t.e.m. 31
31 januari
januari 2020
2020

Alle info over deze gloednieuwe assistentiewoningen vind je op
www.pur-sang-waregem.be & www.seniorhomes.be.

TOT 31 JANUARI

Slapen
Slapen in
in een
een bed
bed dat
dat
Nu
€110
bij
past,
dat
Ergosleep®
bij je
jetot
past,
dat voel
voel je
je

KOOP 1 BRIL
=
KRIJG 2 BRILLEN
EXTRA VOOR 1€ *
DE 3DE BRIL IS VOOR UZELF
OF OM CADEAU TE DOEN

*-50%
op
op dekbeddekbed-

cashback
Ergosleep®
SLAAP-DNA®
SLAAP-DNA®

overtrekken
overtrekken
en
en lakens
lakens
bij
aankoop
van
een
winterdekbed
Sleeplife® is exclusieve dealer van

Tot
€
1.000
voordeel
Tot
€
1.000
voordeel
en dekbedovertrek

Sleeplife® is exclusieve dealer van

op
op Ergosleep®-bedcombinaties
Ergosleep®-bedcombinaties
matrassen
matrassen
boxsprings
boxsprings

lattenbodems
*Deze actie loopt t.e.m. 31 december 2022. Niet geldig in de webshop. Bekijk de voorwaarden op
sleeplife.be.
lattenbodems
kussens
kussens
dekbedden
dekbedden

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

*Voorwaarden in de winkel. BV Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

ROESELARE. Westlaan 136 - Tel. 051 21 21 23
SINT-KRUIS. Maalsesteenweg 330a - Tel. 050 37 27 37
WAREGEM. Stormestraat 33 - Tel. 056 61 55 15

Sleeplife®
Kortrijkstraat
Sleeplife® Wevelgem
Wevelgem
Kortrijkstraat 341
341
Sleeplife®
Stad
Wevelgem
Sleeplife®
Stad
(In
het
winkelcentrum
bij
Torfs)
(In het winkelcentrum bij Torfs)
Straat
00 13u30-18u
ma-za:
09u30-12u30
Kortrijkstraat
341
ma-za:
09u30-12u30 ·· 13u30-18u
Straat
00
(In het winkelcentrum bij Torfs)
T.
000 00
00 00
Sleeplife®
Zingem
Gentsesteenweg
Sleeplife®
Zingem
Gentsesteenweg 56
56
T.
000
00
0000
00
T.
056
41
72
(kruispunt N60 Mc Donalds)
(kruispunt N60 Mc Donalds)

ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u / zondag gesloten
di-vr:
10u-12u
13u-18u
// za:
// maandag
gesloten
ma:
00u-00u
/ ··di-za:
00u-00u
· 00u-00u
/ zondag
gesloten
di-vr:
10u-12u
13u-18u
za: 10u-18u
10u-18u
maandag
gesloten
ma-za:
9.30u-12.30u
· 13.30u-18u
/ zondag
gesloten

Tijdens
Tijdens de
de solden
solden zijn
zijn de
de Sleeplife®
Sleeplife® winkels
winkels in
in Wevelgem
Wevelgem
sleeplife.be
en
Zingem
elke
zondag
open
van
14u
tot
18u.
sleeplife.be
en Zingem elke zondag open van 14u tot 18u.

sleeplife.be
sleeplife.be

LOUNGEZETEL
in diverse stoffen mogelijk,
ook in spiegelbeeld
94x74x207cm

€ 915* >

YOUNG LIVING CONCEPT

Kerstshopping

€ 777

Verrassend veel lingerie voor
dames, heren en kids
Ook open op zondag
18 december van 14 tot 18u

2212-12661

Lingerie & badmode
Stationsstraat 94
8790 Waregem
www.lingeriemaryleen.be

Brandhout
DEMEYER

COVRI

BRANDSTOFFEN
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

Scheldestraat 36 - Otegem - 0478 92 62 87
Brandhout Demeyer brandhoutdemeyer

Op maat gemaakte HOEZEN
voor al uw OUTDOOR materiaal

W US!

FOLLO

Telefonisch bereikbaar van ma. tem vr. van 10-16u - Gesloten op zaterdag & zondag

2212-12150

*Aanbevolen prijs > BE-Okay prijs

ACTIE
€ 2495

Groot assortiment
cortenstaal producten

Groot assortiment
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse houtbriketten
verkrijgbaar

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

✔IN

www.covri.be

BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

VOORRAAD

www.brandhout-demeyer.be

VERKRIJGBAAR
IN DIVERSE
KLEUREN

NU WINTERPROMOTIES BRANDHOUT,

J

HOUTPELLETS EN HOUTBRIKETTEN

Gruuthusestraat 44 – TIELT
051 400 678

2212-12701

ONTDEK ONZE
CADEAUTIPS
IN DE WINKEL

-75€

-10%

bij aankoop van een nieuwe
brilmontuur + glazen*

bij aankoop van een
nieuwe zonnebril*

KORTING

€ 812* >

€ 690

ACTIE
CASHBACK

BIJ AANKOOP VAN JE MEUBELEN**
**Bij aankoop van je meubelen t.w.v. min. 500 euro krijg je een
waardebon in functie van jouw aankoop om de bijhorende decoratie, tapijten, verlichting... aan te kopen. Actie niet cumuleerbaar
met andere acties of toonzaalmodellen.

Stationsstraat 62
8790 Waregem
info@optiekverhamme.be
Volg ons op ! $
®

be cool. be smart. be-okay.be
OPENINGSUREN MA > ZAT 10u00-18u30
ZON- & FEESTDAGEN 13u30-18u30
GESLOTEN OP DINSDAG

J

Ontdek hier onze digitale folder

E17 KORTRIJK/GENT AFRIT 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

YOUNG LIVING CONCEPT

E17 KORTRIJK/GENT AFRIT 1
GEALLIEERDENLAAN 270 • 7700 MOESKROEN
✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

Optiek
Verhamme

ma 14u-18.30u | di-vr 9u30u-12u /14u-18.30u | zat 9u30u-12u /14u-18u
Exclusief verdeler van:
CARTIER - CELINE - CHANEL - DIOR - GUCCI
LINDBERG – SAINT LAURENT
Brillen-Zonnebrillen-Contactlenzen
*Glazen voorzien van Crizal Sapphire HR ontspiegeling, niet cummuleerbaar met andere acties, 1 bon per aankoop en geldig tot 31/12/2022.

2212-12654

BERGKAST
2dr-3ld-2nissen, in lamulux, 100x170x48cm

KORTING

DE GLOIRE

SCHILDERIJEN

Baby- en kinderkledij van 0 tot 16 jaar

Kerstshopping

Column

vanaf vrijdag 2 december

2 stuks -20%,
vanaf 4 stuks -30%
op wintercollectie ‘22
(niet op Woody, accessoires
en doorlopende collecties.)

Het perfecte team

Communie- &
feestcollectie

Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat

In de winkel vanaf zaterdag
17 december ’22

extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan
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.

-10%

2212-12667

welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende

Schoolstraat 22 - 8540 Deerlijk
Tel. 056 71 15 88
info@dezon.net

bij aankoop van een
volledige feestoutfit

WWW.DEZON.NET

Openingsuren: maandag 16u15 tot 18u30
dinsdag tot zaterdag 9u tot 12u en van 14u tot 18u30
zaterdag 9u tot 12u & en van 14u tot 18u • zondag van 10u tot 12u

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!
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, amuseerden ons en zongen ongegeneerd mee met de ninetiesklassiekers uit
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.

RECEPTIE NIEUWJAAR
arrangementen +25 personen

Drankenforfait 1 uur : 12 euro (volwassene)
cava / fruitsap / waters / pils / witte, rosé en rode huiswijnen
7.5 euro (kids -12jaar) frisdranken
e

Drankenforfait 2 uur : 19 euro (volwassene)
10.50 euro (kids)
e

Per extra uur drankenforfait: 6 euro pp
Borrelhapjes ‘basic’ 4 stuks: bitterbal, mini loempia,
kaasballetje en mini-toast met zalm / 6 euro pp
e

Borrelhapjes ‘luxe’ 6 stuks: garnaalballetje, scampi - curry ,
lepelhapje met gerookte zalm - pijpajuin, Thais kippesoepje,
mini ham & kaas videetje en Spaanse vleesplank / 16 euro pp
e

MAKES

PEOPLE

HAPPY

E L K E Z AT E R DAG E N ZO N DAG VA N 1 4 u T O T 1 8 u O F O P A F S P R A A K
S TORMES TRAAT 120 - 8790 WAREGEM
0495 50 89 27 - COLCON@SKYNET.BE - WWW.DENISDEGLOIRE .BE

Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet
zo gauw zal doen. Bij manlief kan ik echter helemaal mezelf zijn en
tijdens het schilderen zat ik dan ook luidkeels mee te zingen. Toen
niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit

Oesterbar: vanaf 50 pers:
oesters (2 pp ) worden ter plaatse geopend / 7 euro pp
e

Achtergrond orkest mogelijk op aanvraag /
Combineren met iets actief? Contacteer ons.

de boxen klonken, zei hij lachend dat ik me eens volledig kon laten

www.degeestigeput.be

gaan. Die woorden nam ik ter harte en terwijl ik mij even Ginger Spi-

Caseelstraat 45 | 8790 Waregem | 056 600 331
resto@degeestigeput.be

ce waande, besefte ik dat we echt wel een perfect team zijn samen!

2212-12201

Maar het lukte ons wonderwel en we zeiden al lachend dat we samen

‘T KIEKSKE
Verse vleeswaren
Traiteur
Kip aan ‘t spit

“Ik laat mij als vrouw alvast niet doen”
mannen die zoveel meer ervaring hadden
dan ik.”
“Ik blik met een zeer goed gevoel terug op
de voorbije twee seizoenen. Ik had niet gedacht dat ik het tempo zou kunnen volgen,
laat staan dat ik podiumplaatsen zou behalen. Toch kon ik twee keer een derde plaats
en een overwinning behalen en ben ik WestVlaams kampioen geworden. Ik durf zelfs te
zeggen dat vorig seizoen een superjaar was
voor mij. Als enige vrouw rijden tussen mannen die een pak meer ervaring hebben en
ook ouder zijn, daar ben ik trots op. Het is het
beste bewijs dat quadcross geen sport enkel
en alleen voor mannen is en dat ook vrouwen
er goed in kunnen zijn. Ik laat mij als enige
vrouw alvast niet doen”, knipoogt Febe.
“Daarnaast ben ik ongelooflijk fier dat ik dit
allemaal heb kunnen tonen aan mijn supporters, die erg veel voor mij betekenen. Als ik
eens een dipje heb, dan peppen zij mij terug

Wildmenu 2022

(enkel op maandag in november en december)

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

TIJDE
DE FEEST NS
DAGEN
Vrijd

ONZE FEESTMENU’S
op. Het is ook zalig als ik hoor dat ze mij met
veel lawaai aanmoedigen langs het parcours.
Ik ben mijn supporters enorm dankbaar,
want zonder hen zou het niet lukken”, vervolgt de Deerlijkse. “Ook van mijn vader, die
elke week opnieuw weer voor mij klaarstaat,
krijg ik veel steun. Als mecanicien is hij heel
belangrijk voor mij. En er is nog mijn coach
Noel, die ervoor zorgt dat ik zo rustig mogelijk aan de start sta en die mijn quad mooi
en proper klaarzet voor de volgende reeks
als het weer eens een modderige omloop is
geweest.”
Het crossseizoen bevindt zich voorlopig in een
diepe winterslaap, maar vanaf begin maart
schiet het circus weer in actie. “Volgend seizoen zou ik opnieuw enkele podiumplaatsen willen bemachtigen”, zegt de dame met
nummer 53, een eerbetoon aan haar tante
die op deze leeftijd aan kanker overleed. “Ik
zal er alvast vol voor gaan! Quadcross is mijn
leven en ik doe er alles voor!”

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 )

•
Krokante grietfilet, gedroogde ham
•
Fazant Fine Champagne

€77
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ijstaart of tiramisu

KINDERMENU

SOEPEN

Per 2 kinderen tot 12 jaar

(Inbegrepen bij de menu’s - ook apart te verkrijgen)

Tomatensoep of
kaaskroketjes

Verse tomatencrème
Verse aspergesoep met bieslook
Witloofsoep
Boschampignons
Pompoensoep met speksnippers
Zeebrugse vissoep

Gebakken kippenboutjes
met verse appelmoes
en krieltjes

€4/
liter

Assortiment
‘mini donuts’

Voor de liefhebbers van de gewone klassieke keuken
zijn volgende gerechten ook steeds verkrijgbaar

Coq au vin

Tongrolletjes kruidensausje

Varkenswangetjes
abdijbier

Verse garnaalkroketjes garni
Mix-kroketjes garni

€ 7,50/persoon
Kaaskroketje garni

€ 30/
menu
2 kids

KLASSIEKE KEUKEN

Scampi panneke
Verse kalfszwezerikenkroketjes garni

Le Muricce Confessione IGT Toscana 2018

all-in

DESSERT
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Tongrolletjes in ‘witte wijnsaus’
Parelhoenfilets ‘fine champagne’
Kalkoenpavé ‘roze pepersaus’
Hertenkalfstoofpotje met boschampignons ‘wildsausje’
Italiaans orloff (met parmaham en mozarellakaas)
‘roomsausje’
Menu 6
Warme Breydelhesp ‘fijne jussaus’
Bij elk menu bijpassende warme groentenkrans en
kruidenpuree of gratin of spekpatatjes of verse kroketjes of
amandelkroketjes
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Menu 5

t 13 uur

/12 OPE
van 9 to
N
t 13 uur
gen en
gewone
verkoop
!
25/12

Bestellin

Zondag

g 24/12

€ 9/persoon

Saint – Véran Les Plantes, Bourgogne

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

HOOFDGERECHT

2 & 30/1

van 9 to

Zaterda

€44/
MENU
s.
2 per

SOEP naar keuze

(Alles apart te verkrijgen naar keuze)

Champagne met fijne hapjes
•
Gebakken Sint – Jakobsvruchten,
bloemkoolcrème

ag 23/1

Per 2 personen

VOORGERECHTJES

Luxe Wintermenu 2022
(enkel op dinsdagmiddag in november en december)

2212-11737

“Toen ik vier jaar was, kreeg ik mijn eerste
quadje en sindsdien ben ik gebeten door de
microbe. Die zit al van kleins af in mij. Toch
ben ik pas vijf jaar geleden begonnen met
competitie, dit met een quad van 250 cc. Tegenwoordig rij ik reeds twee seizoenen in de
quads open reeks, dat is bij de volwassenen,
met een Yamaha 450 cc. Tijdens mijn eerste
jaar bij de jeugd besefte ik al dat ik best wel
goed was in de cross. Ik werd herfst-, WestVlaams én Belgisch kampioen. Toen ik overging naar de quads open reeks werd ik er
echter steeds beter in. Ik kon zelfs mee met

ELKE ZATERDAG & ZON- EN FEESTDAGEN
VAN 9 TOT 13 UUR

Konijn op
grootmoeders wijze
Rundstong tomaat
Onze rijkgevulde
vol-au-vent

2212-12699

Febe staat haar mannetje …
tussen de mannen
U kent ze wel, die hardnekkige clichés over
vrouwen aan het stuur. Op haar eentje maakt
Febe Devos komaf met alle vooroordelen en
bewijst ze dat dames allerminst moeten onderdoen voor hun mannelijke tegenhangers.
De 21-jarige Deerlijkse is al sinds haar vierde
verslingerd aan quadcross en start volgend
voorjaar aan haar vijfde seizoen in de competitie.

OTEGEMSTRAAT 222 - ZWEVEGEM
056 75 84 66

MENU THE GREEN
WINTERMENU VAN DE CHEF

t.e.m. februari ‘23

APERITIEF
Cava Extra Brut
of

Champagne Armanville Brut (+€6.00)
Amuse van de Chef

Geef jouw activiteit een
plekje in Blits Magazine!

of

Wildpastei van haas - notensla - vijg - walnoot

2212-12121

VOORGERECHT

Huisgemarineerde zalm - seizoensslaatje - kruidenpesto

HOOFDGERECHT

Ribeye van Belgisch Witblauw - seizoensslaatje
- 3 sausjes - verse frietjes

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?

of

Melktongfilet - boschampignons - risotto - tomaat - wijnsaus
of

Fazantenfilet - witloof - appel - veenbes - kroket - Fine Champagne

DESSERT

Dame Blanche

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.

of

Tarte Tatin - vanilleroomijs - Engelse room - kaneel (+€6.00)
of

Irish Coffee DE SS E R T

All-in

€ 65 p.p.

Inclusief wijn,
water en koffie

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

Jarige eet

GRATIS
D ame B lanche
Wijnen van het huis o f
In de maand
of
van verjaardag
Mo e lle ux va n bittere cho co lade
Franse kasteelwijnen
vergezeld van
B o ur bo nvanille(+€10.00)
- Engelse ro o m ( +€6.00)
4 betalenden
of
Koffie of thee
Irish Co ffee

Waregem Golf - Restaurant The Green - 056 62 18 33
Wijnen van het huis
of

All-in
€ 55.00

Fr ans e k asteelwijnen ( +€10.00)

G E V R A AG D

Inclusief wijn, water en koffie

Ko ffie o f thee

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

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

Bel voor info: 0471 94 21 45

Neutralisatie oude ondergrondse mazouttanks
Verwijderen bovengrondse tanks

AANKOOP ALLE WAGENS

FACTURATIEADRES:

DE OPLOSSING:
SNEL EN SIMPEL!

Nog een oude
mazouttank?

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

0494 66 66 60

CONTACT:

Molenstraat 1B
OMSCHRIJVING
8640 Oost-Vleteren

T 057 33 32 49
info@burisa.be

www.burisa.be

2212-10816

Uitvoeringswerken
conform de vlarem
UITVOERINGSADRES:
wetgeving

AANTAL

Beste prijs
!
cash en aan huis

TOTAAL

Jarige
GRAT

In de maand van
vergezeld van 4

Investeren in
hartje Deerlijk?
ARTROSE | SPIERPIJN | RUGPIJN ?

Ervaar het pijnstillend effect van een
Health Mate® infraroodsauna bij je thuis.

“Infraroodtherapie die de volledige
bloedsomloop direct stimuleert.”
Kamp je met spier-, gewrichtspijn, reuma of artritis?
Neem 3 tot 4 keer per week een Health Mate infraroodsessie van een 40-tal minuten bij lage
of bij hogere temperatuur en zowel jouw inwendige als jouw perifere doorbloeding ervaart
een stimulerend effect.
De warming up tot diep in je lichaam zorgt voor een cardiovasculaire boost, en meteen
draag je dus ook zorg voor jouw hart en slagaders.
Deze Zweedse infraroodtherapie resulteert dus in een lichte opwarming van het lichaam,
waardoor dit de afgifte van endorﬁnes aanwakkert. En dit zijn namelijk onze natuurlijke,
lichaamseigen pijnstillers. De betere doorbloeding in combinatie met de verhoogde
lichaamstemperatuur verlicht chronische pijn zoals artritis, ﬁbromyalgie en reuma.
Dergelijke warmte omarmen is een natuurlijke methode van heilzame therapie en draagt bij
aan de bevordering van jouw gezondheid!

Toptechnologie uit Zweden
De infraroodstralers hebben bovendien een heel laag energieverbruik, zijn ontwikkeld
uit milieuvriendelijke materialen, genereren een hoge constante therapeutische
stralingsdensiteit (zelfs bij lage temperatuur), en produceren quasi nul elektromagnetische
straling! Kortom, uniek in hun soort.

Interesse in een infraroodsauna met LEVENSLANGE GARANTIE? Nu met
al vanaf

€3.900
(incl. btw)

speciale condities op alle stockmodellen
(op=op)

Welkom in Francar!

Ontvang bij aankoop een energiepremie van 200€.*

INFRAROOD
3-4 dec & 10-11 dec
zaterdag: 10-12u en 14-18u
zondag : 14-18u
(check onze website voor andere datums)

De HEALTH MATE Winkel - Otegemstraat 49, Zwevegem | www.healthmate-winkel.be | 0496/451044 - 0477/595813
Di, Do, Vrij, Zat: 10-12u en 14-18u / Ma en Woe: enkel op afspraak
Raadpleeg steeds jouw arts als je een infraroodsauna wilt gebruiken om medische redenen. Informeer jouw arts ook dat je zou kiezen voor het Health Mate thermische infrarood.

*voorwaarden in de winkel

- DEMO WEEKENDS -

DOWNLOAD DE BROCHURE VOOR MEER INFORMATIE
MEER INFO OP FRANCAR-DEERLIJK.BE
MATTHIAS.ELEWAUT@ION.BE | 0477 80 61 11

TAPIJTCENTER

Karibu vzw heet
asielzoekers welkom

ZINGEM

“Zonder Karibu had ik nooit mijn diploma behaald”
Het is en blijft de harde realiteit dat er nog
elke dag mensen zijn die hun thuisland moeten ontvluchten en hun leven moeten heropbouwen in een vreemd land. Het overkwam
de nu 47-jarige Maiadah, die in 2017 vluchtte
uit haar thuisland Irak en in Vichte belandde. Dankzij verschillende vrijwilligers van de
Anzegemse vzw Karibu zijn Maiadah en haar
gezin erin geslaagd om hier een leven op te
bouwen. Tegenwoordig is ze zelf vrijwilliger
bij Karibu en probeert ze anderen de hulp te
bieden die zoveel voor haar heeft betekend.
De 42-jarige Marjan woont al 15 jaar in Anzegem en richtte 6 jaar geleden samen met enkele dorpsgenoten Karibu vzw op. Bedoeling
is om mensen die er als asielzoeker arriveren,
welkom te heten en te ondersteunen. “Het
aantal vluchtelingen in Anzegem is absoluut
niet te vergelijken met grote steden. Toch
vinden wij het belangrijk dat nieuwkomers
er hun plaats kunnen vinden. Dat is in zo’n
kleine gemeenschap niet zo makkelijk. Iedereen lijkt elkaar te kennen en er zijn heel veel
ongeschreven regels en tradities. Dan voel je
je snel vreemd als je van elders komt. Kari-

bu organiseert daarom activiteiten waarbij
nieuwkomers en mensen die al generaties
lang in Anzegem wonen, elkaar ontmoeten.”
Dat inburgeren niet altijd makkelijk is, ondervond Maiadah aan den lijve. “De eerste jaren
waren echt moeilijk. Gelukkig hebben we
altijd kunnen rekenen op de helpende handen van zoveel vriendelijke mensen”, zegt ze.
“Omdat de toestroom in Anzegem veel kleiner is dan in de stad, werken er in het OCMW
slechts 2 sociaal assistenten die asielzoekers
opvolgen. Zij hebben hun handen meer dan
vol. Dan is het goed dat er vrijwilligers zijn die
een aantal praktische zaken van hen kunnen
overnemen. Ik had bijvoorbeeld nooit mijn
diploma zorgkunde kunnen behalen zonder
de hulp van Claire, een van de vrijwilligers
van Karibu. Ze is als een grote zus voor mij.”
Ondertussen werkt Maiadah voltijds als zorgkundige en steekt ze de handen uit de mouwen als vrijwilliger bij Karibu. “Ik probeer
vooral mijn eigen ervaringen met inburgeren
te gebruiken. Zo bedenk ik mee welke activiteiten aan zullen slaan, ben ik nu en dan
chauffeur van dienst en kan ik de nieuwko-

mers heel wat tips geven bij hun eigen traject. Ik zeg hen dat ze geduld moeten hebben,
niet mogen opgeven en zich niet mogen laten
ontmoedigen door slechte ervaringen. Ik sta
waar ik nu sta door hard te werken.”
“Karibu zette altijd al in op 3 pijlers: ontmoeting, ondersteuning en sensibilisering”, vervolgt Marjan. “Zo organsieren we
bijvoorbeeld een petanquetoernooi of een
wandeling, begeleiden we kinderen bij hun
huiswerk of hobby’s, helpen we mee cv’s
opstellen, ondersteunen we bij gezinshereniging en organiseren we vormingen in scholen
of verenigingen. Sinds een jaar of 2 zetten we
met ons project Karibu Wonen ook in op de
toegang tot huisvesting. Daarom zijn extra
helpende handen steeds welkom.” “En iedereen komt daarvoor in aanmerking. Als je
begripvol, geduldig, flexibel, creatief en enthousiast bent, zal je werken met Karibu zeker
geweldig vinden!” besluit Maiadah met een
brede glimlach.
Wie meer info wil, kan terecht op de Facebookpagina ‘Karibu’ of kan contact opnemen
via karibuanzegem@outlook.com.

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

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

OPENINGSUREN

Meer info:
scan QR Code

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

Uw specialist in moderne en traditionele tapijten

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

€ 7,10

vispannetje
€6,70/STUK

GRILLWORST
KG
€ 11,20 €10,90/

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

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

Gentsesteenweg 86 • 9750 ZINGEM (KRUISEM) Langs N60 Gent-Oudenaarde
09/384 29 17 • info@tapijtcenter.be
2212-9945

zondag, maandag en feestdagen

Open: dinsdag tot vrijdag 10u-12u & 13u30-18u30, zaterdag 10u-18u, ZONDAG 14u-18u (maandag gesloten)

Ontdek ons assortiment ook op www.tapijtcenter.be

Feest-, Firtel & Cultuurcomité
Zulte zoekt helpende handen
“Firtelstoet is uniek in zijn soort”
Begin oktober trok de alom bekende Firtelstoet voor de 165ste (!) keer uit in Zulte. Het
werd een feestelijk gebeuren dat jong en oud
samenbracht. Al had de stoet dit jaar een
zwart randje, want het voortbestaan van deze
traditie staat op de helling. De vzw Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte heeft immers nood
aan extra helpende handen om zijn werking
verder te kunnen zetten.
Björn Destoop is sinds 2009 voorzitter van het
Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte. “Elke
deelgemeente van Zulte heeft een eigen feestcomité, dat voor een stuk in het verlengde van
de gemeente werkt. Het Feest-, Firtel- & Cultuurcomité Zulte neemt de organisatie van de
kermissen en culturele avonden voor z’n rekening. Alhoewel deze activiteiten de nodige
voorbereidingen vergen, zijn ze eerder kleinschalig. Onze hoofdactiviteit blijft uiteraard
de organisatie van de Firtelstoet, de stoet van
leute en plezier, vóór en door Zultenaren.”
“De Firtelstoet heeft dit jaar al 165 edities op
de teller staan. Volgens tellingen dateert de

eerste stoet van 1857, maar wellicht is deze
een heel stuk ouder en is er gewoon niks
meer van terug te vinden”, vertelt Björn. “De
Firtelstoet bestaat uit 3 delen: de autokaravaan, het praalgedeelte – dat is samengesteld
uit onder meer muziek-, dans- en reuzengroepen - en de Zultse Firtelkarren. Die laatste
vormen het echte hart van het gebeuren. Door
hen wordt de stoet heel vaak omschreven als
een anarchistisch stadstheater, een dag waarbij al eens iets meer gezegd mag worden over
de gang van zaken in onze warme gemeente.
Dat maakt de stoet ook zo uniek in zijn soort.”
Maar om deze stoet jaarlijks door Zulte te
kunnen laten rijden, zijn heel wat vrijwilligers
nodig. “Dit drieluik organiseren neemt een
hoop tijd in beslag. Om die voorbereidingen
rond te krijgen, hebben we heel wat helpende handen nodig”, verduidelijkt de voorzitter.
“De laatste jaren kenden we een komen en
gaan van vrijwilligers, waardoor we dit jaar
echt met een minimumbezetting verder moesten. Vandaar de oproep naar extra medewerkers, want met 2 koptrekkers, ondersteund

door een beperkte groep van 3, krijgen we dit
allemaal niet meer rond.”
“In hoofdzaak willen we het Feest-, Firtel- &
Cultuurcomité Zulte uitbreiden met mensen
die meedenken over activiteiten en vervolgens
helpen met het organiseren en uitwerken ervan. Achter de schermen moet er immers veel
werk worden verzet: aanvragen behandelen,
contracten afsluiten, sponsoringsbezoeken
brengen … Het vele werk maakt het niet altijd even gemakkelijk, maar om alles in goede
banen te leiden proberen we maandelijks de
koppen bij elkaar te steken”, klinkt het.
“Maar een comité kan niet alleen draaien op
organiserende talenten. Ook mensen die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken zijn meer dan welkom.”
Björn besluit: “Iedereen die dat wil, mag gerust meehelpen. Zolang de Firtelgeest maar
leeft! Wie het comité wil contacteren, kan dit
via info@firtel.be of 0475 83 04 39.

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
Plaatsing
door
r
zaakvoerde

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

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

www.visitroeselare.be

INOX VRIJBLIJVENDE
ROOSTER
OFFERTE



0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

GRATIS INOX ROOSTER
GRATIS

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

"

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

2212-10244

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY
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deel v.e.
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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
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop
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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!
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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
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klos

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

ij vertoon van
deze
advertentie

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*

KOM & ONTDEK

Bont in combinatie met goud

ONZE NIEUWE COLLECTIES!
-15%*
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

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

15% korting* op alle bovenkledij
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.)

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

BERE-DAGEN

enkel voor merk sieraden.
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Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot
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GOE
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€50

gratis
fles champagne

bij aankoop van een bril*

+
gratis
brillenglas

bij aankoop van
een tweede bril**

ALOÏSE BIEBUYCKSTRAAT 1, 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE - WWW.OPTIEKSOFIEMAES.BE
*Actie geldig t/m 31 december 2022, zolang de voorraad strekt. **Actie geldig tot 12 maanden na aankoop van de 1 ste bril.

