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VANAF 1 MEI

- 50 %
Op alle juwelen, wegens pensioen vanaf 1 juli 2023.

Alle herstellingen dienen afgehaald te worden  
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Juwelier  
Vandendriessche

TOTALE  
UITVERKOOP

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

KOM & ONTDEK
ONZE NIEUWE COLLECTIES!

DE SOLDEN
BLIJVEN NOG

EVEN HANGEN!
KORTINGEN

TOT -70%*

*Geldig op de aangeduide
artikelen t.e.m. 15/02

Nog steeds
een ruime

communie- en
lentefeest-
collectie.

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30   zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u   elke zondag open van 9u tot 12u

Shop ook online  
www.denieuwebeer.be

Verkopen of 
verhuren?

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.

23LAP15758_HAH-75JAAR-10procentkorting_NL/FR.indd   223LAP15758_HAH-75JAAR-10procentkorting_NL/FR.indd   2 31/03/2023   09:4531/03/2023   09:45
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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 
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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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✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Avelgem, Kluisbergen, 

Spiere-Helkijn en Zwevegem
Oplage: 28.614 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

www.blitsmagazine.be

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: 

Doornik - Chaussée de Renaix 396 - tel. 069 21 58 82
Moeskroen - Geallieerdenlaan 274 - tel. 056 55 50 72 
Oudenaarde - Serpentsstraat 90 (langs N60) - tel. 055 30 94 60
Waregem - Gentseweg 467 - tel. 056 60 53 48

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

Decor Vanhoutte
Verf en toebehoren    -    Gordijnen    -    Behang    -    Vloerbedekking

SCHILDER- EN DECORATIEBEDRIJF 

23
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Sint-Denijsplaats 69a, 8554 Sint-Denijs  -  056 45 77 45
www.decorvanhoutte.be  -  info@decorvanhoutte.be



Te koop gevraagd: opkoop inboedels en 
ontruimingen uit nalatenschap of 

vertrek rusthuis, ook varia brocante antiek zoals 
schouwklokken, bronzen en marmeren beelden,  
boeken, meubels, schilderijen, design, Chinese 

vazen en rariteiten ... 
Vlugge afhaling, contante betaling, vrijblijvend 

info : 0477266274

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

NIEUWKUIS - GLS PARCELSHOP

OM UIT TE KIEZEN:
iPhone14, Samsung gsm’s,
smartphones & accessoires

JBL hoofdtelefoons & luidsprekers, 
TV’s,  computer & multimedia, foto & video

Diverse elektro: huishouden,
koken & tafelen, verzorging

Waardebonnen

Uw elektro- en 
GSM speciaalzaak

Check 
onze website 

voor promoties!
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Ma. 13-18u • Di.-Vr. 10-12.30u & 13-18u
Za. 9.30-17u doorlopend •  Zo. gesloten

OM UIT TE KIEZEN:
Iphone13, Samsung Gsm’s,
smartphones & accessoires

JBL hoofdtelefoons & luidsprekers, 
TV’s,  computer & multimedia, foto & video

Diverse elektro: huishouden,
koken & tafelen, verzorging

Waardebonnen

Uw elektro- en 
GSM speciaalzaak

Check 
onze website 

voor promoties!

TELEFONIE, IT & COMMUNICATIE

LEUKE 
MOEDERDAGGESCHENKEN

LEUKE 
MOEDERDAGGESCHENKEN
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NIEUWKUIS - GLS PARCELSHOP
BPOST PAKJESAUTOMAAT

HVAC/SANITAIR SERVICE - KETELVERVANGING
BADKAMERRENOVATIES - AIRCO

BENIEUWD NAAR ONZE ANDERE ACTIVITEITEN OF 
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

WWW.DELRUEGROUP.BE

ANZEGEM

WWW.DELRUEPROJECTS.BE

Is uw badkamer aan vernieuwing toe? Maak nu 
uw afspraak!
056 68 00 16

CALCULATOR-
INTERNE

PROJECTLEIDER
HVAC

CALCULATOR-
INTERNE

PROJECTLEIDER

COLLEGA’S GEZOCHT:

MEDEWERKER
BADKAMER-
RENOVATIES

Delrue-ADV-Badkamer-180x123.indd   1Delrue-ADV-Badkamer-180x123.indd   1 12/07/2022   13:1812/07/2022   13:18

Is uw badkamer aan vernieuwing toe?

COLLEGA’S 
GEZOCHT

RAMEN EN DEUREN: PVC - ALU - HOUT • ROLLUIKEN
CHÂSSIS ET PORTES: PVC - ALU - BOIS • VOLETS

0478 97 13 67   -   Jan.de.meyere@outlook.com 
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VANNESTE
PLU IMVE EHANDE L

Nathalie 
              & FreddyNathalie 
              & Freddy              & Freddy              & Freddy

VANNESTE

Deken de Bostraat 38 • Waregem • 0475 73 73 91 • 0477 64 34 50
www.pluimveevanneste.be ! $  Open ma, wo, do, vr, za van 15u tot 19u

Alle 

neerhofdieren 

van eigen 

kweek

Particuliere 
verkoop

Onmiddellijk 

te verkrijgen
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• Loopschoenen
• Wandel- en stapschoenen
• Indoorschoenen
• Loopkledij & accessoires
• Comfortschoenen
• Waardebonnen
• ...

Tips voor Tips voor 
moederdag:moederdag:

KERKSTRAAT 125  |  8570 ANZEGEM (EX-LIDL PAND)   |  056 68 88 85
info@runnersexpert.be  |  www.runnersexpert.be
F Runners Expert   d runners_expert

MA: 13-18u  |  DI T.E.M. VR: 10-12u30 EN 13-18u  |  ZA: 9u30-17u

Grote 
stockverkoop: 

zaterdag 

13 mei 
 

2
3

0
5

-1
3

3
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+32 (0)57 33 32 49

info@burisa.be

www.burisa.be

WERKBON

OMSCHRIJVING AANTAL TOTAAL

Molenstraat 1B

B - 8640 Oost-Vleteren

UITVOERINGSADRES:

BTW BE 0437.483.658

IBAN BE79 4673 2198 6133

BIC  KREDBEBB

FACTURATIEADRES:

CONTACT:

LIGGING VAN DE TANK(S):

BTW ATTEST: 

HANDTEKENING KLANT:

Molenstraat 1B
8640 Oost-Vleteren

T 057 33 32 49 
info@burisa.be

Neutralisatie oude ondergrondse mazouttanks
Verwijderen bovengrondse tanks

DE OPLOSSING:  
SNEL EN SIMPEL! 

Uitvoeringswerken 
conform de vlarem  
wetgeving

Nog een oude  
mazouttank?

www.burisa.be
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MOEDER-
DAG

14 
 MEI

Elektro Demeyere bvba
IJzerwegstraat 13  8580 Avelgem  •  tel : 056 64 48 06 

info@elektrodemeyere.be  •  www.elektrodemeyere.be

Algemene elektriciteitswerken | Verlichting en 
domotica | Elektrische verwarming | Radio en TV  

Huishoudapparaten

IJzerwegstraat 13 - 8580 Avelgem
tel : 056 64 48 06

info@elektrodemeyere.be
www.elektrodemeyere.be

MOEDERDAG

14 MEI



Realistische kijk op vastgoed
WAREGEM | AVELGEM

056 61 41 61 | info@real-immo.be
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NIEUWBOUW: Residentie 
Meersenzicht (Avelgem)

Reeds 10 van de 17 verkocht!  

TE KOOP  
IN SPIERE-HELKIJN

AANBOD  
BOUWGRONDEN

Amougies: 1.914 m2,  v.p. € 245.000

Amougies: 1.342 m2,  v.p. € 184.950

Escanaffles: 1.052 m2,  v.p. € 155.000

Orroir: 1.100 m2,  v.p. € 161.700

Kwalitatieve nieuwbouwwoning met 3 
slaapkamers, 2 badkamers en dressing 
in het landelijke Helkijn. Vloerverwar-
ming op aardgas en zonnepanelen inbe-
grepen. Aankoop 6% BTW mogelijk.
E-peil 26 

vraagprijs € 320.000

Kwalitatief nieuwbouwproject met uit-
zicht op de Scheldemeersen. Energie- 
zuinige appartementen voorzien van 
ruime terrassen, vloerverwarming en 
individuele warmtepomp.

Vanaf € 216.315

Meer info?  
www.real-immo.be

Ruttemburgstraat 48 • Bevere-Oudenaarde • 055 30 24 02 • info@panddiependaele.be • OPEN di > za 10-18u • WWW.PANDDIEPENDAELE.BE

ALLE RAAMDECORATIE opmeting en advies aan huis !   ONS ATELIER kussens, tafellinnen, sto� eringen, ...

SFEERVOLLE DECORATIE & MEUBELEN  geschenken, kaarsen, serviezen, kunstbloemen, potten, verlichting, badlinnen, …

GROOT AANBOD STOFFEN  gordijn-, meubel- & decoratiesto� en, tafellinnen, leuke kledingsto� en, ...  

Week van de

STENEN
WINKEL
Van dinsdag 9 mei

t.e.m. zaterdag 13 mei

23
05

-1
34

23

Heel de 
maand mei & juni

STOCK
VERKOOP

in onze sto en

-10% KORTING

GAVERZICHT.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

scan deze QR-code
Bekijk ons digitaal magazine en ontdek 

ons ruim aanbod tuinmeubelen.

MA > ZA 10u00-18u30
ZON- EN FEESTDAGEN 13u30-18u30
GESLOTEN OP DINSDAG

EXTRA OPEN
1, 18 EN 29 MEI
van 13u30-18u30

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
T 056 78 32 00

GEALLIEERDENLAAN 270
7700 MOESKROEN
T 056 78 32 01

O U T D O O R  C O L L E C T I O N

ZONNIGE
KORTINGEN*

-30%
TOT

*Geldig op aangeduide modellen in de toonzaal.

STIJLVOL
GENIETENGENIETEN
ONTDEK ONS RUIM 
AANBOD TUINMEUBELEN

Blits GZ-garden_1MEI.indd   1Blits GZ-garden_1MEI.indd   1 14/04/2023   08:4014/04/2023   08:40
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09 Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be
openingsuren toonzaal: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9u30 tot 12u, 13u30 tot 18u I zaterdag: 10u tot 12u, 14u tot 18u I dinsdag en zondag: gesloten

ZONWERINGEN - UITBOUW & VERANDA’S - RAMEN & DEUREN - 

OVERKAPPINGEN - SECTIONALE POORTEN –  POOLHOUSES

Bij Vervo zonwering 
kunt U rekenen op 

TOPKWALITEIT en 
een HAARFIJNE 

AFWERKING
van A tot Z.

jaar 
ervaring!35 

Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be

 ACTIES 

VERLENGDEVERLENGDE

10% KORTING
op een selectie screens

10% KORTING
op de B200 XL, B250 XL EN B300

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!

23
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Groot assortiment 
cortenstaal producten 

Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

ONTDEK
ONS AANBOD
EN MEER ...

WWW . G A R AG E D UMON T . B E

ARTEVELDESTRAAT 7
8551 ZWEVEGEM-HEESTERT

T. 056 64 43 75 - INFO@GARAGEDUMONT.BE
LIKE US ON f

CMYK = 0/0/80/65

CMYK = 35/0/85/10

Krevelstraat 1
8581 Kerkhove  
(Avelgem) 
055 38 82 00 
info@koevert.be 

Open elke weekdag  
van maandag  
tot en met vrijdag

Openingsuren keuken  
11.45-14.00 en 18.30-21.00

 

 

 

  

Arteveldestraat 7 – 8551 Heestert – www.garagedumont.be

C A F É

DE VLASCHAARD

Kerkstraat 30 - 8580 Avelgem
bij Lindsay

Kerkstraat Avelgem

V o l g  o n s  o p   c     

K e r k s t r a a t  2 8 / 0 0 1  A v e l g e m
w w w . f o o d c o n c e p t - a v e l g e m . b e

0 5 6  1 9  1 2  1 2

dinsdag 12.00 tot 18.00 
woensdag & zaterdag 09.00 tot 18.00 
Ontbijtbuffet op reservatie zondag 08.30 tot 18.00 
Groepen (min. 10 pers.) ‘ s avonds op afspraak

 Keuken 
doorlopend open 

tot 17u30 

Jelle Beel
zelfstandig thuisverpleegkundige

0479 91 47 90

Doorniksesteenweg 7  |  8580 Avelgem  |  jellebke@hotmail.com

nails and fashion!nails and fashion!

Doorniksesteenweg 36
8580 Avelgem

T. 0473 29 29 63
www.amazing-hands.be

-10% op de nieuwe
collectie!!D o o r n i k s e s t e e nw e g  3 6  -  8 5 8 0  Ave l g e m  -  T. 0 4 7 3  2 9  2 9  6 3

www.amazing-hands.be

-10%
op de nieuwe

collectie

zonnepanelen behandeling

NIEUW Boost je opbrengst met onze Osmose 

Kraak jij        

   de code?

Koop je tickets aan de ingang  
of op campingzennijs.be

Ontdek de  
streek vanop de  

uitkijktoren

Grootste labyrynth  
van Vlaanderen 

8 voetbalvelden groot

Koop je tickets aan de ingang  
of op campingzennijs.be

Zaterdag 13 mei 2023

(H)EERLIJK DICHTBIJ

Kerkstraat - Avelgem
14 - 19 uur

BOERENMARKT
Zaterdag 13 mei 2023

(H)EERLIJK DICHTBIJ

Kerkstraat - Avelgem
14 - 19 uur

BOERENMARKT

 

 
Outdoor 

tweedehandsbeurs en 
rommelmarkt 
mmeett  eeeett--  eenn  ddrraannkkssttaannddjjeess  

                                      &&  kkiinnddeerraanniimmaattiiee    
  

zondag 4 juni 2023 
10u – 17u 
   Gratis inkom 

 
 
 
 

 
               Info Standhouders : 
       € 5 voor 5m - in open lucht 
          Inschrijven kan via rek.-nr. : BE13 0836 2103 6439 met  
       vermelding van naam - betaald is ingeschreven ! 
       Opstellen stand vanaf 8u - geen auto’s op het terrein !  
       Voor meer info: 0498/51.23.16     

 

 
Outdoor 

tweedehandsbeurs en 
rommelmarkt 
mmeett  eeeett--  eenn  ddrraannkkssttaannddjjeess  

                                      &&  kkiinnddeerraanniimmaattiiee    
  

zondag 4 juni 2023 
10u – 17u 
   Gratis inkom 

 
 
 
 

 
               Info Standhouders : 
       € 5 voor 5m - in open lucht 
          Inschrijven kan via rek.-nr. : BE13 0836 2103 6439 met  
       vermelding van naam - betaald is ingeschreven ! 
       Opstellen stand vanaf 8u - geen auto’s op het terrein !  
       Voor meer info: 0498/51.23.16     

Beenhouwerij - traiteur
‘Wild en gevogelte’

Kom zien, ruime keuze!

Winkel
ELKE ZATERDAG & ZONDAG
VAN 9 TOT 13 UUR
OTEGEMSTRAAT 222
ZWEVEGEM
056 75 84 66

Beenhouwerij - traiteurBeenhouwerij - traiteurBeenhouwerij - traiteur

‘T KIEKSKE

Vier alle mama’s, oma’s, meme’s, plus-mama’s... Op 14 mei ‘23 

Ook 
7/7

kipautomaat
alles €10

23
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21OOK OP 
PINKSTEREN 

28 MEI 
OPEN 

noteer dit alvast…

Moederdag 

menu

Verkrijgbaar op zaterdag 13 en zondag 14 mei 
Enkel op bestelling  056 75 84 66:

Mag ook gerust buiten de openingsuren!

Assortiment van 8 warme hapjes

Verse aspergesoep

Ovengebakken orloff met parmaham en 
fi jne smeltkaas of hoevekipfi lets in roze pepersaus

Met kroketjes of gebakken krieltjes 
en aangepaste warme groenten

BBQ-collies voor 2 personen aan 
12 €/persoon

met groenten en krieltjessalade 
of pastasalade  17€/persoon

Koude schotels aan €10/persoon

Bij mooi weer elk weekend verschillende soorten 
slaatjes te verkrijgen: asperges met zalm, ...

(per 2 personen):  
€40/menu 

= €20/persoon

Deze koude gerechtjes kunnen ook gerust 
besteld worden voor moederdag ... tip!  
(geen werk, zo kan iedereen samen aan tafel)                                 



BATICENTRE 
Alles voor doe het zelf!

Shopping
Doe-het-zelf - Tuin - Decoratie - Huishoud - Textiel - Dieren
Route Ronse-Leuze (5min van Ronse) - Chaussée de Renaix 157 - Dergneau - 069/76 87 26 - www.baticentre.be 

SUPERPROMOECO PROMO

MUURVERF BUITENMUURVERF BUITEN 10L x2L  10L x2L 
WitWit €46,95

Xyladecor

Buitenvloeren 60x60  Buitenvloeren 60x60  
rect 2cm dikrect 2cm dik

ZandbakschelpZandbakschelp

Buitenverlichting:  Buitenverlichting:  
PHILIPS - TRIO -LUCIDEPHILIPS - TRIO -LUCIDE

ECO PROMO 1.8mx 1.8m ECO PROMO 1.8mx 1.8m €19,95 

€32,95 

-25% 

-20% 
-20% 

€19,95 

Open op  

ZONDAG
van 9u15 - 12u

ZOMERCOLLECTIE DECORATIE
NIEUWE 

 VOOR MOEDER-EN VADER-
DAG!

ARTIKELEN VOOR UW HUISDIER!

COLLECTIE FLORIAN

MEER DAN 5000 

OP POTTEN EN PANNEN 
COSY&TRENDY CLASSIC

VANAF
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1000 CADEAU-IDEEËN

wijnglas 38 cl:   €18,95
/set 4

glas 43 cl:  €13, 50
/set 4

waterglas 37,5 cl:  €13, 95/
set 4

wijnglas 53 cl: €21,-
/set 4

PROMO

PROMO

Acties geldig van 1/05/23 t.e.m. 31/05/23 of tot einde voorraad

10 L:   €14,95

20 L:  €20,95

32 L:  €25, 95

Koelbox

VOOR ALLE MAMA’S GRATIS  
MOEDERDAG CADEAU OP 14 MEI!

OPENINGSUREN 
di - wo - do - vr 9:00-12:00 - 14:00-18:30
za 9:00-12:00 - 14:00-18:00
ma - zo gesloten

BIERHALLE
DEMEYER
Langestraat 20 - 8580 Avelgem
Tel. 056 64 77 60 - Fax 056 64 80 60
info@bierhalledemeyer.be 

PROMOTIES GELDIG VAN 5 TOT 15 MEI 2023

 COCA COLA BLIK

33 cl   €14.95
CHAUDFONTAINE 

 1L    €3.90
OMER + FLES  

 75cl     €34.95
LEFORT BRUIN/TRIPLE  

   €36.95
LEFFE BLONDE 3+1 

   €21.95

STELLA ARTOIS 25 CL    JUPILER 25 CL    

-40%
/ 2 BAKKEN

CAVA  
MONISTROL  

75 cl   

€6.95

 

€12.95

MAES  

25 cl   €10.95
CAVA MONISTROL  

75 cl    €6.95
WIJN YVES DE MONTEAUBON 

   €4.95
LA CHOUFFE 

33 cl  €24.95
PALM

25 cl  €17.45

+ 2  
GLAZEN

+ 2  
GLAZEN

CORNET 

24*33 cl   €29.20
ROSÉ LANGE D’OC

24*33 cl    €5.95     
COCA COLA ZERO BLIK 

33 cl    €14.95
CRISTALINE   

6x1.5 l    €2.39
CRISTAL ALKEN 

25 cl    €10.95

WESTMALLE TRIPLE 

33 cl     €36.49
WESTMALLE BRUIN  + GLAS

33 cl   €26.95
ENAME BLONDE  + FLES

33 cl +75 cl  €26.95
BUSH BEER 

24*33 cl  €31.95
PAIX DIEU  

12*33 cl   €21.95

TO
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Ommegangstraat 126 - 9680 Maarkedal - 055 21 99 62 - info@fourneau-zoon.be - www.fourneau-zoon.be
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Vanaf
€999

VERHURING VAN TUINMACHINES! 
ZIE WWW.FOURNEAU-ZOON.BE

NU Lenteacties 
robotmaaiers! 

Op zoek naar een berging, poolhouse, carport, poort, terras, afsluiting... Ontdek ons 

ruime aanbod, raak geïnspireerd en laat ons uw wensen weten. 

Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Onze tuinconstructies & terrassen

T U I N P R O J E C T E N

*actievoorwaarden in de winkel

Nieuwe pontstraat 2

9600 Ronse

055 20 73 80

info@veh.be 

www.veh.be

Openingsuren:
MA - VR  8.30-18.00

ZA  8.30-17.00   

Gesloten op zon- & feestdagen

UITVERKOOP VAN VERSCHILLENDE TOONZAALMODELLEN 
TUINMEUBELEN - PARASOLS  - BARBECUES & ACCESSOIRES

- 
-10% 

op Terrassen en 
Tuinhuizen*
van 2-15 MEI

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 
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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
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TRENDWEEK 
VAN VRIJDAG  5 MEI T.E.M. VRIJDAG 12 MEI 2023

Dameskleding Tendens - Stationsstraat 4 - 8552 MOEN
www.dameskleding-tendens.be - 056 64 49 47

Open van 9u30-12u en 14-18u | Gesloten zondag en maandag 

Atmos

Marie Mero

Accent

Comme ça

Gerry Weber

Taifun

Erfo

Rabe

Alliance

Raphaela by Brax

-50% STOCKVERKOOP ZOMER 2022
vanaf dinsdag 16 mei t.e.m. zaterdag 27 mei

LEUK IDEE
VOOR MOEDERDAG 
Een mooi geschenk uit onze 

prachtige collecties of een 
cadeaucheque.

Kalender
ZWEVEGEM – 5 TOT EN MET 7 MEI 

MEIFEESTEN
Het is 3 dagen kermis op De Kappaert. Met 
nieuwe attracties, springkastelen, optre-
dens, lekker eten, seniorenfeest, tombola, 
braderie en brocantemarkt, wielerwedstrijd, 
grime, taptoe, kinderdisco en veel meer. 

ZWEVEGEM – 5  EN 19 MEI, 2 JUNI
VOORLEESUURTJE VOOR KLEUTERS
Elke eerste en derde vrijdag van de maand 
kunnen kleuters van 15.45 tot 16.30 uur in 
de Letterdief (bib, Bekaertstraat 13) naar een 
verhaaltje luisteren. Je hoeft niet in te schrij-
ven en de voorleesuurtjes zijn gratis. 

KLUISBERGEN – 6 MEI
VOGELWANDELING VOOR BEGINNERS 
Wandeling voor beginnende vogelliefheb-
bers. De wandeling is ongeveer 4 km lang, 
maar de focus ligt op vogels observeren. Wat 
hoor en zie je? Afspraak aan natuurreservaat 
Paddenbroek (Paddestraat) om 9 uur. Gra-
tis, maar graag inschrijven via natuurpunt.
be/agenda, lucia_decuyper@hotmail.com of 
0473 95 36 05.

SPIERE-HELKIJN – 7 MEI
FIETSSNEUKELTOCHT 
Volg een uitgestippelde route van 26 km 
door landelijke wegen en ontdek onder-
weg 4 heerlijke sneukelstops. Bij aankomst 

sluiten we af met een hapje. Starten doe je 
tussen 13.30 en 14 uur aan De SpieHel (Ou-
denaardseweg 77). De tocht kost 20 euro en 
10 euro voor wie jonger is dan 10. Inschrij-
ven via reservaties.spiere-helkijn.be, meer 
info via vrijetijd@spiere-helkijn.be of 056 
45 55 57.

ZWEVEGEM – 10 MEI
SPEEL(GOED)MARKT
Alle gezinnen zijn welkom op de speel(goed)
markt in de bib (Bekaertstraat 13). Er zijn tal 
van leuke activiteiten: een ruilmarkt voor 
speelgoed, wobbelparcours, circusinitiatie, 
workshop upcycling, wedstrijd … Van 14.30 tot 
18 uur. Deelname is gratis, inschrijven hoeft 
niet. Meer info via zwevegem.bibliotheek.be, 
bibliotheek@zwevegem.be of 056 76 59 00.

AVELGEM – 13 MEI
DIGIDOKTER: COMMUNICATIEAPPS 
In deze sessie bekijken we in detail wat je al-
lemaal kan met WhatsApp en geven we uit-
leg over andere communicatieapps. In zaal 
Ter Biest (bib, Doorniksesteenweg 77 A) om 
10 uur. Deelnemen kost 5 euro. Meer info via 
avansa-mzw.be/activiteiten of 056 65 30 40.

KWAREMONT – 19 MEI
GEGIDST BEZOEK AAN SCULPTOUR
Bezoek aan de jaarlijkse expo Sculptour, in 
de beeldentuin van kunstgalerij Beukenhof 

(Ronde van Vlaanderenstraat 9). Tijdens de 
wandeling met gids Piet bewonder je zowel 
kunstwerken als het landschap. Inschrijven 
vóór 16 mei via leenfamaey@hotmail.com of 
0474 78 24 05. Leden van Davidsfonds Kluis-
bergen betalen 5 euro, niet-leden 10 euro. 
Info op kluisbergen.davidsfonds.be en beu-
kenhof.com.

KLUISBERGEN – 19 MEI
SENNE EN LOKKO
Welkom in het muzikale universum van Sen-
ne en Lokko. Dit duo gooit muziek samen 
met beproefde popquizingrediënten in de 
blender. In De Brug (Brugzavel 25 C) om 
20.15 uur. Tickets kosten 15 euro en kunnen 
worden verkregen via kluisbergen.be/activi-
teitenkalender. Meer info via cultuur@kluis-
bergen.be of 055 23 16 19.

AVELGEM – 21 MEI
2DE BOLSTERTREFFEN 
2de editie van dit motortreffen t.v.v. het Bel-
gisch Kinder Kanker Steunfonds en vzw De 
Bolster. Motorrijders kunnen zich ter plaatse 
inschrijven voor een volledig bepijlde route 
(5 euro p.p., koffie en koffiekoek inbegre-
pen). Verder zijn er een pastabuffet, frietjes 
en verschillende dranken. Vertrek tussen 8 
en 11.30 uur aan O’NÉ Foodconcept (Kerk-
straat 28). Dit is ook de aankomstplaats. 
Meer info via fb.me/e/10ExwH9lq.



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
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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

de beste plek ter wereld

Welkom op jouw beste plek ter wereld

beka.be
Ken je dat gevoel dat je ervaart als je je mag neervlijen in pure luxe en deugddoend comfort? 
Dat je weer helemaal jezelf wordt? Dat de dag van je afglijdt en plaatsmaakt voor totale 
ontspanning? Dat gevoel wil Beka® je schenken. Dankzij onze complete en comfortabele 
bedoplossingen – van boxsprings tot matrassen tot hoofdborden – ontwaak je vol energie, 
elke dag opnieuw. Zo wordt jouw Beka® bed ... de beste plek ter wereld.

Omdat jouw slaap belangrijk is 
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dinsdag - woensdag - vrijdag 8u tot 18u 
donderdag 8u tot 20u - zaterdag 7u tot 16u

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

eeG

BOUWMATERIALEN & TEGELS

IJZEREN BAREEL, 53 - 8587 SPIERE
www.francenne.be
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BOUWMATERIALEN & TEGELS

IJZEREN BAREEL, 53 - 8587 SPIERE
www.francenne.be

BOUWMATERIALEN & TEGELS

IJZEREN BAREEL, 53 - 8587 SPIERE
www.francenne.be

BOUWMATERIALEN & TEGELS

IJZEREN BAREEL, 53 - 8587 SPIERE
www.francenne.be

BOUWMATERIALEN & TEGELS

IJZEREN BAREEL, 53 - 8587 SPIERE
www.francenne.be
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Naam:

Adres:

✁

BON
-€2,50*

NIEUWE MODEMERKEN COLLECTIE

1000 M2

MODE-MODE-
MERKENMERKEN

*Korting bij uw aankoop vanaf € 25 / geldig t.e.m.  30 juni 2023 bij afgifte van deze advertentie

BERCA
SHOES AND LEATHER

KERKHOVE

2
3

0
5

-1
2

9
0

3

Extra grote keuze Extra grote keuze 
schoenen met losse steunzolen schoenen met losse steunzolen 

& handtassen aan betaalbare prijs& handtassen aan betaalbare prijs

Oudenaardsesteenweg 566 I 8581 Kerkhove I T 055 38 82 21

Baan Oudenaarde - Avelgem I RUIME PARKING

OPEN 9u30-12u en 14-18u I ook op zondagvoormiddag van 9u30-12u 
GESLOTEN ma-voormiddag, zo-namiddag

GENTLEMEN IN IMMOBILIËN TE KOOP

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
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RESIDENTIE “FORUM AMBROSIUS” 2de FASE
SINT-AMBROSIUSSTRAAT TE RONSE

TOPLOCATIE MET MOOI ZICHT!
Oplevering maart 2023
App 105m2 – 120m2, 2 slaapkamers, ruim terras/tuin, carport  

ALL-IN 308.000 – 335.000 euro (exclusief kosten, carport/garage)
Interessante voorwaarden voor zonnepanelen en laadpaal!!

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

INTERESSE? IMMOBOSS - 0488 98 13 30 - jens@immoboss.be

LAATSTE 2
APPARTEMENTEN

INTERESSE? 0470 46 53 10 of lore@immoboss.be

RESIDENTIE WATERMOLEN 
SAVOOISTRAAT 24, RONSE

8 Nieuwbouwwoningen en 10 appartementen
De residentie bestaat uit 10 appartementen en 7 woningen die zich in een 
landelĳ ke omgeving bevinden. Deze ‘groene’ en kwalitatieve eigendommen 
beschikken over min 1 - 4 slaapkamers, terras en/of tuin, carport of buiten 
staanplaats. Oppervlaktes appartementen variëren tussen de 66 en 117m2. 
Oppervlaktes woningen variëren tussen de 131 & 136m2. Vlakbĳ  het Muziek-
bos en de � etsroute naar het centrum. 
Prĳ zen appartementen casco+ vanaf 155.000 euro (exclusief kos-
ten, carport/staanplaats). Prĳ zen woningen casco vanaf 247.000 
euro (exclusief kosten, carport/staanplaats).

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

RESIDENTIE “IL CASTELLO” 
TE LEUZESESTEENWEG, RONSE 

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

Prĳ zen vanaf 162.500 euro 
Prĳ s exclusief BTW, registratierechten, notariskosten,…  . 

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

60% 
VERKOCHT!

WERKEN 
OPGESTART! 

WERKEN PAS 
OPGELEVERD

90% 
VERKOCHT!

NIEUW
TE KOOP

SPOT MIJ
OP SPOTTO.BE

CIB 02369_Raamsticker 20x20 v01.indd   1CIB 02369_Raamsticker 20x20 v01.indd   1 13/01/2023   16:1613/01/2023   16:16

WERKEN 
OPGESTART! 



De Wijnkelder
geldig van 04/05 tot 18/05/2023nodigt u uit nodigt u uit

WIJNDEGUSTATIE
13-14-15 NOVEMBER 2020

Oudenaardebaan 10, 9690 Kluisbergen - 055/23 99 23

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
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Alle acties zijn geldig zolang de voorraad strekt

LINDEMANS YVEGEM    
blond-bruin-tripel 

24x33cl  

DUVEL     
blond 6,66% 33cl 

AMARETTO 
Disaronno 70cl 
Velvet cream

COCACOLA   
regular-zero & light 

blikken 24x33cl

Nieuw

1+1
Gratis

CHAMPAGNE 
Cuvée Fleur       

rosé

€ 39,55

€ 38,95 

glas 
per 2 clips

Gratis

ROSÉ & ROLL ST. MARTIN

€16,25
€ 14,95  

Promo

1 fl es Gentse 
strop 75cl  

per bak

PERE VENTURA
brut

Topcava!

€ 9,50

11+1
Gratis

WISCOUTRE        
rosé bubbels 

clip4 Tarot d’Or € 5,80 
Tarot Noir  € 5,45

degustatie
GRATIS

Zaterdag 6 mei (Yvegem)
Zaterdag 13 mei (Summertime & Secret)

GRATIS degustatie 

op zaterdag 6 mei

4+2
Gratis

€ 6,40

€ 5,95 

PROSECCO BÉDIN 
Treviso brut & rosé 

€ 9,75

€ 9,35 
€ 27,95

€ 25,95

Top van belgië

AMARETTO 
Disaronno 70cl

STOEMELINGS
Jawa Ipa – Curieuse Neus

Vogelpik

-€ 0,30
per clip4

OMER 

-€ 1,50
per tray

ICE TEA    
peach & peach zero blik 8x33cl     

-€ 0,25 
per blik8

FRITZLIMO   
Zitrone – orange 
honingmelone

apple cherry elderberry

-€ 0,75 
per bak

€ 8,75

GOURNIER     
wit-rose-rood

€ 7,15
€ 21,55 

€ 20,95
€ 20,55

€ 19,95 glas
per fl es

Gratis
+

11+1
Gratis

11+1
Gratis

23
05

-1
38

96

Keiberg 75 - Moen (Zwevegem) - 056 32 89 49
www.hetsmaaktafereel.be - info@hetsmaaktafereel.be

maandag  gesloten

dinsdag - vrijdag  09:00-12:00  13:30-18:30

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

zondag                  13:30-18:00 

OPEN OP MOEDERDAG VAN 9 TOT 12

ARTISANALE PRALINES | ROOMIJS
IJSTAARTEN | GESCHENKMANDEN

Moederdag
leuke geschenkjes! Vanaf 1 mei elke 

zon- en feestdag 
open in  

de namiddag

Deerlijkseweg 25/2
8790 Waregem 
0474/72 09 04
info@annasalfabet.be

www.annasalfabet.be
di-wo-vr  09u30 - 12u00 & 13u30 - 18u00
do-za  09u30 - 12u00 & 13u30 - 17u00

LINGERIE |  NACHTMODE |  BADMODE |  SHAPEWEAR

Spring, spring, spring... 
de lente in!

10% KORTING 
VAN 2 TOT 13 MEI

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravin-
gen maken ons nieuwsgierig, want ze onthullen iets over ons verle-
den: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun wo-
ningen eruit ...? Tijdens de Archeologiedagen, die dit jaar doorgaan 
van 26 mei tot en met 28 mei, kom je meer te weten over de vele 
gezichten van archeologie tijdens tal van leerrijke, avontuurlijke en 
speelse activiteiten.

Over heel Vlaanderen worden verschillende toffe activiteiten georga-
niseerd en ook in jouw buurt valt er heel wat te beleven! Maak kennis 
met het verleden dat onder onze voeten te vinden is. Kruip in de huid 
van een archeoloog en laat je kinderdroom heel even uitkomen. En 
zie met eigen ogen waarom er tijd en geld gaat naar archeologie in 
Vlaanderen. De Archeologiedagen zijn de ideale gelegenheid om in 
gesprek te gaan met archeologen.

Ontdek alle activiteiten die tijdens de Archeologiedagen plaatsvinden 
op www.archeologiedagen.be. 

Maak kennis met het verleden 
tijdens de Archeologiedagen



Selection Meubles
Amougies - Mont de l’Enclus

13.000 m2 sfeervolle meubelen!
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 19u 

Gesloten op zondag en feestdagen.

Amougies - Mont de l’Enclus - Rue de l’Eglise
Op 5 km van Ronse

Tel. 069 76 84 96

www.selectionmeubles.be
Gratis levering en plaatsing 22
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Dicht bij u, in Amougies, Mont de l’Enclus, 
zult u een showroom van een uitzonderlijke 
grootte vinden, een echt meubeldorp!

NIE
UW Maatwerk geproduceerd in  

Amougies – Mont de l’Enclus

Snelle leveringstermijn &  
Onmiddellijke prijsberekening

Moen Feest stelt topeditie voor 

Moen Feest is terug en hoe! Met een toplocatie, 
een driedaags festivalprogramma en fantasti-
sche headliners zoals Salvatore Adamo, Bart 
Peeters, Camille en Metejoor zet de festivalor-
ganisatie in op verschillende doelgroepen. Een 
sterk gevarieerd randprogramma met focus op 
beleving zorgt voor de kers op de taart. Stip 
dus 7 tot en met 9 juli 2023 aan in je agenda! 
Moen Feest is een echt belevingsfestival dat 
kan uitpakken met een unieke ligging: aan het 
kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene 
gordel tussen Leie en Schelde. Deze ligging 
maakt het nog leuker om te voet of met de fiets 
naar het festival af te zakken. Bovendien is het 
een locatie met tal van belevingsfacetten en 
heeft de buitenzone een speelse en wonder-
lijke uitstraling. De picknickbanken en de vele 
slingerlichten zorgen voor een idyllische sfeer. 
Die gezellige buitenzone wordt dé plek waar je 
moet zijn voor sociaal contact, een momentje 
van ontspanning tussen de optredens door of 
om te genieten van een hapje of een drankje 
met vrienden. 
Ook bij slecht weer kan er worden gefeest in 
Moen, want een ‘Big Top’ festivaltent met een 
capaciteit van 5.000 bezoekers zorgt ervoor 

dat het festival gewapend is tegen eventueel 
slecht weer. Nieuw dit jaar is de verhoogde 
zittribune die in de festivaltent wordt geïnstal-
leerd en die plaats biedt aan 1.000 personen. 
Die genummerde zitplaatsen zorgen voor meer 
comfort voor bezoekers van alle leeftijden. 
De innerlijke mens zal tijdens Moen Feest 2023 
opnieuw worden verwend, want ook dit jaar 
is dit belevingsfestival tegelijkertijd een beetje 
een foodfestival. Of je kiest voor het traditione-
le bakje friet, een lekkere pasta, Mexicaanse 
gerechten of zelfs de Aziatische keuken; de 
vele foodtrucks op de festivalsite zorgen voor 
culinair genot van de bovenste plank. Je dorst 
kan worden gelest in het Sint-Bernarduscafé, 
hét mekka voor bierliefhebbers. Zelf noemen 
de organisatoren het de ‘beer heaven’, en ge-
loof ons, die omschrijving komt aardig in de 
buurt. Een tweede gethematiseerde bar, het 
Kwaremont Koerse Kaffee, brengt je naast 
heerlijk gerstenat ook Nederlandstalige feest-
hits tot in de vroege uurtjes. 
En dan is er nog de indrukwekkende affiche 
waarmee Moen Feest dit jaar uitpakt. Net zo-
als vorig jaar werd gekozen voor een nostal-
gische vrijdag, een iconische zaterdag en een 

gezinsdag op zondag. Helmut Lotti krijgt de eer 
om deze vrijdagavond op gang te brengen. En 
wie anders dan Salvatore Adamo, de best ver-
kopende Belgische artiest aller tijden, is beter 
geschikt als headliner voor deze nostalgische 
vrijdag? Op zaterdag wordt het opnieuw mee-
zingen, -brullen en -dansen op onder meer 
Bart Peeters, De Dolfijntjes, Berre, Meltheads 
en XINK. Camille, #LikeMe, Metejoor, K3 en 
Niels Destadsbader zijn slechts enkele van de 
namen die op zondag voor een feestje zullen 
zorgen. Deze combinatie kan je nergens anders 
in Vlaanderen op één dag aan het werk zien.
Moen Feest vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 
in Moen. Het festivalterrein is gelegen aan het 
jaagpad tussen Moen en Bossuit, vlakbij va-
kantiehuis Trimaarzate. De inkom ligt langs 
het jaagpad, op het einde van de Trekweg. Wie 
er wil blijven overnachten, kan kamperen op 
Camping Zennijs, dat zich op twee kilometer 
wandelafstand bevindt van het festivalterrein. 
Voor meer info en tickets ga je naar www.
moenfeest.be. 

Belevingsfestival met een unieke ligging 



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

GOUD
ZILVER
AANKOOPO
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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

donderdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag

11
MEI ‘23

4
MEI ‘23

5
MEI ‘23

6
MEI ‘23

7
MEI ‘23

woensdag

10
MEI ‘23

10-16u non-stop

dinsdag

9
MEI ‘23

10-16u non-stop

maandag

8
MEI ‘23

10-16u non-stop 10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop €50
EXTRA

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



BECUE

LEANDERHOF

SINT-AMANDUS

BINNENWEG

INTERESSE?
CONTACTEER ONS

ZWEVEGEM

ZWEVEGEM

AVELGEM

Leanderhof telt 38 woningen waar ook jij jouw 
thuis kan vinden. Volledig instapklaar, energie-
zuinig en met een leuke tuin. 

Luxe appartementen, pal in het centrum. Zicht 
op een groene binnentuin en voorzien van gro-
te terrassen. De bouwwerken vorderen goed. 

Een kleinschalig, kwalitatief afgewerkt project 
in het centrum. Elk appartement is voorzien 
van twee terrassen.
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108 m2

90 - 146 m2

111 - 121 m2

JOUW NIEUWE THUIS?
ZO GEVONDEN.

ERA BECUE
056 75 57 47 | becue@era.be
Otegemstraat 45 Zwevegem | Overleiestraat 79 Kortrijk
Gentsestraat 34 Izegem ERA BECUE

174 - 180 m2

50% VERKOCHT


