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Editie Zwevegem

Ontdek ons gamma
aan geschenken voor
Kerst en Nieuwjaar
voor ieders budget!

Juwelier Vandendriessche
uurwerkmaker - goudsmid

Doorniksesteenweg 9 - 8580 Avelgem - Tel. 056 64 42 67

Oudenaardsesteenweg 5 - 8580 Avelgem
0473 74 19 14 - tkadootjeavelgem@telenet.be

www.tkadootjecovanex.be

Naaibenodigdheden - Retouches
Geschenkartikelen - Borduurwerk - Personalisatie
Bad- en doucheproducten - Nachtkledij & ondergoed

COLLECTIES!

TOTALE UITVERKOOP

30% KORTING
op alle juwelen - uurwerken - klokken en wekkers

Alle herstellingen dienen afgehaald te worden vóór 30 juni 2023.
Cadeaubonnen geldig tot 31 mei 2023.
Bedankt aan al onze klanten voor het jarenlange vertrouwen.

Shop ook online
www.denieuwebeer.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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Afzonderlijke bedeling in
Avelgem, Kluisbergen,
Spiere-Helkijn en Zwevegem
Oplage: 28.614 ex.

ARTROSE | SPIERPIJN | RUGPIJN ?

Regioverantwoordelijke
Pascal Vanelstlande - 0474 74 89 98
pascal@blitsmagazine.be

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

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

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

www.blitsmagazine.be

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!

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.

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.

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

speciale condities op alle stockmodellen
(op=op)

hoeveslagerij

Ontvang bij aankoop een energiepremie van 200€.*

Bouvriestraat 11 - Bossuit - T. 0479 69 16 33
www.debouvrie.com/bestellen/

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 -

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

Suggesties voor uw feestmenu:

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

Tip:
VERGEET NIET TIJDIG
TE BESTELLEN!

2212-9957

(incl. btw)

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.

Voor een heerlijk stukje hertenvlees

Interesse in een infraroodsauna met LEVENSLANGE GARANTIE? Nu met

€3.900

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.

Redactie

“Infraroodtherapie die de volledige
bloedsomloop direct stimuleert.”

al vanaf

Vroeger was alles beter

Kom
Kom langs
langs tijdens
tijdens de
de
R.U.R.: Over robots
en artificiële intelligentie
“Versteld van hoe profetisch sommige schrijvers zijn”
Anno 2022 is technologie een onderdeel van
ons leven: we worden om de oren geslagen
met elektronische snufjes en gadgets die ons
leven makkelijker moeten maken. Je huis laten stofzuigen terwijl je je aan de andere kant
van het land bevindt? Je tv bedienen met je
stem? Je verwarming laten werken terwijl je
op weg bent naar huis? Machines die auto’s
in elkaar steken? Automaten die pizza maken
voor je? Het zijn zaken die voor ons de normaalste zaak van de wereld zijn, maar 100
jaar geleden ondenkbaar waren. Of toch niet?

Kurt Velghe, voorzitter van het Zwevegemse
Toneelgezelschap Klakkeboem. Toen hij het
stuk R.U.R. las, was hij meteen verkocht. “Ik
stond er versteld van hoe profetisch sommige
schrijvers zijn. Karel Capek schreef R.U.R. in
1920 en heeft het over een fabriek die robots
maakt die heel sterk op mensen lijken. Hoe
meer hun artificiële intelligentie zich ontwikkelt – weliswaar met behulp van wetenschappers – hoe meer de robots zich vragen stellen
over hun betekenis en waarom zij voor mensen moeten werken”, vertelt Kurt.

In 1920 schreef de Tsjechische schrijver Karel Capek het toneelstuk ‘R.U.R. – Rossum’s
Universele Robots’, dat in 1921 voor het eerst
werd opgevoerd. In dit stuk duikt voor het
eerst het woord ‘robot’ op, afgeleid van het
Tsjechische woord ‘robota’, wat zoveel betekent als ‘saai werk, zwoegen en dienstbaarheid’. Een ‘robotnik’ is dan weer een boer of
lijfeigene. Volgens Karel Capek was het zijn
broer Josef die het woord ‘robot’ heeft verzonnen.

“Stilaan rees bij mij het idee om hier ooit
eens iets mee te doen. Ik stelde het voor bij
Toneelgezelschap Klakkeboem en daar ging
men meteen mee in het verhaal. Ik zag dit
echter als een grote productie met veel acteurs en figuranten. Zo groeide het idee om
met verschillende gezelschappen samen te
werken. Dat werden uiteindelijk Die Ghesellen Deerlijk, TG InTeam Zwevegem, Spinsels Gullegem en de Klakkeboem-Kids. Onze
versie van R.U.R. wordt een theaterspektakel
met 19 acteurs, 20 figuranten en een decor
van 7 meter hoog in 3 niveaus. Bovendien

Dat Karel Capek visionair was, vindt ook

spelen we in een uniek decor: de Transfo-site
te Zwevegem.”
Kurt is ervan overtuigd dat de opvoeringen
een succes worden. “Sciencefiction is hot. Als
je alleen al de streamingdiensten bekijkt, dan
zie je de ene na de andere sciencefictionserie
opduiken. Daarenboven is het verhaal bijzonder actueel. In het nieuws duiken te pas en te
onpas berichten op over artificiële intelligentie en de mogelijke gevaren daarvan. Neem
daarbij nog het feit dat R.U.R. 100 jaar oud
is, en wij hadden het idee dat dit nu gespeeld
moest worden”, maakt Kurt ons warm.

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

De voorstellingen van R.U.R. vinden plaats
in Transfo Zwevegem op volgende data: het
weekend van 9 tot en met 11 december, dinsdag 13 en woensdag 14 december, het weekend van 16 tot en met 18 december, dinsdag
20 en woensdag 21 december en vrijdag 23
december, telkens om 20 uur. Tickets kosten
20 euro en 15 euro voor studenten en kinderen en kunnen worden aangekocht via volgende link: www.rur2022.be.

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

*-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

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
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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

Brandhout
DEMEYER

BRANDSTOFFEN
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

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

De grote
De
spaaractie is terug!

Wij zoeken he
t
ideale conc
ept
voor uw tuin!

tiu u tgidon

Op
naar uw
droomtuin!

W US!

FOLLO

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

Wijnkelder
geldig van 02/12/2022 t.e.m. 15/12/2022

Van 1 december 2022 tot en met 28 februari 2023

romo

2212-12150

P E D N J IORDAL
EITATSUG
W
BRONWATER
6x1,5L - 24x50cl - 5l
– lemon
0 2 0 2 R E B M E V O N 5 1orange
-6 x 4
1 --citron
31
1l - 24 x 20cl

Groot assortiment
cortenstaal producten

Groot assortiment
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Promo

Diverse houtbriketten
verkrijgbaar

BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

Gratis
tas

/doos

/bak

/pack

www.brandhout-demeyer.be

assortiment

-€0,50

-€0,50

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

ROYCO SOEP

NU WINTERPROMOTIES BRANDHOUT,
HOUTPELLETS EN HOUTBRIKETTEN

G E V R A AG D

Promo

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop
Elke dag betaald - Eigen regio
In bezit van auto en telefoon

2de bak

www.vandeveldetuinarchitectuur.be
info@vandeveldetuinarchitectuur.be
TUINONTWERP

TUINAANLEG

Take away - Feestdagen
Voorgerechten:
Duo van wildpaté (haas en reebok)

€17.00

met lente ui, shi taki, gyoza en rucola.

Tataki van tonĳn

€9.00/L
€11.00/L
€17.00

Krokantje van pure chocolade-hazelnoot €9.00
Exotische mousse met mango en limoen €9.00

bij aankoop van 2 clips

ke fietsen

Win 1 van de 25 unie

•
•

€19.00

assortiment

Dobbel 24x25cl

Gratis

Gratis

•
•

€28.00

Papilotte van zalm
Vispan Régal

Cadeaubon Bistro Régal
Onze wĳnen

met zalm, kabeljauw, coquille, garnalen en puree.

Voor de kids
Bladerdeegje van gevogelte met puree
Balletjes in tomatensaus met puree
Stationsstraat 5
8580 Avelgem
0488 08 64 62

Doorlopend open van donderdag tot maandag.
Tearoom: 15-17 u

bistroregal.be ! $

€12.00
€12.00

•
•
•
•
•
•
•

/fles

Wit: Roches Saintes, chardonnay met viognor €19.00
Wit: Caillou 100% sauvignon blanc
€19.00
Rosé: Lola VIlla Rosa
€18.00
Rood: Manoir Grignon, cabarnet syrah, pays d’oc €20.00
Rood: Chateau tertre de courban, BordeauxCabarnet Merlot €22.00
Champagne; Breton Fils brut
€35.00
Cava: Pupitre brut
€23.00

n
Fijne feestdage
Team Bistro Regal

Groot assortiment
gin

Cadeau

-€0,50

Kerstavond: 11u-14u
Oudejaarsavond: 11u-14u

€22.00
€17.00

Gratis

Promo

Nog op zoek naar het perfecte cadeau?

met juliennegroenten en witte wĳnsaus met dragen

1 fles
75cl

Hazelnoot – Vanille
– Chocolade

Kerstavond/-dag: tot 19/12/2022
Oudejaar: tot 26/12/2022

€23.00

met gebekken appel, tĳm en look

4x33cl

BRAECKMAN

met witloof, beukzwam, appel, veenbes en gratinaardappel.

Ragout van hert

BUSH
DE NOËL

2 glazen
/bak

Bestellen:

Hoofdgerechten:

Bij aankoop van

PALM & PALM

TONGERLO

Bestellen:

met lente ui, shi taki, gyoza en rucola.

Hertenkalf

-50%

Fles feest editie

glas
/clip

Nagerechten:

met uitenconfituur en rozĳnenbrood.

Pompoenroomsoep
Kreeftenbisque
Tataki van rund

Promo

TUINONDERHOUD

2212-12628

Bel voor info: 0471 94 21 45

0476 59 73 62

LA TRAPPE TRAPPIST

Gratis

Boxen

/fles

CUVÉE
LES NOTES
De Louis
Côte du Rhône

€8,75

€8,15

BISCARDO

Neropasso & Oropasso

11+1
Gratis

łtaliaanse
topkwaliteit

PERE
VENTURA

CHÂTEAU
DES TOURTES

11+1
Gratis

€13,45

cava brut

prestige rood & wit

MANDOIS
CHAMPAGNE
brut

€24,25
10+2
Gratis eaal voor met €22,95

Alle acties zijn geldig zolang de voorraad strekt

łd
de feestdagen!

Oudenaardebaan 10 | 9690 Kluisbergen | 055 23 99 23 | info@de-wijnkelder.be | www.de-wijnkelder.be
ma 14u-18u30 | di - vr 9u-12u & 14-18u30 | za 9-12u & 14u-18u | zo gesloten

2211-10559

PRIMUS

HUIS
CHRISTOPHE

!$

MOEN

Sven zet zich in voor sociaal leven
in Spiere-Helkijn

Bezoek onze nieuwe locatie: MOENHAGE 21 - Moen. INRIT RECHTOVER
TUINCENTRUM DE MOLEN. Het grootste drankenaanbod van de streek

“De tijd is hier op een positieve manier blijven stilstaan”
Er zijn zo van die mensen wier naam verweven is met de gemeente waar ze wonen. Sven
Vandekerckhove is zo’n naam. De 21-jarige
Sven, die al 14 jaar in Spiere-Helkijn woont,
is er tegenwoordig vooral actief als jeugdcoordinator bij voetbalclub Jong Helkijn, maar
verdiende eerder al zijn strepen als jeugdmonitor, vrijwilliger op gemeentelijke evenementen en de jeugdraad.
De hoofdbrok van zijn vrije tijd gaat ongetwijfeld naar Jong Helkijn, de voetbalclub waar hij
7 jaar geleden zelf bij speelde. “Dat er voor
mij geen indrukwekkende voetbalcarrière inzat, was me al snel duidelijk”, knipoogt Sven,
die werk, studies én zijn taak als jeugdcoördinator combineert. “Wat ik wél goed kon, was
het spel lezen. Een logische stap als trainer
diende zich aan. Als 15-jarige startte ik met de
allerkleinsten en in de volgende 6 jaar doorliep ik alle leeftijdscategorieën: van de U7 tot
de U13. Het hoogtepunt was toen ik me, naast
Steven Bradt, deel van de sportieve staf van de
U21 mocht noemen.”
“Gedurende het hele traject was Steven de
persoon die me gesteund en aangemoedigd

DEMEYER

heeft. Toen ik nog speelde, was hij al mijn
trainer en nu werd hij mijn mentor, zowel op
sportief als persoonlijk vlak. Ook Conny Seynaeve, schepen in Spiere-Helkijn en gemotiveerd vrijwilliger op vele vlakken, heeft een
grote invloed op mij gehad. Ik ben haar rechterhand bij Jong Helkijn, samen zorgen we
ervoor dat het dagelijkse beleid van de club
vlot loopt. Ook Conny is er altijd voor me, haar
beschouw ik als een soort moederfiguur. Het
is goed om te weten dat zo’n intense banden
mogelijk zijn bij een familieclub als Jong Helkijn. Dat heb je bij grotere clubs minder. Bij
ons draait het echt om relaties met mensen,
we denken niet in cijfertjes.”
“Ook onze vrijwilligers verdienen het om eens
in de belangstelling te staan. Om een club als
Jong Helkijn draaiende te houden, heb je ontelbaar veel vrijwilligers nodig en ik ben erg
blij dat we over zo’n topteam beschikken.
Ze zijn één voor één schakels aan onze lange, paars-zwarte ketting”, bedankt Sven hen.
“Onze club is geen goudmijn waar we rijk van
zullen worden, maar het geeft me enorm veel
voldoening om spelers en vrijwilligers te zien

functioneren in een warme familieclub. We
bieden meer dan 100 jeugdspelers de kans
om de leukste sport ter wereld te beoefenen.
En laten we wel wezen, we mogen het sociale
gebeuren voor de ouders achteraf in de kantine niet vergeten. Alle aspecten samen vormen
een geheel waar we een heel goed en voldoeningschenkend gevoel aan overhouden.”
En alhoewel Sven binnenkort met zijn vriendin gaat samenwonen in een buurgemeente,
blijft hij zich verder inzetten voor Jong Helkijn.
“De band die ik heb met Spiere-Helkijn gaat
nooit meer stuk. 14 jaar lang is dit mijn thuis
geweest en dat gevoel is zeer sterk. Als ik vrijdag naar ons gezellig stamcafé afdwaal en de
wekelijkse gekende taferelen zie – dansende
mensen op tafel, verbroedering aan de toog
en Nadine die haar klanten nog een laatste
rondje trakteert - dan denk ik bij mezelf: ‘Wat
is dit toch een uniek gegeven’. De tijd is hier
op een positieve manier blijven stilstaan.”

HUIS
bber
Voor de BIER liefhe
CHRISTOPHE
DEMEYER

Het ideale adres
volle
voor al uw sfeer
geschenken.

E liefhebber

Voor de CHAMPAGN

MOEN

bber

Voor de RHUM liefhe

Foto: Sven samen met Conny

We wensen juie gezeige eindejaarsfeesten toe!

PALACE
Enclus du Haut 41
7750 Mont de l’Enclus (Kluisberg)
T 069 45 45 85 | info@gasthofpalace.be
www.gasthofpalace.be
aangepaste openingsuren tijdens
de eindejaar periode

Oudejaarsavond

Nieuwjaarsbuffet

Zondag
25 december
om 12u

Zaterdag
31 december
om 19u

Zondag
8 januari
om 11.30u

Ann Lemaitre & Katelijne

Deejay Serge

Deejay Serge

€ 85 all-in

€ 115 all-in

€ 68 all-in

bber

Voor de WIJN liefhe

Reservatie op het nummer 069 45 45 85 of via de website mits betaling
van het volledig bedrag op het nummer BE72 7390 1701 5316

Bekijk de menu’s op onze site

Scan
me

2212-10618

G A S T H O F

Kerstdag

Voor de WHISKEY

liefhebber

2212-12460

TUINCENTRUM DE MOLEN. Het grootste drankenaanbod van de streek

Amazing Hands

Sjaals in
verschillende
prijsklassen!

EINDEJAARSMODE

Ontdek onze uitgebreid aanbod vanaf maat 42
?
Meer foto’s van ons aanbod zien
Bekijk dan onze website!

Atmos - Marie Mero
More than That - Accent
Gerry Weber - Comme ça
Raphaela by Brax - Rabe - Green Ice

2212-10395

Dameskleding Tendens - Stationsstraat 4 - 8552 MOEN
www.dameskleding-tendens.be - 056 64 49 47
Open van 9u30-12u en 14-18u | Gesloten op zondag en maandag

WIN

Holidays are coming

2209-10395

CADEAUCHEQUES = LEUK GESCHENK

2212-12712

ÉÉN VAN DE
450 UNIEKE

DUVEL x
SAMSONITE
KO

WIN EEN
DUVEL-REISKOFFER:
Vul het deelname-formulier
in en maak kans!

FFERS

*Actie enkel geldig in Prik en Tik Avelgem en na aankoop
van 24x33cl uit het Duvel-assortiment.

1 kraslot bij aankoop
van 2x
Brunch
deluxe
*

*Actie geldig van 10/06/2022 t.e.m. 30/06/2022. Bij aankoop van 2 packs 6x33cl en/of 4x33cl (Duvel, Duvel 6,66 Duvel
Tripel Hop Citra,of Duvel Tripel Hop Cashmere (mix is mogelijk)) ontvang je een kraslot aan de kassa. Wedstrijdreglement
beschikbaar op www.prikentik.be. Wedstrijd met aankoopverplichting. Zolang de voorraad strekt.

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

BIER MET LIEFDE GEBROUWEN, DRINK JE MET VERSTAND.

2212-12655

Eerst uitslapen en daarna lekker brunchen met het hele familie?
Daar drinken we eentje op!
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:

B.young - Fransa - she goes Lala - Green Ice - Terra di Sienna
Melano - Dottilove - Angelo Moretti - Paviè - Co88 - Sweet7

Doorniksesteenweg 36 - 8580 Avelgem
T. 0473 29 29 63 - www.amazing-hands.be -

Restaurant

‘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

KRAS & WIN!

‘T KIEKSKE

OTEGEMSTRAAT 222 - ZWEVEGEM
056 75 84 66

Verse vleeswaren
Traiteur
Kip aan ‘t spit

Zaterda

Per 2 personen

€44/
MENU
s.
2 per

PEN

Avelgemstraat 171 - 8550 Zwevegem
T 056 75 55 31 - hoteluilenspiegel@telenet.be
Marino & Nathalie
Vaneeckhout - Demeulemeester

& 31/12

Weekendmenu
(vr-zo)
Avelgemstraat 171 8550 Zwevegem
Fĳnproeversbordje
Tel 056 75 55 31 Gsm 0470 62 49 06
Gegratineerde sint jacobsnoot en scampi
hoteluilenspiegel@telenet.be

GEN OP
VOORHA
66 (kan ge
rust ook
ND
b
u
it
en de o
OF IN DE
peningsu
WINKEL
ren)
WIJ BESC
ZELF!
HIKKEN
N



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

Scampi panneke

Coq au vin

Tongrolletjes kruidensausje

Varkenswangetjes
abdijbier

€ 7,50/persoon
Kaaskroketje garni

€ 30/
menu
2 kids

KLASSIEKE KEUKEN

€ 9/persoon

Mix-kroketjes garni

Gebraisseerd koolvishaasje met
sjalot,dragonen tomaatblokjes
Varkenshaasje “Wellington”,
gepaste groentjes en krielaardappelen

incl. aperitief, wĳn en dranken
reservatie noodzakelĳk

KINDERMENU
Tomatensoep of
kaaskroketjes

Verse garnaalkroketjes garni

Cappuccino van garnaal en kreeft

€60

SOEPEN

Verse kalfszwezerikenkroketjes garni

Nieuwjaarsdag

1 januari 2023 - ontvangst: 12u.

Koffie met nieuwjaarsgebak

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

(Alles apart te verkrijgen naar keuze)

€60

Aperitief met fĳne proevertjes

(excl. drank)

Per 2 kinderen tot 12 jaar

VOORGERECHTJES

voor- en hoofdgerecht: € 18 (excl. drank)
voor-, hoofdgerecht & koffie of dessert: €20 (excl. drank)

€48

IE
F VIA GS T OVER BANCO
N
M BANK
-APP MO TACT.
GELIJK.

CASH O

Koffie met kerstbûche

Dagelijks keuze-dag-menu

of Duo van wild pastei
of Duo van kaas en garnaal kroket
Open van 10-22u. gesloten op woensdag.
Tournedos van hertenkalf
of Trio van vis met saffraan boter
of Varkenshaasje “wellington”
Irish coffee of ĳs naar keuze

56 75 84

ijstaart of tiramisu

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

Live optreden

2212-12671

DESSERT

30/12 O

t 13 uur

Kalfsgebraad met een sausje van abdĳbier,
seizoensgroenten en aardappelgratin

Start 16 u

& 01/01
Doorda
t onze m
GESLOTE
e
n
u
N
’s
ze proble
zelfgem
aakt en
emloos
nuttigen
dagvers
zijn, kun
op 25 de
tu
cember
BESTELLIN
en 1 jan
GEN 2 D
uari.
A
0

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

EN

Duo van tongfilet en scampi
verscholen in een krokant jasje

Winterhappening

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

Bestellin

Zondag

g 24/12

Aspergeroomsoep

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


   
  

           
           
    
     
      
        
         
      
    
  
        
          
       
           

 


 
  
 

   


  
 

 




    
      
       
  
     
         
     
  
     
          
          
   
 
      

 

            
       
    
          
      
     
          
              
         
          
       
         
       
    
             
          
     
    
           
            

 





HOOFDGERECHT

23/12 &

van 9 to

Aperitief met fĳne proevertjes

2212-12699

Vrijdag

25 december 2022 - ontvangst: 12u.

18 december 2021

TIJDE
DE FEEST NS
DAG

ONZE FEESTMENU’S
SOEP naar keuze

Kerstdagmenu

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

RESIDENTIE “FORUM AMBROSIUS” 2de FASE
SINT-AMBROSIUSSTRAAT TE RONSE
De residentie bestaat uit een 2 blokken van 11 ruime appartementen die zich
in een afgesloten domein (privacy en veiligheid) bevinden. Deze ‘groene’ en
kwalitatieve appartementen beschikken over min 2/3 slaapkamers, terras
of tuin, carport of garage. WERKEN zijn opgestart, oplevering Midden 2023.
Zonnepanelen, laadpalen,…
Oppervlaktes variëren tussen de 105 en 120 m2 . Vlakbij AZ Glorieux en op
wandelafstand van het centrum. OPLEVERING BEGIN 2023

Prijzen vanaf 169.000 euro (exclusief kosten, carport/garage)
Interessante voorwaarden voor zonnepanelen en laadpaal!!
INTERESSE? IMMOBOSS - 0488 98 13 30 - jens@immoboss.be

NIEUWE MODEMERKEN-COLLECTIE

SHOES AND LEATHER

BERCA
KERKHOVE

LAATSTE 6
APPARTEMENTEN

2212-12660

TE KOOP

GENTLEMEN IN IMMOBILIËN

WIJ ZIJN
DRINGEND
OP ZOEK
NAAR NIEUWE
EIGENDOMMEN!

Oudenaardsesteenweg 566
8581 KERKHOVE
Baan Oudenaarde - Avelgem
Ruime parking
T. 055 38 82 21

Leonidas

70%

tkadootje

Extra grote keuze
schoenen voor
steunzolen
en handtassen aan
betaalbare prijs

VERKOCHT!

Doorniksesteenweg 1 – Avelgem
0497 32 87 93 – marijkelocquet@gmail.com
X Leonidas Avelgem

Chocolade-snoeptaarten-geschenken
Gepersonaliseerde gelaserde geschenken.

RESIDENTIE “IL CASTELLO”
TE LEUZESESTEENWEG, RONSE

Deze energiezuinige appartementen (28) kan u terugvinden vlakbij het sportcomplex het “Rosco” op wandelafstand van het commercieel centrum en het
station van Ronse. De appartementen beschikken over 1/2/3 slaapkamers,
terras en autostaanplaats. De oppervlaktes variëren tussen 76 en 92m2.

Prijzen vanaf 145.725 euro

Prijs exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,....

55%

VERKOCHT!

RESIDENTIE “WATERMOLEN”
SAVOOISTRAAT, RONSE

WELDRA AANVANG
VAN DE WERKEN!

BERCA
KERKHOVE

8 NIEUWBOUWWONINGEN en 10 APPARTEMENTEN

SPECIALIST in het vervaardigen en plaatsen van
TUINHUIZEN - CARPORTS - GARAGES
AFSLUITINGEN - TUINKASTEN
PADOUK - THERMOWOOD - VUREN

Landelijk gelegen, energiezuinige nieuwbouwentiteiten te koop in de Savooistraat
36 te Ronse (aan het fietspad). De 8 woningen en 10 appartementen worden casco
of ruwbouw winddicht verkocht, maar u heeft de mogelijkheid om via een geselecteerde partner de afwerking van uw woning volledig te personaliseren.
ENERGIEZUINIG – mogelijkheid tot warmtepomp, zonnepanelen… Carports met berging voorzien

Prijzen vanaf 155.000 euro (app) 247.000 euro (huizen)
Prijs exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,....

Open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

OOK OP ZONDAGVOORMIDDAG van 9.30 tot 12 uur.

Dit alles
T
OP MAA
t.
gemaak

Zondagnamiddag en maandagvoormiddag gesloten.

Kantoor Gent - Fr. Rooseveltlaan 22 A - 9000 Gent - T. 09 233 33 69
Kantoor Ronse - Wijnstraat 4 - 9600 Ronse - T. 055 600 100

info@immoboss.be
www.immoboss.be

Naam: ....................................................................

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

Adres: .....................................................................
..................................................................................
Bon geldig tot 31/12/2022

2212-10246

BEKIJK HET VOLLEDIG AANBOD OP ONZE WEBSITE WWW.IMMOBOSS.BE
DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE EIGENDOMMEN!

OPENDEURDAGEN:
18 februari t/m 5 maart 2023

vanaf € 25 aankoop

✁

INTERESSE? 0488 98 13 30 of jens@immoboss.be

INTERESSE? LORE 0470 46 53 10 - LORE@IMMOBOSS.BE
0488 98 13 30 of jens@immoboss.be

€ 2,50 KORTING
2212-10515

Dit project komt in aanmerking voor de 6% BTW regeling
(onder bepaalde voorwaarden) IDEALE INVESTERING!!!

Alle tuinhout
is ook te
verkrijgen
voor de
doe-het-zelve
r

Provinciebaan 6 ■ 8680 Koekelare ■ T. 051 58 07 64
info@houthoek.be ■ www.houthoek.be

2212-10161

WERKEN
OPGESTART!

enthousia
ste
plaatser
gezocht

Volg ons op
Facebook

LOUNGEZETEL
in diverse stoffen mogelijk,
ook in spiegelbeeld
94x74x207cm

€ 915* >

YOUNG LIVING CONCEPT

€ 777

Keiberg 75
Moen (Zwevegem)

info@hetsmaaktafereel.be

056 32 89 49

www.hetsmaaktafereel.be
facebook.com/hetsmaaktafereel

maandag

gesloten

dinsdag - vrijdag

09:00-12:00 13:30-18:30*

zaterdag

09:00-12:00 13:30-18:00*

zon-en feestdagen (okt-apr)

gesloten

zon- en feestdagen (mei-sep)

CHOCOLADE
FIGUREN
SINTERKLAA
S
In eigen atelier
gemaakt

13:30-18:00*

* Het ijssalon is enkel in de namiddag open

PRALINES - ROOMIJS
GESCHENKMANDEN
IJSTAARTEN
MARSEPEIN

E XT R A
OPEN OP

dag
zondagvoormid
4/12 en
maandag 5/12
van 9 tot 18u30

*Aanbevolen prijs > BE-Okay prijs

ACTIE
€ 2495

✔

IN
VOORRAAD

J

VERKRIJGBAAR
IN DIVERSE
KLEUREN

EINDEJAARSFOLDER

BAAR

ONLINE BESCHIK

BERGKAST
2dr-3ld-2nissen, in lamulux, 100x170x48cm
€ 812* >

€ 690

ACTIE
CASHBACK

BESTEL TIJDIG

BIJ AANKOOP VAN JE MEUBELEN**

2212-10659

ONTDEK ONZE
CADEAUTIPS
IN DE WINKEL

EINDEJAAR 2022
Kerst- en eindejaarsbuches | Eindejaarsfantasieën

Individuele ijsgebakjes | Roomijs & sorbet | Chocoladedessert & sausen

**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.

Pralines & versnaperingen | Geschenkmanden
®

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

EXTRA KOOPZONDAGEN
YOUNG LIVING CONCEPT

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

Zondag 18/12
Zondag 25/12

9u00-12u00 & 13u30-18u00
10u00-12u00

edereen
i
n
e
s
n
e
w
j
i
W
n!
prettige feeste

Uw elektro- en
Uw elektro- en
GSM speciaalzaak
GSM speciaalzaak

#VANRSL

LEUKE
LEUKE EINDEJAARSGESCHENKEN
EINDEJAARSGESCHENKEN
OM
OM UIT
UIT TE
TE KIEZEN:
KIEZEN:

Prettige
feestdagen

toegewenst en tot snel
om samen een glaasje
te heffen op het
nieuwe jaar!

iPhone, Samsung Gsm’s,
iPhone, Samsung Gsm’s,
smartphones & accessoires
smartphones & accessoires
JBL hoofdtelefoons & luidsprekers,
JBL hoofdtelefoons & luidsprekers,
TV’s, computer & multimedia, foto & video
TV’s, computer & multimedia, foto & video
Diverse elektrotoestellen voor hem en haar
Diverse elektrotoestellen voor hem en haar
Seizoensaanbod elektrotoestellen:
Seizoensaanbod elektrotoestellen:
Raclette, Fondue, Teppanyaki,...
Raclette, Fondue, Teppanyaki,...

Eindeloos shoppingplezier

Waardebonnen
Waardebonnen

met kerstshoppingweekends op 11-12 en 17-18 december

Kerstanimatie op de Grote Markt:
Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

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

dinsdag - woensdag - vrijdag 8u tot 18u
donderdag 8u tot 20u - zaterdag 7u tot 16u

Neerstraat 35 | 8580 Avelgem | 056 64 52 79 | na afspraak

2212-10480

vanaf 10 december

cf

NIEUWKUIS - GLS PARCELSHOP
NIEUWKUIS - GLS PARCELSHOP

CHÂSSIS ET PORTES: PVC - ALU - BOIS • VOLETS

info : 047726 6 2 7 4

0478 97 13 67 - Jan.de.meyere@outlook.com

Radio2 Top 2000

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

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

www.visitroeselare.be

Check
Check
onze website
onze
website
voor
promoties!
voor promoties!

Te koop gevraagd opkoop inboedels en
ontruimingen uit nalatenschap of
vertrek rusthuis, ook varia brocant antiek zoals
schouwklokken bronzen en marmer beelden,
boeken, meubels, schilderijen, design, Chinese
vazen en rariteiten etc ...
Vlugge afhaling contante betaling vrijblijvend

RAMEN EN DEUREN: PVC - ALU - HOUT • ROLLUIKEN
2209-11511

Kerstchalets op het Stationsplein

Kerkstraat 125 Anzegem (ex-Lidl pand)
Kerkstraat 125 Anzegem (ex-Lidl pand)
T 056 70 32 91
T 056 70 32 91
info@tellitcom.be
info@tellitcom.be
www.tellitcom.be • G Expert Tellitcom
www.tellitcom.be • G Expert Tellitcom
Ma. 13-18u • Di.-Vr. 10-12.30u & 13-18u
Ma.
13-18u •doorlopend
Di.-Vr. 10-12.30u
& 13-18u
Za. 9.30-17u
• Zo. gesloten
Za. 9.30-17u doorlopend • Zo. gesloten

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

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

OPENINGSUREN

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

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

GESLOTEN

zondag, maandag en feestdagen

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

€ 7,10

vispannetje
€6,70/STUK

GRILLWORST
€10,90/KG

€ 11,20

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

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

2212-9945

Kerst

TELEFONIE, IT & COMMUNICATIE
TELEFONIE, IT & COMMUNICATIE

TAPIJTCENTER

Nog op zoek naar een leuk cadeau?
Ontdek onze volledige inspiratiefolder
binnenkort in je bus.

Column

ZINGEM

Het perfecte team
Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat
extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan
welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende
verlofdagen goed besteed! Manlief en ik besloten namelijk om eindelijk eens werk te maken van de verdere afwerking van ons huis.

MOEDERDAG

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.
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

14

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!

MEI

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

Algemene elektriciteitswerken
Verlichting en domotica
Elektrische verwarming
Radio en TV
Huishoudapparaten

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

Meer info:
scan QR Code

Uw specialist in moderne en traditionele tapijten

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

Elektro Demeyere bvba

niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit

IJzerwegstraat 13 8580 Avelgem • tel : 056 64 48 06
info@elektrodemeyere.be • www.elektrodemeyere.be

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!

Gentsesteenweg 86 • 9750 ZINGEM (KRUISEM) Langs N60 Gent-Oudenaarde
09/384 29 17 • info@tapijtcenter.be
Open: dinsdag tot vrijdag 10u-12u & 13u30-18u30, zaterdag 10u-18u, ZONDAG 14u-18u (maandag gesloten)

Ontdek ons assortiment ook op www.tapijtcenter.be

nat
rijstveld

autogas

deel v.e.
viool

studenteneetzaal

klokjesbloem

Een magazine vol voordelen en verrassingen

vis

erkertorentje

klein kind

4

Puzzelwedstrijd

Win de nieuwe Apple iPhone 14

verdwenen

putemmer
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10-16u non-stop
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Antiekwinkel Bont Actie Dag
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10-16u non-stop
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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
2
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6685

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS
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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*

A

LD

AANKOOP

DD
E

IE

enkel voor merk sieraden.

*

IJS G AR

I

/ gram

PR

GOUD
ZILVER

M
ON

€ 80,

00*

E

NT

WWW.DELRUEPROJECTS.BE

Wij betalen momenteel tot
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Maak nu
uw afspraak!
056 68 00 16
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN
Oud goud, gebroken goud, munten, baren, platina, evenals goed
bewaarde ringen, broches, kettingen, armbanden bij voorkeur in
brede vorm, collier, medaillon, gouden horloges ook defect.

COLLEGA’S GEZOCHT:

MEDEWERKER
BADKAMERRENOVATIES CALCULATORINTERNE
PROJECTLEIDER
HVAC

Delrue-ADV-Badkamer-180x123.indd 1

ANZEGEM

HVAC/SANITAIR SERVICE - KETELVERVANGING
BADKAMERRENOVATIES - AIRCO

BENIEUWD NAAR ONZE ANDERE ACTIVITEITEN OF
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?
WWW.DELRUEGROUP.BE

12/07/2022 13:18

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

Is uw badkamer aan vernieuwing toe?

Bont in combinatie met goud

GOE

1

bos

€50

TIJDLOOS DESIGN

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.

n
e
g
a
d
t
s
ee
f
e
g
i
Prett
Tuinhuizen, carports & poolhouses

tuinhuizenfabrikant.be

