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•  MAATWERK
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•  EIGEN SNELSERVICE 
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Tel: 057/20 80 53 - www.deroetvretervanacker.be

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

Nieuwe Suzuki?
TOT €6000 KORTING! 

051 50 00 63 • www.hosten-durnez.be

KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

Feest! Want Lapperre bestaat dit jaar 75 jaar. Da’s 75 jaar ervaring, 75 jaar expertise,  
75 jaar topservice, 75 jaar innovatie en … 75 jaar blije oren! En jou maken we ook blij want we hebben  
een feestelijke verjaardagskorting van 10%* voor je klaarliggen.

Jij deelt in de feestvreugde
Onze verjaardag is hét uitgelezen moment om een eerste stap te zetten, mocht je twijfelen aan je gehoor. 

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

Maak je afspraak vóór 31 mei
Bel ons op het gratis nummer 0800 177 66 of registreer je via 
www.lapperre.be/verjaardag. Met 240 Lapperre-hoorcentra 
in België is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.

Krijg nu

10%
korting

Lapperre staat steeds voor je klaar met persoonlijk advies
0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be 

V.U.: Sonova Retail Belgium, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden, België

* Deze korting is geldig op de Lapperre-hoortoestellen uit de categorieën World en World+ en indien de afspraak gemaakt wordt 
tussen 17 april 2023 en 31 mei 2023. Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties van Lapperre.

** Voor een testperiode met hoortoestellen is een voorschrift van een NKO-arts nodig. Wij vertellen je er alles over tijdens onze afspraak.
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*voorwaarden in de winkel

LAPPERRE HOORCENTRUM IZEGEM BIJ OPTIEK EXCLUSIEF
Korenmarkt 14 - Izegem - 051 30 19 86 - izegem@lapperre.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur  - steeds op afspraak

*
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Lapperre wordt 

Vier mee en krijg 10%
verjaardagskorting*
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Een magazine vol voordelen en verrassingen

Groene vingers
Alhoewel het niet bepaald te zien is op de weerkaarten, zitten we volop in de lente. Het is weliswaar 
een lente op z’n Belgisch – lees: koud en regenachtig – maar voor mensen met groene vingers is dit het 
seizoen waarin ze hun tuin in orde maken om binnen enkele maanden te floreren. Snoeien, zaaien en 
bemesten; na een lange winter is het tijd om de moes- en/of plantentuin nieuw leven in te blazen. Het 
moet fantastisch zijn om groene vingers te hebben, bedenk ik, als ik mijn eigen vader aan het werk zie. 
Het enthousiasme waarmee hij de groenten in z’n serre verzorgt en bij enkele maanden ook zal oogsten, 
daar wordt een mens gelukkig van. Er wordt wel eens gezegd dat tuinieren de perfecte therapie is om je 
hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag en dat kan ik me best inbeelden. Alleen ben ik – om het 
eufemistisch uit te drukken - niet echt gezegend met groene vingers. 

Aan mijn opvoeding zal het alvast niet liggen, want mijn vader is een tuinier in hart en nieren en als kind 
van de jaren negentig heb ik talloze afleveringen van het heerlijk nostalgische VTM-programma ‘Groene 
Vingers’ bekeken, eerst met Mark Demesmaeker en later met Gerty Christoffels. Groene Vingers, een 
tv-programma dat men overigens tot cultureel erfgoed moet uitroepen, want net zoals Jeroen Meus zijn 
volk leerde koken of Ben Crabbé de Vlaming Tetris leerde spelen, zo leerden Mark en Gerty ons tuinieren. 

De woorden ‘groene vingers’ zijn voor mij echter niet meer dan een nostalgische tv-herinnering. Ik ben 
een tv-tuinier gebleven. Zo iemand die een ander graag ziet wroeten in de aarde en die geniet van een 
kleurrijke, van leven gonzende tuin, zonder zelf de behoefte te voelen erin te werken. Misschien komt het 
nog en krijg ik op een goede dag de liefde voor tuinieren te pakken. Misschien heb ik het nog niet genoeg 
geprobeerd. Moet ik het een kans geven en beginnen bij de basis. Want alhoewel aan mij geen Wim Ly-
baert of Bartel Van Riet verloren is gegaan, lijkt het me wel leuk om iets te doen in de tuin, naast het gras 
afrijden en het onkruid wieden. Het lijkt me alleszins een interessante uitdaging. 

Tuinieren voor dummies, dus. En daarvoor, beste lezers, kan ik jullie hulp gebruiken. Omdat jullie onge-
twijfeld betere tuiniers zijn dan ik, ben ik erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Slagen we er samen in 
om me te laten bijten door de tuinmicrobe en mijn vingers een beetje groener te maken? Jullie zijn aan 
zet. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Jochen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, 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.
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Afzonderlijke bedeling in 
Veurne, Diksmuide, Alveringem,  

De Panne, Houthulst, Koksijde,  
Lo en Nieuwpoort. 
Oplage: 38.100 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 
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redactie@blitsmagazine.be
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Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

Dé trendsetter in keukens    Belgische kwaliteit    Prijs bij bestelling 2 jaar vast    Geen voorschot  

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Oostende - Torhoutsesteenweg 637 - tel. 059 50 29 39 
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

*Actie geldig van 1/05/2023 tem 31/05/2023 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Dovy viert 43 jaar vakmanschap

55
BIJ EEN BEZOEK: 

BRENG DE 
AFMETINGEN MEE

SANI
peter ostyn

www.sanicentrum.be

CENTRUM
Nieuwpoort-Roeselare

GRATIS OPMETINGEN TER PLAATSE  
GRATIS ONTWERP & GRATIS PRIJSOFFERTE

BADKAMER RENOVATIES MET AFWERKING VAN A tot Z
BIJNA STEEDS AFGEWERKT   
BINNEN DE 10 WERKDAGEN 

GROTE KEUS • 2500M2 TOONZALEN  
MET DE NIEUWSTE BADKAMERS

Albert I-laan 13  
8620 Nieuwpoort  

T 058 23 56 64

Ardooisesteenweg 243 8800 
Roeselare  

T 05124 85 75

www.sanicentrum.be

*KRIJG VLOER EN 
WANDTEGELS GRATIS 
BIJ AANKOOP VAN UW 

BADKAMER

TIJDENS ONS 55STE JUBILEUMJAAR STUNT ACTIE



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

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE 

23
04

-1
27

73

Winkelen aan  
groothandelsprijzen

Boomstammetjes
€ 7,45   €7,10/KG CARRégebraad

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

Rosbief
€17,49   €17,00/KG Spieringkotelet 

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

OPENDEURDAGEN
10 – 11 – 12 – 13 – 14 mei 2023

FOFAN BV – OOSTLAAN 1/1 – 8850 ARDOOIE – Tel  0470  67 11 61 – 0470  72 07 26
Openingsuren: ma – vrij  14 – 17u // Za 9 – 12u // of op afspraak

info@fofan.be  – WWW.FOFAN.BE – WWW.POOLHOUSES.EU 

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

bijgebouwen

23
05

-1
39

48

Kom van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 mei naar de Opendeur 5-daagse bij FOFAN 

en ontdek onze mogelijkheden. We verwelkomen je graag van 14u tot 18u op 
donderdag 11 mei tot 21u30 voor persoonlijk advies in ons vernieuwd gebouw. 

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies

Buurtproject Zorgzaam Lo-Reninge organi-
seert op vrijdag 26 mei – niet voor niets de 
Dag van de Buren - ‘Het Grote Straatfeest’. In 
samenwerking met wzc Zilvervogel, Vrije Ba-
sisschool de ladder en Stad Lo-Reninge wordt 
er die dag gezorgd voor heel wat leuke activi-
teiten die de mensen uit de buurt dichter bij 
elkaar brengen. 

“Het doel van Het Grote Straatfeest is de buurt 
en de mensen dichter bij elkaar brengen zodat 
ze elkaar beter leren kennen. Het moet een 
gezellige dag worden voor iedereen”, vangt 
Koen Van Colen, medewerker Communicatie 
van Lo-Reninge, aan. “Zo zal de baan tus-
sen Reninge en Noordschote worden afgezet 
zodat street art artieste Sonja Mazereel er, 
samen met heel wat vrijwilligers, verschil-
lende straatschilderingen kan aanbrengen. 
Het worden allemaal figuren in het teken van 
zorgzaamheid zoals het gietertje en hartje uit 
het logo van Zorgzaam Lo-Reninge, maar ook 
bloemen en bijen.”
“Vooraf tekent Sonja alles uit, waarop bezoe-
kers de handen uit de mouwen kunnen steken 
om de tekeningen te schilderen met plakkaat-

verf. Daarvoor zijn heel veel helpende handen 
nodig! Kinderen, jongeren, volwassenen en 
senioren, met of zonder beperking, iedereen is 
welkom om mee te verven. Ook aan de minder 
mobiele mensen van het woonzorgcentrum 
en Het Havenhuis is er gedacht. Zo wordt een 
pendelbusje voorzien en is er een verhoogd, 
rolstoelvriendelijk eiland zodat ook zij kunnen 
deelnemen aan het schilderproject. Het moet 
immers een feest worden voor iedereen”, 
klinkt het bij Koen. 
“Er valt die dag echter nog veel meer te bele-
ven”, vult Lien Vervisch van Buurtzorg Lo-Re-
ninge aan. “Om 11 uur is iedereen welkom 
om samen te lunchen in de cafetaria van wzc 
Zilvervogel en dit voor slechts 10 euro. Na de 
maaltijd is er een optreden van het contactkoor 
van wzc Zilvervogel. Bewoners met dementie 
zingen samen met familie en medewerkers 
en nodigen iedereen uit om mee te doen. Om 
16 uur start dan weer het beleefparcours op 
de baan tussen Reninge en Noordschote met 
onder meer springkastelen, reuzegrote oude 
volksspelen, een parcours met gekke fietsen, 
een kunsttentoonstelling, een visput, een zoe-
kertjesmuur en eet- en drankstandjes.”

“Om 17 uur krijgen de leerlingen van Vrije Ba-
sisschool de ladder de kans om hun talent te 
tonen op het vrij podium, gevolgd door een 
optreden van Franky Pluym op het Noordscho-
teplein. Daarna kan er nog gezellig worden 
gekeuveld met een hapje en een drankje. Om 
het de bezoekers makkelijk te maken, rijdt er 
tussen 16 en 20 uur een tuk-tuk tussen de twee 
locaties waar het straatfeest plaatsvindt. Er 
werd ook aan de rolstoelgebruikers gedacht, 
want voor hen wordt een liftbus ingezet”, ver-
telt Lien Vervisch. 

Het Grote Straatfeest is gratis en staat open 
voor jong en oud. Enkel voor de lunch in het 
dorpsrestaurant moet betaald en vooraf inge-
schreven worden. Dit kan via 057 40 90 90 of 
buurtzorg@zilvervogel.be. Alle info vind je op 
de website reninge.zilvervogel.be/buurtzorg. 
Daar kun je je ook inschrijven om mee te schil-
deren met Sonja Mazereel. 

Foto: Sonja Mazereel en Lien Vervisch op de 
steenweg Reninge-Noordschote die op 26 mei 
zal worden omgetoverd tot een prachtig kunst-
werk.

Groot straatfeest in Reninge en 
Noordschote op 26 mei
“Moet een gezellige dag worden voor iedereen”



ONTDEK DE NIEUWE COLLECTIE IN DE WINKEL*

GB Jacquesstraat 12, DIKSMUIDE, 051 50 48 33
brilcenter.diksmuide@skynet.be

 
.

*Actie geldig op multifocale en enkelvoudige glazen. Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties.
Geldig van 01/03/2023 tot 31/03/2023 en vraag meer info in de winkel.

*100,00 euro korting bij aankoop multifocale bril en 50,00 euro korting bij aankoop unifocale bril. Actie niet cumuleer-
baar met andere acties of promoties. Geldig van 01/05/2023 tot 31/05/2023 en vraag meer info in de winkel.

Publiciteit ontbreekt.
Pub nr 230513294 van De Roo BV Veurne

Showroom: Ooststraat 22 - 8630 Veurne
www.haardenderoo.be

Beleef de sfeer
Beleef de warmte

Kom 
langs en ontdek nu ook onze outdoor artikelen
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De lente is in het land, ideaal moment voor 
een preventief onderhoud van uw kachel.
Informeer naar onze mogelijkheden

Grote Markt 24, 8970 Poperinge

T. 057 37 77 01  Info@postillion.be

www.postillion.be 

E

▪  Comfortschoenen voor dames & heren 
 Merken als: Xsensible – Hartjes – Ganter – Durea  

 Waldlaufer – Vital – Finn Comfort – Podartis – Wash’Go 

▪  Medische voetverzorging

▪  Steunzolen op maat 
 Steeds voorzien van podologisch advies!

SPECIAALZAAK IN:

ACTIE
Koop in mei een paar schoenen en 
maak kans op een GRATIS PAAR 

SCHOENEN VAN HARTJES 

De hele maand mei*
*Kassaticket is je deelname

Voorzien 
van een uitneembaar voetbed. 

Edewallestraat 94 • 8610 Kortemark • verthus.be • 
De ideale verlichting bij jou ‘thus’? We laten er graag ons licht op schijnen!

WandlampenLED-stralers

op alle outdoor 
verlichting van 

Ledvance

-10%

01/05/2023 t.e.m. 31/05/2023

Lantaarns

Zo hoeft die mooie Zo hoeft die mooie 
lenteavond nooit te lenteavond nooit te 

stoppenstoppen

Ook op verthus.be!

Gemeente Houthulst zoekt:
Uitbater voor onze cafetaria in de vrijetijdscampus
met een hart voor HORECA én een hart voor sport

Wij bieden:

 y Concessieovereenkomst voor de exploitatie van 
cafetaria ‘La Kantina’ op de Vrijetijdscampus, 
Paardedreef 6 te 8650 Houthulst

 y volledig ingericht, inclusief energiekosten, huur 
onderhandelbaar

Wil jij deel uitmaken van onze vrijetijdscampus?
Ga naar:  www.houthulst.be/concessie
Meer info: Via e-mail: secretariaat@houthulst.be | T 051 46 07 31
Per brief: Ter attentie van het college van burgemeester en 

schepenen, Markt 1, 8650 Houthulst



WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

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

www.kmosites.com
info@kmosites.com

Brandhout
DEMEYER

BRANDSTOFFEN 
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

www.brandhout-demeyer.be
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

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

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

Groot assortiment 
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse boomschorsen 
verkrĳ gbaar 

GROTE VOORJAARSACTIES HALFDROOG BRANDHOUT & HOUTPELLETS 
DIVERSE SOORTEN BOOMSCHORS TE VERKRIJGEN, MAAK UW TUIN ZOMERKLAAR 

FOLLOW US!FOLLOW US!
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Groot assortiment 
cortenstaal producten 

W i j  m a k e n  ú w  k e u k e n  i n  B e l g i ë

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
www.dovy.be/jobs

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
www.dovy.be/jobs

Publiciteit ontbreekt.
Pub nr 230513990 van Garage DejaegherNV

Garage Dejaegher
Rodestraat 1 - 8630 Veurne
T. 058 31 15 40 - info@renault-veurne.be

LINGERIE - NACHTMODE - BADMODE

nv Dejaegher • Ooststraat 11 • 8630 Veurne 
www.corselino.be

Lenteverwendagen
t.e.m.  zaterdag 13 mei

outlethoekje

Tip moederdag cadeaubon

20
01

-5
16

0

nv Dejaegher • Ooststraat 11 • 8630 Veurne 

-50%

t.e.m.  zaterdag 13 mei

Tip moederdag cadeaubon
-10% directe korting

Het zal je ongetwijfeld niet zijn ontgaan – of je moet de voorbije 

maanden op Mars hebben geleefd – maar nog enkele nachtjes slapen 

en Koning Charles III zal worden gekroond. Voor de meesten onder 

ons zal het de allereerste keer zijn dat we de kroning van een Britse 

vorst meemaken, want de vorige keer dat zoiets gebeurde, is precies 

zeventig jaar geleden. En nu hebben we in eigen land wel al een paar 

k(r)oningen gekend, maar hun officiële aanstelling verdwijnt in het 

niets bij de pracht en praal waarmee zo’n ceremonie over het Kanaal 

gepaard gaat. Zelf kijk ik het meest uit naar de entree van het kruim 

van de vorstenhuizen, meer bepaald naar wat de dames met blauw 

bloed aan zullen hebben. Want koninginnen en prinsessen, die staan 

voor mij vooral gelijk aan mooie kleren, schoenen en hoeden. 

Natuurlijk draait het om veel meer dan dat en is het leven van een 

royal niet zo rooskleurig als de tekenfilms van ‘gouwe ouwe’ Walt 

Disney ons doen geloven. Zelf zou ik mijn leven in geen miljoen jaar 

willen ruilen met dat van een monarch, ook niet als ik er een enorm 

kasteel met koninklijke tuinen en een kleerkast vol designeritems bij 

zou krijgen. Want het leven van iemand met koninklijk bloed lijkt me 

eentje waarbij je wordt geleefd. Waarbij elke dag weer wordt gezegd 

wat je vooral niet mag doen. Een bestaan waarbij elke spreekwoor-

delijke scheet die je laat onder de loep wordt genomen. Soms lijkt de 

vergelijking met een gouden kooi niet eens zo veraf. 

Gelukkig is de huidige generatie royals bezig aan een kentering. Dan 

denk ik aan de manier waarop ons eigenste vorstenpaar hun kinde-

ren met beide voetjes op de grond opvoedt. Of aan de foto’s waarbij 

de Britse prinses Kate haar kinderen liefkozend over de bol aait en 

waarop de kleine prinsjes en prinsesjes gekke bekken trekken. Bij 

onze Nederlandse buren werd de kroonprinses zelfs al een paar keer 

‘betrapt’ terwijl ze aan het feesten was. 

En toch … Toch lijkt die koninklijke stempel op hun voorhoofd me eer-

der een vloek dan een zegen. Want hoezeer Filip en Mathilde, William 

en Kate of Willem-Alexander en Maxima hun best doen, echt normaal 

zul je hun leven nooit kunnen noemen. Geef mij dan maar een leven 

zonder blauw bloed. Waarin ik kan gaan en staan waar ik wil. En 

ik de weelderig uitgedoste vorstenparade op de kroning van Koning 

Charles gewoon vanuit m’n luie zetel kan volgen. In joggingbroek …

Blauw bloed 

Column 
door onze  
redactrice Elodie



Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

 � SLAGER 
2 à 3 voormiddagen/week
Flexi-job, slager op rust, part-time...

 � WINKELBEDIENDE
 � JOBSTUDENTEN  

 Juli - augustus

Ambachtelijke Slagerij Pattyn
Distellaan 21, 8430 Westende-Bad - 0475 41 24 46 23
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Wij willen ons team  
versterken met een

SPECIAALZAAK IN BUITENMEUBELEN!
M E E R  D A N  2 0 0  S E T S  U I TG E S TA L D  -  O N M I D D E L L I J K  L E V E R B A A R  U I T  S TO C K !

BIJ ONS IS HET  

IEDERE DAG 
OPENDEUR! 

KWALITEIT - SERVICE 
 VOOR ELK WAT WILS

BESTE PRIJS

Torhoutbaan 10-12 | Ichtegem | 051 58 29 29 | info@intergardendesign.be | www.intergardendesign.be

Dany & Kristien VAN MIDDELEM-POLLET

WOON- EN TUINDECORATIE

Intergarden Design
van 09.30 tot 19.00 u. | gesloten op donderdag
woensdag van 10.00 - 18.00u. (kan afwijken ) 

RESTAURANT - TEA-ROOM

van 09.30 u. tot …  
gesloten op woensdag en donderdag

DOORLOPEND OPEN - OOK OP ZONDAG

Huishoudelectro “met service”

www.expertdezaeyer.be | Gesloten op woe. & zo.

VEURNE | Brugsesteenweg 1A
058/31 11 71 | 0472/30 55 60

NIEUW STOCK-DEPOT Weegschede 39 | Hangaar G | Gyverinkhove

Meer doen met minder energieKoelen & vriezen Dampkappen

Kalender
ALVERINGEM – 6 MEI 

OPENDEUR MAMADEPOT
Mamadepot zet haar deuren open met een 
groot feest voor kinderen. Kindergrime, 
vissen, pannenkoeken en een drankje, een 
ballonartiest, rondleiding in het Mamade-
pot, aankopen mogelijk ... In Kapelanij Ver-
schaeve (Sint-Rijkersstraat 22) van 13 tot 17 
uur. Meer info via mamadepotalveringem@
gmail.com.

DE PANNE – 6 MEI
KWISPELFESTIVAL
Activiteiten, wandelingen, demonstraties en 
animatie: vandaag staat alles in teken van 
onze trouwe viervoeter! Op de Leopold I-Es-
planade tussen 11 en 17 uur. 
Toegang is gratis, meer info via  
visit@depanne.be of 058 42 18 18.

DIKSMUIDE – 7 MEI
ZONDAGSWANDELING: LENTEBLOEIERS
We kijken naar beneden en bestuderen de 
bloeiende pracht van het voorjaar. Gids Rita 
brengt ook enkele hapjes mee! 

Inschrijven is verplicht en kan via natuur-
punt.be/agenda, thijs.declercq@natuur-
punt.be of 0487 18 89 29. Daar vind je ook 
alle info. We spreken om 14.30 uur af aan 
Bezoekerscentrum De Blankaart (Iepers-
teenweg 56/90).

JONKERSHOVE – 9 MEI

TUESDAY BLUESDAY: K-PAX BLUESBAND
De K-Pax Bluesband is een eerbetoon aan 
blues revival pioniers Stevie Ray Vaughan 
en Double Trouble uit de jaren ‘80. In GC 
Dorpshuis Jonkershove (Monseigneur Schot-
testraat 1) om 19.30 uur. Meer info en tickets 
via cultuur@houthulst.be of 051 46 08 97.

ALVERINGEM – 12 MEI
DARE TO RUN
Een loopwedstrijd in een uniek en lande-
lijk decor. Kinderen van 6 tot 12 jaar kun-
nen deelnemen aan de Kidsrun. Vanaf 12 
jaar loop je 5,5 of 10 km. Elke deelnemer 
krijgt een goodiebag, voor de top 3 zijn er 
leuke prijzen! Aan de finish kan je iets drin-
ken en eten. Afspraak aan parking Hoogs-
traat-Schooldreef vanaf 18 uur. Inschrijven 
via alveringem.be/daretorun. Meer info via 
sport@alveringem.be.

NIEUWPOORT - 13 MEI
POUPEHAN
Poupehan is een tragikomische voorstelling 
over vriendschap en liefde en de grenzen 
daarvan. In Centrum Ysara (Dienstweg Ha-
vengeul 14) om 20 uur. Tickets kosten 14 
euro en kunnen worden aangekocht via vi-
sit-nieuwpoort.recreatex.be. 
Meer info via cultuur@nieuwpoort.be  
of 058 79 50 00.

KOKSIJDE - 15 MEI

WALVISSEN AAN ONZE KUST
Onderzoeker Jan Haelters neemt ons mee in de 
wereld van de zeezoogdieren. Deze lezing gaat 
door in Natuureducatief Centrum Duinenhuis 
(Bettystraat 7) om 19.30 uur. Deelnemen kost 
6 euro, tickets en meer info via avansa-ow.be, 
info@avansa-ow.be of 059 50 39 52.

DE PANNE – 19 MEI
MUZIKALE ONTSPANNINGSNAMIDDAG
Muzikale ontspanningsnamiddag met kof-
fietafel en opgeluisterd door Jean-Pierre 
Lepoutre. Tussen 14.30 en 17 uur in de ge-
meentelijke feestzaal (Zeelaan 21). Toegang 
kost 10 euro, meer info via 058 62 36 06.

LO-RENINGE – 21 MEI 
LUKKEFESTEN 
Jaarlijks evenement met rechtstreekse link 
naar het DNA van de gemeente. Afspraak 
aan het Vateplein voor onder meer een 
Lukkemarkt, picknick, gratis bezoek aan het 
Bezoekerscentrum Jules Destrooper, fiets- en 
wandeltocht en podium met livemuziek. Alle 
info vind je op www.lukkefeesten.be.

EGGEWAARTSKAPELLE - 4 JUNI
LANDSCHAPSWANDELING 
We wandelen door polders, langs komgron-
den en kreekruggen. Meer info via natuur-
punt.be/agenda of 0473 63 00 56.



Nieuwe verkaveling
Pervijze

energiezuinige
 woningen

3 tot 4 slaapkamers

vanaf € 282.000  
(exclusief kosten)

058 24 00 15nieuwpoort@caenen.be

6% BTW

mogelijk*

* meer info in verkoopkantoor

Westhoek Oldtimer Club brengt 
autoliefhebbers samen
“Regelmatig rondritten voor het goede doel”

Het kan verkeren in het leven. Toen Gistel-
naar Erwin Maes 5 jaar geleden samen met 
enkele vrienden de Westhoek Marina Yacht-
club (WMYC) oprichtte, had hij niks met oude 
wagens. Tot in het toenmalig clublokaal in 
Nieuwpoort op een goede dag een oldtimer-
club halt hield. Beetje bij beetje werd zijn 
interesse gewekt en zowaar, Erwin verruilde 
het water voor de West-Vlaamse binnenwe-
gen.  
“Met WMYC organiseerden we regelmatig 
activiteiten, onder andere voor kinderen met 
kanker die in het UZ kinderziekenhuis verble-
ven. Toen is het idee ontstaan om een Nieuw-
poortse Westhoek Oldtimer Rondrit te orga-
niseren voor het goede doel. Na deze eerste 
rondrit heb ik samen met Luc Horemans de 
vzw veranderd in Westhoek Oldtimer Club 
(WOC). Na de oprichting hadden we slechts 
1 lid, maar ondertussen zijn we gegroeid 
tot een vereniging met 194 leden, zowel uit 
West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, He-
negouwen en zelfs Noord-Frankrijk. Regel-
matig organiseren we rondritten waarvan de 
opbrengst op het einde van het jaar is voor-
behouden voor een goed doel. We zien dat 

deelnemers van over heel Vlaanderen zich in-
schrijven op onze ritten, waarvan velen geen 
lid zijn van de club”, steekt Erwin van wal. 
Zelf heeft Erwin twee oldtimers in z’n bezit, 
een Porsche 911 Cabrio 3.2 en een Alfa Ro-
meo Spider Cabrio, maar bij WOC zijn alle 
wagens welkom als ze minstens 25 lentes op 
de teller hebben. “Op regelmatige basis or-
ganiseren we rondritten voor sympathisanten 
en eigenaars van oldtimers. Daarbij wordt er 
hoofdzakelijk door landelijke wegen gereden; 
grote steden worden zoveel mogelijk verme-
den. Bovendien worden al onze ritten aange-
boden samen met onze welgekend roadbook 
‘Bolleke Pijl’. Voor zij die liever genieten van 
een gezellige rit en van de mooie omgeving, 
voorzien we een Tripy- en GPX-bestand en je 
kan de rit ook scannen.”
“Maar lid worden van WOC heeft nog veel an-
dere voordelen”, vertelt Erwin. “Lid worden 
kost 35 euro per jaar voor bestuurder, passa-
gier en auto en 40 euro voor zij die via de Bel-
gian Historic Vehicle Assosiation (BEHVA) bij 
Marsh vezekerd zijn. Gezien onze vereniging 
is aansloten bij BEHVA, kunnen leden een 
interessante oldtimerverzekering krijgen bij 

Marsh. Op iedere rondrit krijgen leden 5 euro 
korting en indien ze dit wensen, mogen ze 
ook zelf ritten organiseren. Bovendien maakt 
de club jaarlijks een bedrag vrij voor een 
goed doel. Dit gebeurt traditioneel tijdens het 
clubfeest in oktober waar we onze leden eens 
goed in de watten leggen.”
Er worden dit jaar nog heel wat ritten gere-
den. Zo is er op maandag 1 mei een rondrit 
in Oostende die wordt georganiseerd door 
een clublid. Op 21 mei worden de oldtimers 
ingewijd op de zeedijk van De Panne, zodat 
ze klaar zijn om op zondag 25 juni deel te 
nemen aan de rondrit die leden Katelijne en 
Filip hebben uitgestippeld. Ook op 23 juli, 27 
augustus en 8 oktober zijn er rondritten ge-
pland. Tussendoor is er een rondrit met de 
kinderen van Huis aan Zee in De Haan op 17 
september. Op zaterdag 21 oktober wordt het 
seizoen afgesloten met een receptie en club-
feest in de Witte Burg in Koksijde.

WOC is gevestigd in de Zeelaan 173 in De 
Panne. Meer info verkrijg je via www.
westhoek-oldtimer-club.be of info@west-
hoek-oldtimer-club.be.



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

Volg ons op g
Open: ma - vr: 8u-14u  -  za: 8u-17u

2 kg Steak gepeld 1ste keuze  € 32,60
2 kg Rundstoofvlees  € 21,00
2 kg Spieringkotelet gemarineerd  € 20,40
2 kg Kip� let gemarineerd  € 27,80
2 kg Braadworst  € 15,00
1 kg Varkensmignonette  € 9,90
1 kg Balletjes in tomatensaus  € 13,60
1 kg Varkensgyros  € 10,20
1 kg Kip op z’n oosters  € 15,60

€ 166,10
Gratis:
5 Kaasburger                         ± € 10,20
1 kg Kalkoenschnitsel             ± € 13,30
150 g Bearnaisesaus             ± € 1,88

€ 25,38

Totaal gezinscolli: 191,48 euro 

NU VOOR 166,00 EURO
Uw voordeel: 25,48 euro

Promoties geldig tijdens de maand april 2023 De prijzen zijn enkel geldig bij afhaal in de winkel.

10 kg vlees voor 103 euro Promotiecolli
6 kg vlees voor 58 euro1 kg Dunne lende  € 18,90

1 kg Rundstoofvlees  € 10,50
1 kg Hespengebraad  € 8,70
1 kg Spieringkoteletten gemarineerd  € 10,20
1 kg Kalkoen� let  € 11,90
1 kg Kip� let gemarineerd  € 13,90
1 kg Braadworst  € 7,50
1 kg Gemengd gehakt  € 6,40
1 kg Kip op z’n Oosters  € 15,60

€ 103,60
Gratis:
1 kg Balletjes in tomatensaus  € 13,60
150 g Bearnaisesaus               ±  € 1,88

€ 15,48

Totaal voor 10 kg vlees: 119,08 euro 

NU VOOR 103 EURO
Uw voordeel: 16,08 euro

1 kg Steak 1ste keuze  € 16,30
1 kg Kalkoenschnitsel  € 13,30
1 kg Varkensgehakt  € 5,90
1 kg Cordon bleu  € 12,20
1 kg Witte Worst  € 11,20 

€ 58,90
Gratis:
1 kg Chipolatta  € 10,80

Totaal voor 6 kg vlees: 69,70 euro 

NU VOOR 58,00 EURO
Uw voordeel: 11,70 euro
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Gelieve op voorhand te bestellen

Nieuwpoortse
vleeshalle

Gezinscolli voor 166 euro

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

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

Antiekwinkel Bont Actie Dag

Attentie!  Attentie!
We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

Transport naar Oost-Europa 
Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

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.

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

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

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien 
uit legaten en verzameluitgaven.

Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot, 
moefl on, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

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

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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Bont in combinatie met goud

BARES VOOR WAAR   De experts zijn 8 dagen ter plaatse!   Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

 220310136 en 220310166 en 220311046 en 220311047 en 220311048
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bij vertoon van deze advertentie

1 2 3 4 5

SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 305

Deelnemen kan t/m 04/06/23 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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 02: Wint een Samsung Galaxy Z Flip4: J. Booghmans / 1745 Opwijk
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

Deelnemen kan t/m 02/04/23 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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

De nieuwe S23-serie, met fors verbeterde camera en aandacht 
voor duurzaamheid. Het 6,1 inch scherm ligt goed in de hand en 
past makkelijk in je broekzak. De frontcamera werd een Super HDR-
selfi ecamera met 60fps en snellere autofocus. Met de 3 camera’s 
op de achterkant maak je 
haarscherpe foto’s in elke 
situatie. De Qualcomm 
Snap dragon 8 Gen 2-proces-
sor zorgt voor nog snellere 
en betere prestaties. De 
Samsung Galaxy S23 is 
compacte topklasse!
samsung.comMet deze Philips Ambilight 4K TV beleef je een sfeervolle 

kijkervaring met je favoriete fi lms, series en video’s. De 3-zijdige 
Ambilight maakt je kijkervaring nog meeslepender. Via het Android 
smart platform heb je elke fi lm in een handomdraai gevonden met 
toegang tot apps als Netfl ix, Amazon Prime Video en Disney+. Zo 
heb je altijd iets om te kijken!  philips.be

Win een Philips Ambilight 4K TV
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