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UIT DE HAND

Gezellige woningen
te koop in
Stene Oostende.

TE KOOP
Kantoor te Ieper

- Oppervlakte: 177 m²
- Volledig ingericht
- Parkeergelegenheden voor de deur
- Uitnodigend zicht op veel groen!

Winkelruimte/kantoor te Ieper

Alle informatie: 0494 70 68 37

Kaas Coopman - 051 69 47 70
Generaal Baron Jacquesstraat 63 - Diksmuide

Woon rustig in het groen met alles
op fiets- of wandelafstand.
2212-12704

- Oppervlakte: 138 m²
- In te richten naar eigen smaak
- Alle voorzieningen aanwezig
- Onmiddellijk vrij indien gewenst

Interesse?
MISPEL-OOSTENDE.BE of
bel naar 0477 80 61 11

051 50 00 63 • www.hosten-durnez.be

SCHOORSTEENVEGEN (ATTEST)
Tel: 057/20 80 53 - www.deroetvretervanacker.be

Nieuwpoortse
vleeshalle

Ramskapellestraat 6
Nieuwpoort - Tel. 058 23 03 54
info@nieuwpoortsvleesbedrijf.be
Volg ons op

Eindejaarssuggesties
GOURMET
€ 7,60 / persoon

Gourmet de luxe
€ 20,20 / persoon ± 250 g

€ 6,80 / persoon

Een magazine vol voordelen en verrassingen

DECEMBER 2022
EDITIE WESTKUST

Raadpleeg de uitgebreide folder
in de winkel of op Facebook

✶

FONDUE
± 400 g

g

Open: ma - vr: 8u-14u - za: 8u-17u

STEENGRILL
± 400 g

Fondue de luxe
€ 20,20 / persoon ± 250 g

€ 7,60 / persoon

Afzonderlijke bedeling in
Veurne, Diksmuide, Alveringem,
De Panne, Houthulst, Koksijde,
Lo en Nieuwpoort.
Oplage: 38.100 ex.

± 400 g

KOUDE SCHOTEL VLEES

Regioverantwoordelijke

€ 11,50 / persoon
WINTERBARBECUE

2212-10186

Cote à l’os Blonde d’Aquitaine
Filet mignon Blonde d’Aquitaine
Lamskroon gemarineerd
Lamskoteletje gemarineerd
Varkenshaasje brochette
Hertenvlees van eigen boerderij

Vlees om op te warmen

Sam Foulon - 0496 46 36 94
sam@blitsmagazine.be
Vincent Debacker - 0473 44 30 05
vincent@blitsmagazine.be

prijs/pers.

Stoofpotje van hert

€ 5,80

Verantwoordelijke uitgever

Varkensgebraad in champignonsaus € 7,30

TIP

COLOFON

Varkenshaasje in portosaus

€ 8,90

Ardeens gebraad in jagersaus

€ 7,70

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

Redactie

Kalkoengebraad in champignonsaus € 8,70

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

www.blitsmagazine.be

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.

Eigen fabrikaat
van zit - en slaapcomfort

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

2212-12481

Boxsprings, matrassen,
lattenbodems, salons,
zetelbedden, relaxen, ...
Ook grote keuze aan
bed- en badlinnen.
JUWELEN

-

UURWERKEN

www.vormmeubelen.be

•
•
•
•
•

horeca banketten
caravan- en bootkussens
stoelen
(auto) zetels
...

Wij verwelkomen u graag met een
kofﬁetje of een ander drankje!
Vrije ingang

AANKOOP OUD GOUD
2212-12657

Wij herstofferen ook uw:

Ik maak van uw
oude juwelen
een hedendaags
ontwerp

Zuidburgweg 59 C
8630 Veurne
Tel: 058 31 38 85
info@korim.be

-

KLOKKEN

-

BAROMETERS

-

EIGEN

Ruime collecties
Juwelen en uurwerken
in elke prijsklasse
met vakkundige
service

www.francisdevick.be • francis.devick@telenet.be • ! Juwelier Devick

ATELIER

De Jonkersgilde voert dolle
ziekenhuisklucht op
“Bezoekers avondje plezier bezorgen in deze moeilijke tijden”
Toneelgroep De Jonkersgilde is blij om dit jaar
opnieuw zonder de gekende perikelen op de
planken te kunnen staan. Vorig jaar was alles
al in kannen en kruiken om de dolle ziekenhuisklucht ‘Veel beterschap’ op het publiek
los te laten, tot de voorstellingen op het laatste moment moesten worden geannuleerd.
Dit jaar gaan de voorstellingen van Veel beterschap wél zoals vanouds door, dit tot grote
vreugde van zowel de acteurs als actrices en
het publiek.
Toneelgroep De Jonkersgilde uit – jawel –
Jonkershove zag in de zomer van 1979 het levenslicht. In het voorjaar van 1980 stonden de
dames en heren van de toneelgroep voor het
eerst op de planken met ‘Een dag in het leven
van Cinske’. Ook de jaren nadien brachten ze
in de weekends voor kerst telkens een nieuwe
productie. Even hing het voortbestaan van De
Jonkersgilde aan een zijden draadje, toen de
vereniging wegens gebrek aan initiatiefnemers werd opgedoekt. Al duurde dit gelukkig
niet lang, want onder leiding van twee jonge

leden werd De Jonkersgilde nieuw leven ingeblazen. Het resultaat was een moderne toneelvereniging die meer dan 25 jaar later nog
steeds met leuke en aantrekkelijke producties
voor de dag komt.
Zo ook dit jaar, want Veel beterschap, een
stuk van Marc Peeters, wordt er eentje om
bij te billenkletsen. Het verhaal gaat over vier
patiënten die samen in een ziekenhuiskamer
liggen. Hun verblijf valt ferm tegen, want ze
worden er met harde hand verzorgd door de
bazige hoofdverpleegster. De vier beslissen
dat er toch iets moet gebeuren om deze tiran
buiten te krijgen. Als dat maar goed afloopt …
“We proberen ieder jaar een leuk thema te
brengen en dit jaar gaat het over de perikelen in een ziekenhuis. Met deze klucht willen
we onze bezoekers een avondje plezier bezorgen in deze moeilijke tijden”, vertelt Dany
Crombez van De Jonkersgilde. “De repetities
verlopen alvast vlot. Omdat we het stuk vorig jaar al geoefend hadden – het werd toen

omwille van corona afgelast – zaten de teksten nog wat in het hoofd bij de spelers. Het
is al drie jaar geleden dat we op de planken
stonden, dus je kunt je wel voorstellen dat we
er allemaal met heel veel enthousiasme naar
uitkijken om weer te mogen spelen voor een
publiek.”
Veel beterschap is een komedie van Marc
Peeters. Marc Leeman, Shari Dewaele, Igor
Blanchard, Kristien Vergote, Sabine Pysson,
Katte Vancoillie, Louis Wets, Francky Damman, Narelle Latré, Lins van Eeckhoutte en
Manolito Dewilde nemen de rollen voor hun
rekening.
De voorstellingen gaan door in het dorpshuis
van Jonkershove op volgende data: vrijdag 9
en 16 december om 20 uur, zaterdag 10 en 17
december om 20 uur en zondag 11 en 18 december om 18 uur. Tickets kosten 8 euro en
kunnen worden gereserveerd via 051 54 50 07
of 0497 42 69 98. Alle info vind je terug op
www.dejonkersgilde.be.

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, ...

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

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

www.visitroeselare.be

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

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

2212-9945

GESLOTEN

Sluit
je woning
gratis aan

Yvette zoekt familie in België
“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.”

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

op fiberklaar.be
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.”
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.

GLAZEN DEUREN,
DOUCHES,
BALUSTRADES
…

De Panne
maak je klaar
voor hét open
en bliksemsnelle
fibernetwerk.

GRAAG ONTVANGEN
WE U IN ONZE
SHOWROOM
EIGEN PLAATSINGSDIENST
EIGEN PRODUCTIE

G E V R A AG D

2203-10937

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

PRODUCTIE & SHOWROOM Groene-Herderstraat 18 - Rumbeke
051/26 85 07 - www.soliver.be
MEER DAN 85 JAAR VAKMANSCHAP!

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

Check je adres
op fiberklaar.be

Bel voor info: 0471 94 21 45
Voordelen en voorwaarden op fiberklaar.be/aanpak.

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 .
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Viervoeter Yeyo is nieuwste
rekruut Politiezone Westkust
Neutralisatie oude ondergrondse mazouttanks
Verwijderen bovengrondse tanks

FACTURATIEADRES:

Dat net Yeyo werd uitgekozen om tot politiehond te worden opgeleid, is geen toeval,
vertelt inspecteur Verschuere. “Bij de aankoop van een pup kijken we vooral naar een
nestje waarvan de ouders al een achtergrond
hebben in politiewerk. Uiteraard worden er
enkele testjes gedaan om te zien welke pups
het meest geschikt lijken om uit te kiezen als
diensthond. Die testjes doen we als de pups
zo’n 7 weken oud zijn en geven een beeld van
welke pup moed heeft, zelfstandig en zelfzeker is, interesse heeft in spelen, verschiet van
geluid … Yeyo sprong er toen samen met één
broertje uit.”
En zo komt het dat Yeyo zijn plekje vond in
het gezin van inspecteur Verschuere, die zowel de dagelijkse zorg als de opleiding van de
pup voor haar rekening neemt. “Yeyo draait

En toch is het de bedoeling dat deze vriendelijke pup een volwaardige patrouille- en
drugshond wordt. “In de eerste maanden zijn
socialisatie en gewenning het belangrijkste.
Daarnaast zijn we vanaf onze eerste dag samen begonnen met het trainen van gehoorzaamheid. Ook het pak- en bijtwerk zijn we al
volop aan het oefenen, het lijkt wel alsof dit in
zijn genen zit. Bovendien houdt Yeyo enorm
van spelen en van zijn eten, dit is mooi meegenomen voor een positief gerichte manier
van trainen. We proberen alles leuk en speels
te houden zodat de hond het als een spel en

plezier ervaart, dat is belangrijk om het werk
goed uit te blijven oefenen. Tijdens het werk
mag een politiehond niet gestoord of geaaid
worden, dan moet hij zich volledig kunnen
concentreren op zijn opdracht en mag hij enkel aandacht hebben voor zijn begeleider.”
Na 1 jaar start Yeyo zijn opleiding tot patrouillehond en eenmaal hij voor dat examen is
geslaagd, begint hij aan een opleiding tot actieve drugshond. Als alles goed gaat zal Yeyo
zijn brevet voor patrouille- en drugshond behalen als hij ongeveer 2 jaar is. Al kan het ook
wat langer duren; dat hangt af van wanneer
de hond er zelf klaar voor is. Als politiehond
zal Yeyo waarschijnlijk werken tot hij een jaar
of 9 is. En daarna volgt een welverdiend pensioen … bij inspecteur Verschuere.

EEN GOUDEN

GESCHENK

SNEL EN SIMPEL!

VOOR JOU!

Bij aankoop vanaf € 399.*

CONTACT:

*

al volledig mee in ons gezin. De eerste dagen
moest hij even zoeken naar zijn plaatsje in
huis, maar ondertussen is hij volledig geïntegreerd en is hij beste vriendjes met onze 2 andere honden thuis”, vertelt ze. “Hij heeft een
pittig karakter en het zal belangrijk zijn dat ik
zeer consequent blijf tijdens zijn opvoeding.
Want geef je hem een vinger, dan neemt hij
onmiddellijk een volledige arm. Verder is het
een vrolijke en speelse pup die erg nieuwsgierig is en nergens schrik van heeft. Een
dapper en zelfstandig kereltje.”
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Uitvoeringswerken
conform de vlarem
UITVOERINGSADRES:
wetgeving

*Voorwaarden in de winkel

Huishoudelectro “met service”
Molenstraat 1B
OMSCHRIJVING
8640 Oost-Vleteren

T 057 33 32 49
info@burisa.be

2212-10816

Politiezone Westkust kreeg er onlangs een
wel heel aaibare nieuwe rekruut bij: Mechelse herder Yeyo. Alhoewel Yeyo nog een pup
is – hij werd eind juni geboren – wordt hij al
volop ingewerkt om volgend jaar zijn opleiding tot politiehond te starten.

vaatwas defectNogofeen
versleten?
oude
DE OPLOSSING:
wij herstellenmazouttank?
of vervangen!

www.burisa.be

AANTAL
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www.expertdezaeyer.be | Gesloten op woe. & zo.
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“De meeste hondenbegeleiders nemen hun
gepensioneerde hond in huis en geven die
een rustige oude dag. Niemand neemt graag
afscheid van zijn maatje. En zeg nu zelf, ze
verdienen het toch om op hun oude dag nog
lekker verwend te worden?”

10/11/2022 14:46:06

Kerstshopping

Copyright foto: Politiezone Westkust

zondag 18 december
doorlopend open
van 9u-17u

Alles voor een magische Kerst.
LIGGING VAN DE TANK(S):

BRILGLAZEN SHOP
KEUZE UIT MEER
DAN 660 MONTUREN

BUDGET VRIENDELIJKE GLAZEN
VOOR ALLE MONTUREN
OUD OF NIEUW

MONTUUR
+
UNIFOCALE
GLAZEN MET SUPER
ONTSPIEGELING

€69

HANDTEKENING KLANT:

MONTUUR
+
PROGRESSIEVE
GLAZEN MET SUPER
ONTSPIEGELING

€99

WWW.BRILGLAZEN.SHOP
Diksmuidestraat 50 - IEPER - 057 21 80 43

IEPER: di, do, vr: 10u-12u30 en 13u30-18u • wo: 14u-18u • za: 10u-17u doorlopend
MENEN - Bruggestraat 10: di, do, vr: 10u-12u en 14u-18u • wo: 10u-12u • za: 10u-17u doorlopend • zo en ma GESLOTEN

Check verthus.be
voor de
kersttrends van
Verthus!

BTW ATTEST:

0% korting
ltijd
maar bij ons a
n
eerlijke prijze

Edewallestraat 94 • 8610 Kortemark • verthus.be •

2211-12497

WAAROM MEER BETALEN
VOOR UW BRIL?

Molenstraat 1B
B - 8640 Oost-Vleteren

+32 (0)57 33 32 49

2212-10731

“Een dapper en zelfstandig kereltje”

BTW BE 0437.483.658

info@burisa.be

IBAN BE79 4673 2198 6133

www.burisa.be

BIC KREDBEBB

GOED...
BETER...
STEEDS EEN GROTE VOORRAAD STOCKPOORTEN

Column
Het perfecte team
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

2212-10229

Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat
welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende

• EIGEN SNELSERVICE
NA VERKOOP
• GRATIS OFFERTE

• MAATWERK
• AUTOMATISATIE
• ALLE HERSTELLINGEN

56 JAAR
AL DIE TIJD VE-TOR KWALITEIT

• KWALITEITSVOLLE GARAGEPOORTEN VAN DUITSE MAKELIJ
• VOORDEUREN

en schilderen van onze keuken en living.

Bruggestraat 150 - Torhout - T 050 21 26 16
www.ve-torpoorten.be - info@ve-torpoorten.be

We zijn allebei geen professionals op dat gebied, maar na wat reseklaar 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

151119539

arch en vooral heel wat filmpjes op YouTube waren we er helemaal

UW 2-DE BRIL AAN €1 *

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

Woon aan
aan het
het bruisende
bruisende Suikerplein
Woon
Suikerplein
vlak bij
bij Veurne
Veurne centrum
centrum
vlak

toont aan dat als koppel samenwerken niet altijd een evidentie is. Bij

nielprekiuS ednesiurb teh naa nooW
murtnec enrueV jib kalv

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.

UW 2e BRIL AAN €1*

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

Ontdek meer op
Ontdek meer op

SUIKERPARK.BE
SUIKERPARK.BE
0477 80
80 61
61 11
11
0477

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

po reem

GB Jacquesstraat 12
DIKSMUIDE
kedtnO051/50 48 33
brilcenter.diksmuide@skynet.be

E B . K R AP R E K I U S
11 16 08 77 40
www.brilcenter.be

www.brilcenter.be

Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Geldig op aangeduide monturen, glazen identieke sterkte.

*Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Geldig op aangeduide monturen, glazen identieke sterkte. 2e bril niet van hetzelfde merk.
2e bril niet van hetzelfde
merk.
Geldig van tot
01/12/2022
31/12/2022
endevraag
Geldig
van 01/12/2015
31/12/2015 tot
en vraag
meer info in
winkel.meer info in de winkel.

2212-10403

Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet
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Ooststraat 65 - Roeselare, +32(0)483 38 96 54
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10-16u non-stop
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stripfiguurtje

Antiekwinkel Bont Actie Dag
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vleesrooster
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop

5

10-16u non-stop

10-16u non-stop

BARES VOOR WAAR De experts zijn 8 dagen ter plaatse!

waadvogel
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop
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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

6685

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS
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deel v.e.
auto
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Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

1

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*
Bont in combinatie met goud
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Wij betalen momenteel tot
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

ONTDEK ONZE RUIME
COLLECTIE VOOR HET
HELE GEZIN IN ONZE
WINKELS OF 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

AARTRIJKE, BRUGGE, OOSTENDE, POPERINGE, VEURNE & WAARSCHOOT

SHOP OP AMODE.BE

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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DE GLOIRE

SCHILDERIJEN

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

