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Gaston Roelandtsstraat 48 | 8020 Oostkamp | T. 050-39 07 10
Moerkerksesteenweg 540 | 8310 Sint-Kruis | T. 050-35 56 36

www.bruggemotors.be
Ontdek zicht opmeer...
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Knokke
Boek toont unieke
beelden bezetting

OPDECOVER
Gratis festival ‘Vama
Veche’ luidt Brugse
zomer in

Brugge
Zwemparadijs opent
de deuren

Kijk snel binnenin
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RUBBERROOF
waterdichte oplossingen !!!

✓ Isoleren van platte daken
✓ spuiten van vloeibaar rubber -naadloos op platte daken,

asbestgolfplaten, steeldeck, goten …...

✓ 30 JAAR SCHRIFTELIJKE
GARANTIE OP WATERDICHTHEID!!!

✓ epdm-isoleren en waterdicht maken van gevels
✓ kaleiwerken-gevelbekleding
✓ ontmossen en kuisen leien en pannen
✓ alg. dakwerken-heruittimmeren goten in hout-pvc werken
✓ afbreken en herplaatsen schouwen-eigen hoogwerkers

en stellingen

RUBBERROOF@TELENET.BE
HOEKESTRAAT 148A KNESSELARE

GSM 0497/63.90.80 • 0475/55.83.00
Vrijblijvende prijsofferte en plaatsbezoek.

WWW.RUBBERROOF.BE-referenties op aanvraag

spuiten van vloeibaar rubber -naadloos op platte daken,

alg. dakwerken-heruittimmeren goten in hout-pvc werken
afbreken en herplaatsen schouwen-eigen hoogwerkers 

RUBBERROOF@TELENET.BE
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ONZEPRIJS€369

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging vanaf 2 weken na publicatie

IDEAL STREAMLITE RACE
• SHIMANO 21 SPEED
• SHIFTERS IN DE HANDREM
• 11KG ALUMINIUM FRAME

RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR KLANT GRATIS EN DIRECT GELEVERD 2 JAAR GARANTIE OP ALLE FIETSEN

€ 369

KOERSFIETSEN AlVanaf€229,-
PURSUIT ROAD BIKE
• DUBBELWANDIGE VELGEN
• SHIMANO 14 SPEED
• ALUMIUM FRAME

ONZEPRIJS€229

ONZEPRIJS€599€ 599 KINDERRACEFIETS
PICCADILLY
ROAD 24’’

• SHIMANO 14 SPEED
• KRACHTIGE REMMEN

KORTRIJKSESTEENWEG 70, 9830 SINT MARTENS LATEM
OPEN: DI T/M VRIJ 14-19 UUR / ZA 10-16 UUR T. 03-8880990

WWW.MATRABIKE.BE/GENTOFNAARDE WINKEL

De studenten hebben meteen
iets te doen in hun eerste va
kantieweek. De organisatoren
van Het Entrepot hebben voor
de negende editie van het gratis
stadsfestival Vama Veche op
nieuw een bomvol programma
in elkaar gestoken. Daarmee
mogen ze als klap op de vuur
pijl voor de tweede keer op rij
in Brugge de zomer openen.
‘Met tienduizend bezoekers in
het Astridpark was vorig jaar
zeker niet mis. Dit jaar doen we
het niet voor minder’, zegt
Wannes Fremaut van Het En
trepot. ‘We groeiden de voorbije
jaren uit tot een vaste waarde
én sinds vorig jaar inderdaad de
opener van de Brugse festival
zomer. We hebben er dit jaar
een totaalpakket van gemaakt
met voor elke leeftijd wat wils.
Trouw aan onze rol als ontdek

kingsfestival programmeren we
uiteraard opnieuw heel wat
jong talent dat ongeduldig staat
te trappelen aan de rand van de
doorbraak.’

Kiosk in eer hersteld
Na een lange restauratieperiode
geeft Vama Veche de in eer
herstelde kiosk in het park een
hoofdrol in het gebeuren. ‘We
hebben elke avond om acht uur

een kioskvoorstelling voorzien’,
zegt collega Pieterjan Lefever.
‘Nieuw dit jaar zijn het Vama
Veche Parkrestaurant waar chef
Ben en zijn team iedere avond
vanaf 18 uur een dagschotel
serveren. Na het aperitief op
ons terras hoef je dus niet vlug
naar huis te hollen om iets te
eten vooraleer de optredens be
ginnen. 's Namiddags tussen 15
en 18 uur kunnen de kinderen
hun hartje ophalen met Circus
atelier Woesh  die zelfs een
open piste organiseert  en met
Atelier Recup. Het is de bedoe
ling om van Vama Veche nog

meer dan vroeger een familiaal
gebeuren te maken.’
‘En er staat nog heel wat onver
wachts op het programma’, vult
Wannes aan. ‘Dat maakt van
Vama Veche zo’n ongewoon en
eigenzinnig festival. Zo kan je
op zaterdagnamiddag 4 juli tij
dens een milieubewust ecofab
lab onder meer enkele technie
ken aanleren om een fiets te
herstellen en krijg je heel wat
tips over alternatieve energie.
Er is verder plaats voor een
parkbib en een weggeefwinkel.

www.vamaveche.be

Gratis festival ‘VamaVamaV Veche’ in
Astridpark luidt Brugse zomer in
BRUGGE Het bekende stadsfestival ‘VamaVamaV
Veche’ brengt van 30 juni tot 6 juli
muziek, animatie en zelfs een heus park
restaurant naar het Astridpark. Het gratis
evenement vindt voor de negende keer
plaats en lokte vorig jaar nog zo'n tien
duizend bezoekers. Dany Van Loo

ACTUAACRONDOM

We hebben er
dit jaar een

totaalpakket van
gemaakt met voor
elke leeftijd wat wils
Wannes Fremaut

Organisator
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Pierre Bourgeois ismet zijn re
cent boek niet aan zijn proefstuk
toe. NaBrussel onder de nazibezet
ting leverde de auteur Pierre
Bourgeois numet 1945, De val van
het 3de Reich  Knokke onder de
nazibezetting een unieke kijk af op
de badplaats in die bewogen nada
gen vanWO II. De keuze voor
Knokke is niet toevallig: Pierre
vertelt het verhaal via nog nooit
gepubliceerde foto's van zijn va
der, JimmyBourgeois (19191979)
die in 1945 als reporterfotograaf
voor het Amerikaans persagent
schapAssociated Press (AP)
werkte (foto onder in hetmidden).
Afkomstig uit het Brusselse, was

de familie Bourgeois verknocht
geraakt aanKnokke en dat is op
vandaag nog zo. Vader Jimmy
kocht er deVillaPréRiant, wat la
ter trouwens de naamvan de uit
geverij werd die de boeken op de
markt brengt. ‘Na de bevrijding
vanBrussel en het einde van het
Ardennenoffensief gaatmijn va
der in dienst bij het RodeKruis’,
vertelt Pierre Bourgeois. ‘Dat stelt
hem in demogelijkheid de kust
streek  en niet in hetminst Knok
ke  te doorkruisen en foto's te ne
men. En datwas niet alles. Omdat
de geallieerden voor de naziver
volging duidelijk bewijsmateriaal
nodig hadden, kreeg hij van het

Amerikaans leger de graad van
korporaal enwerd hij oorlogscor
respondent. In die hoedanigheid

heeft hij ondermeer ookDuits
land doorkruist en de bevrijding
van de concentratiekampen in
beeld gebracht. 1945was niet al
leen een jaar van vreugde,maar
ook van gruwel en verdriet en ui
teraard van de val van het 3de
Reich’, aldus nog Pierre.

Het nemen van de foto's  allemaal
exclusieve en nog nooit gepubli
ceerde beelden  bleek niet zonder
risico's te zijn. ‘Inderdaad,mijn
vader namenorme risico's omdat
fotograferen vanaf de eerste dag
van de bezetting streng verboden
werd, eerst door deDuitse bezet
ters en bij de bevrijding door de
geallieerden uit veiligheidsover
wegingen. De kustwerd toen zelfs
voormeer dan één jaar voor het
publiek verboden omwille van het
gevaar van achtergelatenwapens
enmijnenvelden. Voor de samen
stelling van dit boek,maar ook van
het eerste, heb ik gekozen voor
zijn geliefkoosde kiekjes en die
voor dewelke hij enorme risico's
heeft genomen. Aan de hand van
deze unieke verzameling vertelt
mijn vader de oorlog, gezien door
de ogen van een jonge fotograaf.
Hij was nauwelijks twintig toen de
oorlog uitbrak en hij aan zijn be
klijvende reportages begint. Ik
vond dit avontuur dan ook inte
ressant en zeker demoeitewaard
omverteld teworden’, besluit
Pierre Bourgeois.

www.editionspreriant.be

Nieuw boek toont unieke beelden van
Knokke tijdensijdensi de bezetting
KNOKKEHEIST De vergeten details van de laatste oorlogsmaanden in 1945, verteldmet nog
nooit uitgegeven foto's van fotograaf Jimmy Bourgeois: zoon Pierre Bourgeois toont in zijn
nieuw boek Knokke op een nog ongezienemanier. We bieden u een voorsmaakje aan. Dany Van Loo

ACTUAACRONDOM

Als oorlogs
correspondent

heeft mijn vader nog
de bevrijding van de
concentratiekampen
in beeld gebracht
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ZATERDAG

27
JUNI
10 - 12u
14 - 18u

ZONDAG

28
JUNI
10 - 12u
14 - 18u

BEKENDMAKING

UITZONDERLIJKE STUNT VERKOOP
PRIJZEN TOT -70%

www.asianimport.be
Vanackerestraat 59 - 8560 Wevelgem - 0475 72 50 00

Opgelet: niets kan vooraf gereserveerd worden.
Betaling per kaart mogelijk.

Grote parkeerplaats voor de toonzaal

GRATIS
LOTUS KAARSHOUDER*

* bij aankoop vanaf 30 euro.
Opgelet: enkel geldig tijdens deze verkoopsdagen. Alleen geldig

bij afgifte deze bon. Geldig zolang de voorraad strekt.

Koe
100 cm
€210 nu €95

Koe
100 cm
€ 210 nu € 95

Reuze
konijn
115 cm
€350
nu €150

Texelaar
lammetje
43cm
€60 nu €30

Grote bulldog
90 cm €150 nu €55

ANBBV00B

Grote
kat
105 cm
€120
nu €60

PRIJZEN TOT -70%
Grote
kat
105 cm
€ 
nu

Tempelwachter
hoogte 85cm
€90 nu €45

PRIJZEN TOT -70%

Tempelwachter
Boeddha
1 meter
€210 nu €95

Klankschaal -50%
Meer dan 500 stuks
beschikbaar

Klankschaal -50%
Meer dan 500 stuks 
beschikbaar

Houten molen
hoogte 110cm
€160 nu €80

Houten molen

80

Boeddha

Klankschaal -50%
Meer dan 500 stuks 
beschikbaar

Kabouters
(verschillende
modellen
beschikbaar)
vanaf €14

Houten molen
hoogte 110cm
€ 160

(verschillende 
Texelaar
lammetje
43cm

 nu € 30

Verder enorme keuze wierook,

kristallen schedels, bronzen Oosterse

beelden, Tibetaanse voorwerpen,

allerhande Oosterse decoratie

ZATERDAG

4
JULI

10 - 12u
14 - 18u

ALLES
MOET
WEG

2 merkbrillen, met levenslange garantie.
Vervanging van de glazen als het zicht verandert.
11€90 incl. btw per maand gedurende 18 maanden.*

BRILLEN ZONDER PROBLEMEN

Vast JKP 0%
*Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietdossier door Buy Way Personal Finance nv, BTW BE 0400 282 277 - RPR Brussel,
kredietgever, Anspachlaan 1/11, 1000 Brussel. Kredietbemiddelaar: Alain Afflelou België bvba, Gulden Vlieslaan, 1060 Brussel, BTW BE 0885
723 232 – RPR Brussel)Uitzonderlijk Jaarlijks Kostenpercentage 0% geldig van 01/06/2015 t.e.m. 31/12/2015. Standaard voorwaarden:
Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) variabel volgens het bedrag, met een maximum van 18,50%, bepaalde duur en variabel volgens
het bedrag (voorbeeld 1) of onbepaald (voorbeeld 2). Voorbeeld 1: voor een verkoop op afbetaling van 600 EUR en een JKP van
15,49% (= vaste debetrentevoet), 18 maandelijkse afbetalingen van 37,29 EUR, of een totaalbedrag van 671,17 EUR. Voorbeeld 2:
voor een kredietopening met eenmalige kredietopname van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR (JKP van 12,50% op 29/11/2012
waarvan 0,02%/maand kaartkosten (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 12,24%)) duurt de theoretische terugbetalingstermijn 27
maanden, tegen een maandelijkse aflossing gelijk aan 5,60% van het openstaand bedrag met een minimum van 60 EUR of het totaal van het
openstaand bedrag indien het lager ligt, d.w.z. een totaal van de maandelijkse aflossingen van 1.703,09 EUR.

ROESELARE (rechtover Delhaize). Westlaan 136. Tel. 051 21 21 23

SINT-KRUIS TE BRUGGE (naast Vanden Borre). Maalsesteenweg 330a. Tel. 050 37 27 37

ZEDELGEM. Torhoutsesteenweg 222d. Tel. 050 81 20 63
ALTAZ00L/2615tgd
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Meer info in uw agentschap
Beobank Brugge | 050/44.45.90
Gulden Vlieslaan 61, 8000 Brugge
brugge@beobank.be
Beobank NV | SA

Voorbeeld: lening op afbetaling van 5.500€ terugbetaalbaar in26maandaflossingen aan een Jaarlijks
Kostenpercentage van 5,70% (vaste actuariële debetrentevoet: 5,70%). Dit betekent 26 maand-
aflossingen van 225,01€, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 5.850,26€.
* Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.
Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 5,70% (vaste actuariële debetrentevoet: 5,70%), voor een bedrag van minimum
2.500€ tot 5.000€ in maximum 24 maanden of voor een bedrag van 5.001€ tot maximum 7.500€ in maximum 30
maanden. Voorwaarden geldig op 03/06/2015, onder voorbehoud van wijzigingen. Enkel voor nieuwe kredietklanten..

Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA Member of Crédit Mutuel Nord Europe | Kredietgever | Gen. Jacqueslaan 263g,
1050 Brussel | BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 | BIC CTBKBEBX | FSMA 19688 A

Het project gevonden
dat bij u past?

Wij hebben het krediet dat u nodig heeft.
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Persoonlijke lening

5,70%
JKP*

Let op, geld lenen kost ook geld.
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genieten met groen

OOSTBURG

Life & Garden Oostburg
Nieuveltweg 56, Oostburg,
T 0117-452279

www.lifeandgarden.com
AKIPZ/00M

De zomer is eindelijk begonnen!

genieten met groen

We hebben veel artikelen voor
op uw terras zoals vele soorten

parasols, tuinmeubelen en Weber
barbecues. Ook nog steeds een
groot assortiment buitenpotterie

en zomerbloeiende planten.

4 juli is Stef Daese, beter gekend
als Finez, te ontdekken op het
Speechless Festival inKnokke
Heist. Rondom sprakmet hem.

Hiphop is eenmuziekstijl die
vaakverkeerdwordt begre
pen, ervaar jij dat ook zo?
‘Deelswel, want daarover gaat de
tekst van 180 graden eigenlijk.
Mensen scheren alle hiphop over
dezelfde kam,maar als ze echt
naar de tekst zouden luisteren,
zullen zemerken dat de teksten
vaak compleet andere thema's be
handelen. De teksten vanmijn
laatste EP zijn dan ookmoment

opnames van realistische situaties
uitmijn leven,maarwaarin veel
mensen zichzelf herkennen.’

Jij verzorgt zelf alles van tekst,
muziek enuitvoering.Koos je
daar bewust voor?
‘Ik heb op voorhand het eindresul
taat van een nummer tot in detail
inmijn hoofd zitten en vind het
moeilijk omdat idee over te dra
gen en daarbij te verlangen dat ie
mand anders het precies hetzelfde
ziet. Verder ben ik ook graag bezig
met het hele productieproces,
waarbij ik nogal kritisch ben voor
mezelf, zo probeer ik steeds voor

uitgang temaken.’

Nogmaar twee jaar bezig, al
tweeEP's uitgebracht en er
volgen er ongetwijfeld nog
meer.Hoebevalt het afgelegde
parcours je tot nu toe?
‘Ikmerk vooral dat het niet ge
makkelijk is omwat naambekend
heid te krijgen. Vooral socialeme

dia zijn belangrijke kanalen om
muziek te verspreiden. Daarom
zal ikme het komende jaar vooral
focussen op losse nummers en
clips, want het is opvallend dat
vooral de nummersmet videoclip
beterworden opgepikt.’
Onthoud alvast de naamFinez.
We horen nog van dit talent van
eigen bodem!

Tweede EP Knoks hiphopfenemeen Finez

CULTUURCULRONDOM

KNOKKE Eind januari werd Momentopna
mes, de tweede EP van singersongwriter
Finez gereleased. Deze hiphop is volledig
van Knokse makelij, net als de clip van
180 graden, één van de nummers op de
EP. Elke Van de Kerckhove
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VAN -20% TOT -70%*

SOLDEN BIJ BRILCENTER !

* Geldig van 01/07/2015 tot 31/07/2015, vraag meer info in de winkel.* Geldig van 01/07/2015 tot 31/07/2015, vraag meer info in de winkel.
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www.bri lcenter.be

MAALSESTEENWEG 147 B
SINT-KRUIS BRUGGE

050 78 84 48
Di.-za. van 9.30-12.30u. & 14-18.30u.

Zondag & maandag gesloten.

LIPPENSLAAN 7
KNOKKE

050 62 93 50
Ma. - za. van 9.30-12u30 & 13.30-18u.
Zondag van 14-18u. Dinsdag gesloten.

& Win
http://faceb

ook.com/br
ilcenter

*Actie niet cumuleerbaar met andere acties of promoties

MAMA TOMY: DAARVOOR KOM JE NAAR BLANKENBERGE; OOK IN DE WINTER

ELKE DAG EEN BETAALBARE WARME MAALTIJD BIJ MAMA TOMY !!!

WIJ ZOEKEN EEN DEELTIJDSE SLAGER VOOR ONZE SLAGERIJ OM TE HELPEN IN DE DRUKKE PERIODEN

Keuze uit de lekkerste streekgerechten van het Meetjesland
... en natuurlijk in de BISTRO onze heerlijke REUZESTEAKS rechtstreeks uit onze slagerij met saus naar keuze

MamaTomys huisje aan zee
Vissersstraat 55-57-59 - BLANKENBERGE
aan de trap van de Kerkstraat, naast het Witte paard
☎ BISTRO 050 41 85 02
☎ HOTEL 050 43 55 00
☎ SLAGERIJ 050 42 74 41☎ SLAGERIJ 050 42 74 41

ONTBIJTBUFFET

MAMA TOMYS ONTBIJTBUFFET
8 euro per persoon

Heerlijk lekker vers uit onze traiteurzaak
elke dag naar hartelust

ongelooflijk lekker voor een ongelooflijke prijs
en dit elke morgen van 8.00 tot 11.00 uur

BROODJES • BOTERKOEKEN • KAZEN • CHARCUTERIE
VERS FRUIT • DIVERSE FRUITSAPPEN

KOFFIE EN CECEMEL

AK
EA

F0
0M

In de slagerij: DAGSCHOTEL vanaf 4 euro !!!!

APERITIEF
SOEP

KOUD BUFFET
WARM BUFFET

NAGERECHT

1 drankje GRATIS...
en dit voor de weggeefprijs van

4 euro4 euro
en dit voor de weggeefprijs van

12,95 euro

IN ONZE SLAGERIJ:
ECHTE BOERENHAM

45 euro/stuk

GEZOCHT: actieve en werklustige 55+ voor hulp in keuken, zaal, buffet-
restaurant en slagerij voor enkele uren per dag, om de piekmomenten

op te vangen in drukke periodes. Tel. Alex: 0496 550 424
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GROTER, KRACHTIGER, KLAAR VOOR ACTIE. DE NIEUWE
CROSSOVER VAN FIAT, 2- OF 4-WIELAANDRIJVING.

NIEUWE 500X BESCHIKBAAR VANAF 190 € /MAAND*

fiat.be

NIEUWE 500X

4,1-6,4 L /100KM, 109-147G /KM.
*Kredietvorm: lening op afbetalingmet een minimum verplichte voorschot van 10%. Op max.60 maandenmet laatste verhoogde maandaflossing.Actie geldig van 01/06/2015 t.e.m. 30/06/2015. Representatief voorbeeld: Fiat 500X 1.6 POP e-torQ 110Cv. Factuurprijs incl. btw.: 16.500€.
Voorschot: 1.647€. Te financieren bedrag: 14.853€. JKP= jaarlijks kostenpercentage = 4,49%. Vaste jaarlijkse debetrente = 4,40%. 59 maandaflossingen van 190€. Laatste verhoogde maandaflossing: 5.965€. Totale prijs op afbetaling: 18.823€. Onder voorbehoud van aanvaarding van
uw dossier door AlphaCredit n.v., kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel. RPR Brussel. KBO 0445.781.316. Uw Fiat Dealer treedt op als kredietbemiddelaar, kredietagent. Aanbieding voorbehouden aan particuliere klanten. Aanbieding geldig in het deelnemende netwerk. U vindt het deelnemende
netwerk terug op www.fiat.be. V.U.: Stéphane Labous. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0446-254-636. RPM: Brussel. KBC: IBAN BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004 beschikbaar op www.fiat.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.

CITY LOOK

OFF-ROAD LOOK

AMIMJ00C

Autobedrijf Deboo
Oostendesteenweg 157 - 8000 Brugge - Tel. 050 32 99 70 - www.garagedeboo.be

Officiële dealer

Hoeveel weet u over de opwar
ming van de aarde? Hoogst
waarschijnlijk evenveel als de
meesten onder ons: nog lang
niet genoeg. Tot die conclusie
kwam ook Pieter Boussemaere
(foto), docent aan Hogeschool
Vives in Brugge. Hij merkte
dat er bij zijn leerlingen nog
veel stukjes ontbraken in de
puzzel van de klimaatverande
ring en dat de weinige kennis
die er was, ook nog vaak fou
tief bleek te zijn. Boussemaere
besloot de koe bij de horens te
vatten en wat meer duidelijk
heid te scheppen rond de hele
klimaatkwestie. ‘Ik geef les aan
toekomstige leerkrachten lager
en secundair onderwijs’, zegt

hij. ‘Ik vind het dan ook be
langrijk dat mijn leerlingen de
problematiek van dit veelbe
sproken thema begrijpen. Een
probleem kan je maar ten volle
begrijpen, als je ook de ge
schiedenis ervan kent. En dat
is in hoofdzaak wat mijn boek
doet: het geeft de lezers con
text.’
Boussemaere hoopt vooral ver
heldering te brengen voor
mensen die niet goed weten
wat ze nu precies moeten den
ken over de hele klimaatkwes
tie. ‘Na het lezen van mijn
boek zullen ze zich een ge
gronde mening kunnen vor
men. Ik zou het geslaagd vin
den als de kern van de kli

maatkwestie blijft hangen bij
de lezers: de verbranding van
steenkool, gas en olie. Want
dàt is de oorzaak en meteen
ook de oplossing van het pro
bleem. We moeten zo snel mo
gelijk naar de dag waarop we
deze grondstoffen niet meer

nodig hebben. Bereiken we die
dag snel genoeg, dan is het kli
maatprobleem opgelost. Alle
andere oorzaken en oplossin
gen zijn eigenlijk van minder
belang.’

www.davidsfonds.be

‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’

ACTUAACRONDOM

BRUGGE Wat is er nu eigenlijk aan van de
verandering van het klimaat? Pieter Bous
semaere, docent aan Hogeschool Vives,
schreef er een boek over. Elke Van de Kerckhove

Foto: believe.be
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GRATIS
BIJ ELDI

& NERGEN
S ANDE

RS !

Zie voor
waarde

n**

5 JAAR

GARAN
TIE

AANBIEDINGEN
GELDIG

VAN 15/06/2015 T.E.M. 30/06/2015
of tot einde voorraad

**Eldi biedt 5 jaar garantie op alle groot elektrotoestellen van de merken Bosch, Siemens & AEG

N°1 in elektro !
Meer dan 100 winkels tot uw dienst !

Energie
A++

H : 154 cm
B : 60 cm 198 L

5 JAAR
GARANTIE
INBEGREPEN**

ter waarde van 49€

Frostmatic
snel vriezen.

i

Webcode :
102125220

Diepvriezer A52200GSW0

54999

47999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-70€

7 Kg
OPTISENSE

Wasautomaat
L63470FL

Webcode :
104126340

5 JAAR
GARANTIE
INBEGREPEN**

ter waarde van 99€

Energie
A+++

1400 t/m

57999

49999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-80€

Vaatwasser
SN25D273EU

Webcode :
108062527

5 JAAR
GARANTIE
INBEGREPEN**

ter waarde van 99€

Energie A+
10 L 46 dB
Self Cleaning filter
Aqua stop

57999

44999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-130
€

Bestek-
lade

i
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*Kredietvorm : Kredietopening van onbepaalde duurmet een jaarlijks kostenpercentage (JKP)
van 12,50 % (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 12,24% en 0,02 % kaartkosten per maand op het
opgenomen bedrag) voor een kredietopening van 1.500 €.

Webcode :
103183415

226 L

11
3 L

Energie
A++

H : 190 cm B : 60 cm
Afgeronde deuren Silver

Koel/vries combinatie
WBE34112S

49999

39999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-100
€

Energie
A++

H : 144 cm
B : 55 cm
250 L
Dynamic
Cooling

Koelkast
CO 2900 A++

Webcode :
103012900

34999

29999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-50€

1400 t/m

Wasautomaat WF71F5E0Z4W-EN

Webcode :
104857105

Smart Check

49999

34999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-150
€

7 Kg 6th sense
Diagonal airflow system

Droogkast met
warmtepomp ECONOMY

Webcode :
107188500

57999

44999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-130
€

OP = OP !
!

19
0
cm14

4
cm

7 KG

WARMTEPOMP
Bespaar onmiddeliijk
op uw energie factuur.

i

EnergieA+

Energie
A++
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Onder voorbehoud van aanvaarding door Buy Way Personal Finance nv, kredietgever (BTW BE 0400.282.277 – RPR Brussel), Anspachlaan 1 te
1000 Brussel. Kredietbemiddelaar: BC nv, Leuzesesteenweg 169 te 9600 Ronse (BTW BE 0873.040.085 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde) met
inschrijvingsnummer 219.201 of Electro-A.V. nv, Leuzesesteenweg 169 te 9600 Ronse (BTW BE 0441.729.783 – RPR Gent, afdeling Oudenaarde) met
inschrijvingsnummer 76.670. Let op, geld lenen kost ook geld.

Webcode :
218420458

Webcode :
217121020

Webcode :
251640780

1400 W
Filter
HYGIENE

Stofzuiger
AEQ 25

Window VAC
WV2 PLUS WHITE

Webcode :
215582000

Nescafe Dolce Gusto
KP 1006 PICCOLO

Stoomdebiet : 120 g/m

Webcode :
210337485

Zool Autoclean

Exclusieve
anti-kalk collector

i

Stoomgenerator
GV7485 EXPRESS P Z

5999

4999
€ Inclusief

Recupel

-10€

9999

8999
€ Inclusief

Recupel

-10€

7499
€ Inclusief

Recupel

3999

3499
€ Inclusief

Recupel

-5€

10 JAAR
GRATIS
GARANTIE

Webcode :
219411006

6999

3999
€ Inclusief

Recupel

-10€

Haar- en
baardtrimmer
E780EOplaadbaar /

Autonomie :
45 min

19999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

Elektrische barbecue 112247

Grilloppervlak :
47x28 cm

Webcode :
208512247

2999

2499
€ Inclusief

Recupel

-5€

Autonomie :
25 min

5.5
bar

Frituurpan
DO458FR

3000 W
4 L

Glas niet
inbegrepen

11



Denk aan uw gezondheid : Gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere
SAT-waarde (SAR-waarde). A : SAT < 0,4 W B : 0,4 ≤ SAT < 0,8 W/kg C : 0,8 ≤ SAT < 1,2 W/kg D : 1,2 ≤ SAT < 1,6 W/kg E : 1,6 ≤ SAT ≤ 2 W/kg

Ontdek ons volledig gamma op www.eldi.be

Webcode :
366854162

Energie A+
Full HD 1080
200 Hz CMR
3x USB
4x HDMI

LED-TV SMART 3D
UE40H6200

Quad-Core 1,2 Ghz
Geheugen :16 Gb
Bluetooth V 4.0
Camera’s :
3 Mp/1,3 Mp

Tablet 10,1’’ TAB4 T533+T530 WHITE of BLACK

4.4
TM

Webcode :
30685533 1 / 2

Webcode :
3068553 10 / 11

Uw tablet
laat u
niet meer
in de steek !

Actievoorwaarden en
inschrijvingsformulier :
myactions.eu

Actieperiode :
01/05/2015 >
30/06/2015

AC
TIE

EX
CL
US
IEF

BI
J E
LD
I

i

CADEAU
DRAAGBARE OPLADER

EB-PG900BW6000mAh
ter waarde van

69,90€

Webcode :
303950905

eID-kaartlezer
EID DIGIPASS 905

Geheugen :
16 Gb + microSD Slot
Camera’s :
13 Mp + 5 Mp
SAT : 0,331 W/kg (A)
NFC
Octa-core : 1,2 Ghz

Smartphone 5’’
P8 LITE

5.0
TM

Webcode :
390950331

4G

Geheugen : 4 Gb
+ microSD Slot
Camera :
5 Mp + VGA
SAT :
0,704 W/kg (B)
Quad-core :
1,3 Ghz

Smartphone 4,5’’
POP D5 DUAL SIM

4.4
TM

24999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

249€ Inclusief
Recupel

Of vanaf 30€/maand*

199€ Inclusief
Recupel

Of vanaf 30€/maand*

8999
€ Inclusief

Recupel999
€ Inclusief

Recupel
Webcode :
390950266

GPS 5’’ GO510
WOLRD LTMAP

Webcode :
350950497

NEW
!

Koop een tab4 10’’ bij Eldi
en krijg een draagbare oplader !

48’’/122 cm

Model UE48H6200
Webcode : 366854862

69999

64999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 50€/maand*

-50€

50’’/127 cm

Model UE50H6200
Webcode : 366855002

74999

69999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 50€/maand*

-50€59999

49999
€ Inclusief

Recupel

Of vanaf 30€/maand*

-100
€ 40’’/102 cm

12



BRUGS MATRASSENDROOM
Maalsesteenweg 147
ST.-KRUIS BRUGGE
TEL. 050 37 00 24

Alle dagen open van 10.00 tot 18.00 uur
en op zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

Gesloten op dinsdag

KNOKS MATRASSENDROOM
Lippenslaan 43

KNOKKE
TEL. 050 60 98 95

Alle dagen open van 10.00 tot 18.30 uur
(ook op zondag)

Gesloten op dinsdag

KNOKS SLEEP IN STYLE
Lippenslaan 47
KNOKKE-HEIST

TEL. 050 62 06 24
Alle dagen open ook op zondag

Maandag tot zondag: 10.00 tot 18.00u
Gesloten op dinsdag

AN
CL
R0
0A

BOXSPRING PRAAG

NU

€999
ALL-IN

€1.599€1.599

GRATIS
VERWENSET

Textiel-25%Matrassen -10%/stuk
summum
s

COLLECTIONPrestigesummum

-10%
-15%

-20%
-25%

Solden vanaf 1 juli

Matrassen tot -25%
Alle textiel -25%

Geen supplement voor hoofdbord
Hockers 1+1 gratis
GRATIS verwenset

GRATIS draadloze afstandsbediening

deze zomer
kiest Uzelf

uw solden...



Gistelsteenweg 157A | 8490 Varsenare | Winkel 050/397 739 | Plaatsing 0474/474 878
info@aquapress.be | www.aquapress.be | ma-vr: 8.30-12u / 13.30-18u • Za. doorlopend tot 18u
Gistelsteenweg 157A  |  8490 Varsenare  | Winkel 050/397 739  | Plaatsing 0474/474 878

Aqua-Press
JUNI ACTIEMAAND

Huishoudelijk, tuin, vijver en zwembadfilterpompen
Dompelpompenmet ingebouwde drukregelaar, constante druk!

Voor de tuin: eenvoudige aansluiting > pomp in put kraan aansluiten en beregenenmaar!
Voor huishoudelijk gebruik: Geen geluidslast!

Zwembad: complete zandfilter voor proper water.

Reinigen van uw
(zwem)vijver
Met geïntegreerde dompelpomp
voor groter gebruiksgemak

Professionele
hogedrukreinigers

150 Bar
incl extra lans met vuilfrees

en haspel met 12m HD slang

ANEFQ00A

 
 

    

Bekende gezichten uit Varsenare
U kent ze waarschijnlijk wel: deze vier bekende gezichten met elk hun eigen verdiensten
en talenten én een link met Varsenare.

BEKENDE FIGURENBEKENDE FIGURENRONDOM

Johan Museeuw
De nu 49-jarige Leeuw van
Vlaanderen mag dan al een tijdje
de fiets aan de haak hebben ge-
hangen en vooral gelinkt zijn
aan Gistel, zijn wieg stond wel
degelijk in Varsenare. Zonder de
minste twijfel één van onze beste
klassieke renners ooit.

Birger Maertens
De 34-jarige Birger Maertens is
wellicht de bekendste voetbal-
ler die Varsenare heeft voort-
gebracht. Hij speelde jarenlang
voor Club Brugge en veroverde
ook enkele caps bij de Rode Dui-
vels. Hij tekende recent bij vier-
deklasser KVK Ieper.

Pieter-Jan Fonteyne
De 19-jarige Pieter-Jan Fonteyne
is één van de weinige jeugdam-
bassadeurs van ONE in ons land.
ONE is een ngo die de steun ge-
niet van onder meer Bill Gates
en Bono. In die hoedanigheid zet
deze sympathieke jongeman zich
dagelijks in voor de strijd tegen
extreme armoede.

Karl Vandermeersch
KarlVandermeersch is voorzitter
van de grootste vereniging van
Varsenare: de plaatselijke afde-
ling van de Gezinsbond. Jaarlijks
kiezen bijna vijfhonderd gezin-
nen om lid te worden of te blijven
van de actieve vereniging en te
genieten van heel wat activitei-
ten.

14



ANEGE00A

WWW.XOTO.BE

Over de Heren van Varsenare, zwaarden en
schilden.
In 1796 werd
Va r s e n a r e
o n d e r d e e l
van het kan-
ton Houtave
en in 1800
werd het een
zelfstandige
gemeente en
dit tot aan
de fusie met
Jabbeke in
1977. Het wa-
penschild van
de gemeente
werd toegekend op
16 november 1842 en was geba-
seerd op het wapenschild van de
Heren van Varsenare zoals dat

werd gepubli-
ceerd in 1557.
Het werd in
de 17de eeuw
opnieuw ver-
meld als het
wapenschild
van de Heren
van Varsenare
en werd dus
daardoor in
1842 door
V a r s e n a r e
aangenomen.

Na de fusie met
Jabbeke werden de

vier zwaarden opgenomen in
het wapenschild van de fusiege-
meente.

Het wapenschild
van Varsenare

WAPENSCHILDWAPENSCHILDRONDOM

De spookbruggen
van Varsenare
Wie herinnert ze nog: de twee spookbrug-
gen van Varsenare.

In 1976werden inVarsenare twee
bruggen gebouwd. Dat waren de
eerste bouwwerken aan het wes-
telijk tracé van deA17 rond Brug-
ge. Na hevig protest van natuur-
bewegingen, gemeentebesturen
en landbouwers werd het plan
om de weg aan te leggen echter

afgevoerd, maar de bruggen ble-
ven wel jarenlang verloren staan
in het landschap. In 2011 besloot
toenmalig Vlaams minister van
openbare werken Hilde Crevits
om de beide bouwblunders te
slopen. Dat gebeurde in oktober
van dat jaar en in januari 2012.

WAT U NOG NIET WISTWAT U NOG NIET WISTRONDOM 15



BLANKENBERGSE LiftServiCe

VERHUIZINGEN DevoS - MoreeuW

WWW.VERHUISPUNT.BE
GSM - 0471 /400 400 - info@verhuiSpunt.be

BLANKENBERGSE LIFTSERVICE

PUNTVERHUIS
wij maken een punt van uw verhuis !

A
LG

EO
00

D

NIEUWE
UITBATER

AM
SM

O
00
A
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UW GEMEENTEUW GEMEENTERONDOM

OO
ST
KA

MP

Uw gemeente in
 de kijk

er
Alle

s wat u
 nog niet w

ist, 

of m
isschien vergeten was, 

over u
w gemeente!

OO
ST
KA

MP

Uw gemeente in
 de kijk

er
of m

isschien vergeten was, 

over u
w gemeente!

UW SPECIALIST IN
HERSTELLEN, VERVANGEN EN

TINTEN VAN AUTORUITEN

ook mobiele serviceook mobiele service www.autoglassclinic.bewww.autoglassclinic.be

OOSTKAMP
Tel. 050 38 41 15

Gaston Roelandtsstraat 1
8020 Oostkamp

oostkamp@autoglassclinic.be

Vergeet Car…
U verdient Autoglass Clinic!
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’t Boldershof Oostkamp; zaal voor huwelijk, banket,
receptie, communie, babyborrel, tuinfeest, seminarie,...

www.boldershof.be, info@boldershof.be
ANAMI00A

Naar aanleiding van Oostkamp-Kermis
hebben wij het genoegen

om U ons

Grill-buffet
(De smakelijkste barbecue van Het Brugse Ommeland)

te mogen voorstellen:

Zondag 2 augustus 2015
om 12.00 uur

Reservatie gewenst:
050 82 24 79

Volgt U onze agenda op
www.boldershof.be

Lunch op woensdag, donderdag en vrijdag

FEEST- & BANKETZAAL

’t Boldershof
Schooldreef 44 - 8020 Oostkamp-Brugge

koffie coupe terras take away

GELATO QUEEN OOSTKAMP
Brugsestraat 93
✆0471 69 40 37 www.gelatoqueen.be

Wij zijn gespecialiseerd in artisanaal Italiaans ijs
met huisgemaakte toppings.

Maar we bereiden voor u ook een perfecte koffie of thee, heerlijke
milshakes, een gezellig ontbijtbuffet tijdens het weekend.

Verse pannenkoeken of een taartje van de dag.

U kan bij ons ook ijstaarten, geschenkmanden
of een gelato-dessertbuffet bestellen.

Proef ook onze limonades en huisgemaakte digestiven
en onze heerlijke Italiaanse wijnen.

26/ANDLR/00A

Geen merels maar merletten op het wapen-
schild van Oostkamp.

Het wapen-
schild van
Oostkamp,
steeds geba-
seerd op die
van de ver-
sch i l l ende
heren van
Oo s t k amp
heeft er in de
loop der tij-
den een paar
keer anders
u i t g e z i e n
dan nu het
geval is. Begin
19de eeuw toonde het bijvoor-
beeld drie lindenbomen. Het hui-

dig wapen-
schild, dat
werd toege-
kend in 1985,
wordt blijk-
baar door
velen ver-
keerd geïn-
terpreteerd.
Er wordt
meestal naar
de zes vogels
verwezen al
zouden het

merels zijn,
maar het betreft

hier echter heraldische merlet-
ten, een watervogel.

Zeg nooit merel
tegenmerlet

WAPENSCHILDWAPENSCHILDRONDOM18



Brugsestraat 62 • 8020 Oostkamp • T 0468/12 98 86
info@caramelo.be www.caramelo.be

Openingsuren: din tot vrij 9u30-12u30 & 13u30-18u30
zat 9u30-12u30 & 13u30-18u / gesloten op zon & ma

AMZKT00A

Brugsestraat 14 | 8020 Oostkamp
T: 050 733 733

Ma. gesloten | di-za: 9.30u-18.30u | zo: 9.30u-13u

www.chocatelier.be
AMZMK00A

AMZLG00A

Met deze bon kan u genieten
van een gratis tas koffie*

bij Queens

*geldig bij het nuttigen van een pannenkoek naar keuze,

en geldig voor één persoon, geldig maand juli

Kortrijksestraat 99 - 8020 0stkamp
0495/52 29 91 - 0495/50 11 61
Open do-ma van 11u tot 01u

Pub-bistro

Bekende gezichten uit Oostkamp
U kent ze ongetwijfeld: vier bekende gezichten uit Oostkamp met elk hun eigen verdien-
sten en talenten.

BEKENDE FIGURENBEKENDE FIGURENRONDOM

Geert Hoste
Wie kent hem niet, Geert Hos-
te, stamvader van de Vlaamse
stand-up comedy die al in 1987
het genre in onze contreien in-
troduceerde en tot op vandaag de
populairste blijft. Opgegroeid in
deelgemeente Waardamme heeft
hij nooit zijnWest-Vlaamse roots
verloochend.

Jan Verheyen
Filmmaker, presentator, TV-fi-
guur Jan Verheyen vond rust en
natuur in West-Vlaanderen. Hij
woont samen met vrouw Lien
en dochter Anna in het piepklei-
ne Baliebrugge, een gehucht op
grondgebiedRuddervoorde, deel-
gemeente vanOostkamp.

Georges Leekens
Hijmagdanopvandaagnagenoeg
het grootste gedeelte van zijn tijd
doorbrengen als bondscoach van
de Tunesische nationale voet-
balploeg, Georges Leekens heeft
steeds zijn stek gehad in de Oost-
kampse deelgemeente Herts-
berge.

Luc Vanparys
Je mag gerust stellen dat 2015
een heel bijzondere mijlpaal is in
het leven van Luc Vanparys. Hij
draagt dit jaar immers precies
twintig jaar de burgemeesters-
sjerp.
Zijnpolitieke carrièrebegonzelfs
33 jaar terug toen hij voor het
eerst verkozenwerd.
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van 25/06 t.e.m. 01/07/2015
KAAS

IN BEDIENING
BROOD & BANKET

OVENVERS
CHARCUTERIE
IN BEDIENING

BEENHOUWERIJ
VERS VERPAKT

Oostkamp
Kortrijksestraat 103 - T. 050/50.24.20AJZHU00M Openingsuren: maandag - vrijdag 8.30 > 19.00

zaterdag 8.30 > 18.30

Hofmeestersteak
NP € 15,95/kg

NU
SLECHTS €1495
Barbecueschotel
± 600 gr

2 gemar. brochetten
2 barbecueworsten
2 gemar. rumpsteaks

SAMEN
SLECHTS €720

/schotel

Lamskroontje
NP €32,50/kg

NU
SLECHTS €2950

HETZIJ -€3/KG

HETZIJ -€2/KG

Varkens-
koteletten
NP € 8,50/kg

NU
SLECHTS €650

HETZIJ -20%

HETZIJ -20%

Boereringen
NP €18,95/kg

NU
SLECHTS €1515

HETZIJ -20%

HETZIJ -15%

20%20%20

Waeslanderham
NP €17,95/kg

NU
SLECHTS €1435

Mosselsalade
NP € 17,65/kg

NU
SLECHTS €1415

Mosterdspek
NP €16,20/kg

NU
SLECHTS €1375

Petrus abdijkaas
1 kg

NU
SLECHTS €1475
Oudendijk met
mosterd
1 kg

NU
SLECHTS €1385

Waldcorn brood
600 g
NP € 2,10

NU
SLECHTS €185
Weense appeltaart
4 personen
NP € 6,08

NU
SLECHTS €549



AGMUK00C

van 02/07 t.e.m. 08/07/2015

KIES KEURIG,
KIES VERS

BEENHOUWERIJ
VERS VERPAKT

CHARCUTERIE
IN BEDIENING

KAAS
IN BEDIENING

BROOD & BANKET
OVENVERS

Spaar
mee
voor luxe
hoeslakens

HETZIJ -€3/KG

Kipfilet
NP € 11,45/kg

NU
SLECHTS €995

Carpaccio
van het huis
NP € 22,95/kg

NU
SLECHTS €1995

Barbecue-
burger
NP €9,50/kg

NU
SLECHTS €850

Varkenssteak
barbecue
NP € 13,95/kg

NU
SLECHTS €1295

HETZIJ -20%

Zalmsalade
Belle Vue
NP €20,20/kg

NU
SLECHTS €1620

HETZIJ -20%

HETZIJ -20%

Oma’s koek
NP €13,20/kg

NU
SLECHTS €1055

Ardeense pipes
NP €1,30/st

NU
SLECHTS €1

HETZIJ -20%

Seizoen paté
met zongedroogde tomaat
NP €14,75/kg

NU
SLECHTS €1180

Brugse abdijkaas
Pater
1 kg

NU
SLECHTS €1490
Suprême
1 kg

NU
SLECHTS €1495

Groot wit rond
brood
800 gr
NP €2,10

NU
SLECHTS €185

Nu
3 + 1 GRATIS

Roomhoorntjes
NP €5,15/4st.
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Kinderboetiek

Bunny
Stationsstraat 27
Oostkamp
T 050 82 43 61

www.kinderboetiekbunny.be

Toffe kindermode
van 0-18 jaar!

Vanaf 1 juli solden
-50% vanaf 5 stuks

  

  

 
  

 

andyi00a

Kasteel Gruuthuse
Vernoemdnaar zijnmeest vermaardebewoner.

Het kasteel Gruuthuse werd al
in de Middeleeuwen vermeld en
heeft een bewogen verleden ach-
ter de rug. Het kasteel draagt de
naam van zijn meest vermaarde
bewoner. In de 15de eeuw was
dit domein het buitengoed van
Lodewijk vanGruuthuse, raadge-
ver en diplomaat van de hertogen

van Bourgondië. Sinds de 17de
eeuw is Gruuthuse onafschei-
delijk verbonden met familie
d’Ursel. Het huidige gebouw da-
teert uit 1890 en is een ontwerp
van bouwmeester René Buyck.
In 1981 woedde er een felle brand
die het leven kostte aan een
brandweerman.

WAT U NOG NIET WISTWAT U NOG NIET WISTRONDOM
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LakeFront.
Kom deze wondermooie plek bezoeken
tijdens onze opendeurdagen.

• Idyllisch gelegen in Knokke aan de rand van Duinenwater

• Eerbetoon aan klassieke villa’s met eigentijds karakter: da’s volop genieten van alle comfort

• Groene omgeving met zicht op het meer, vlakbij de nieuwe golf

• Zowel voor tweede verblijf als investering een verstandige keuze

• Zuidwestelijk georiënteerd: ideaal voor uw romantische avondjes

Neem vlug contact met ons op via 050/946.946 of surf naar www.lakefront.be

Uw droomappartement met
zicht op het water en de
nieuwe golf? Het kan nog!

OPENDEU
R

DAGEN

Ons infokanto
or bevindt

zich aan het m
eer

te Duinenwate
r

ZAT 27 JUNI > 10u tot 14u

ZON 28 JUNI > 14u tot 18u



AGPBN00A

Alle verhuizingen
Nationaal & Internationaal

Verwarmde
meubelbewaarplaats

Liftservice

VANDEWALLE VERHUIS
Tel. 050 51 59 69 · Fax 050 51 59 89 · KNOKKE-HEIST

www.verhuisknokke-heist.be
info@verhuisknokke.be

Tel 050 41 05 03 · BLANKENBERGE

‘t Walletje 14 - 8300 Knokke-Heist - Belgium - Tel. 050 60 60 70
www.blondeel-parket.com -

TOONZAAL: 10-12u & 16-18u - Zaterdag na afspraak

FABRIKANT EN PLAATSING
VAN ALLE PARKETVLOEREN

‘t Walletje 14 · 8300 KNOKKE-HEIST · Tel. 050 60 60 70
Gsm 0496/20.13.87 · www.blondeel-parket.com

RENOVATIE VAN BESTAANDE PARKETVLOEREN

A
LD

G
J0

0A

AMMTO00D

Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten en het geld binnen en...

geniet van een premie voor werken uitgevoerd met

RENOVATIE-GLAS
Om uw enkele ruiten door dubbele beglazing te vervangen

Gemakkelijk en zonder verandering... geschikt voor alle houten ramen!

Alle info op kantoor.
ALGEMENE GLASONDERNEMING

E. BLOMME & ZONEN
Ontmijnersstraat 5 • 8370 Blankenberge
Tel. 050 41 40 31 • GSM 0494-87 78 76

Open tijdens bouwverlof
AMTST00A

SNELLE
SERVIcE

GRATIS
pRIjSOffERTE

BLANKENBERGE Omdat de
bestaande glooiing in de oude
jachthaven van Blankenberge in
zeer slechte staat was, startte
de afdeling Kust van het
Vlaams agentschap voor Mari
tieme Dienstverlening half ok
tober vorig jaar met ingrijpende
renovatiewerken. Nu, een
maand vroeger dan voorzien,

zijn die werken voltooid. De
nieuwe glooiing van 260 meter
lang is afgewerkt in printbeton
en is zo ontworpen dat het dok
voortaan dieper kan gebaggerd
worden. Op die manier kunnen
ook grotere vaartuigen de oude
haven aandoen. Het project
heeft zo'n 2,8 miljoen euro ge
kost. (vln)

Nieuwe glooiing voor oude
jachthaven

ACTUAACRONDOM

BRUGGE Tijdens zijn jaarlijkse
statutaire vergadering overhan
digde de serviceclub Rotary
Brugge Zuid het indrukwek
kend bedrag van veertigduizend
euro aan diverse binnenlandse
en internationale goede doelen.
Daar zaten enkele opvallende
initiatieven tussen zoals Ter

Muiden, een tehuis voor men
sen met een beperking, Uze
Plekke, een sociaal netwerk
voor kansarmen en de vzw Elsi
tas die de problematiek rond
obesitas in het daglicht stelt.
De fondsen werden verzameld
door het organiseren van talrij
ke activiteiten. (vln)

Rotary Brugge Zuid schenkt
40.000 euro aan goede doelen
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Maandag 14u - 18u • dinsdag t/m zaterdag doorlopend open van 10u tot 18u
• Zon- en feestdagen gesloten. Maandagvoormiddag gesloten.

ELECTRO VANBESIEN Johnny
Brugsesteenweg 2 • 8370 Blankenberge • Tel. 050 42 60 30 • Fax 050/42 60 52
www.expert.be • electro.vanbesien@telenet.be • electro.vanbesien@pandora.be

BEZOEK ONZE WEBSITE: www.electrovanbesien.be

SOLDEN SOLDEN

Expert productcategorieën: Basic Advanced Premium

VANAF
1 JULI

€200

je bespaart

102
cm

€49999
€699

ecocheque

400 Hz
CMR

Full HD
3D

Smart
TV

4x HDMI
3x USB
Wifi

A+

Betaal met
ecocheques

LAATSTE STUKS

€70

C

harde
vloer: A

tapijt:
B

74 dB

je bespaart

€130

€46999
€599

je bespaart

109
cm

ecocheque

PMI
300 Hz

Full HD
Edge LED

2x HDMI
1x USB

A++

€200

€2499
€2699

je bespaart

A

PQI 1900

SUHD
3D

Smart
TV

4x HDMI
3x USB
Wifi

SOUNDBAR
T.W.V.€699

CADEAU*

122
cm

3D FULL HD LED TV
UE40H6400
• Verbind je smartphone of tablet met je TV
• Bekijk films vanaf USB
• Soccer Mode & Film Mode
• Compatibel met Netflix

HD READY LED TV
UE32J4000
• Levensechte kleuren en details
• Een complete multimedia-ervaring
• Bekijk films vanaf je USB-stick

SLEDESTOFZUIGER ZONDER ZAK
BGS5Z0002
• Uitstekend op harde vloeren & tapijt
• Verwijdert dierenharen grondig dankzij het AirTurbo System
• Actieradius 11m
• Incl. verschillende hulpstukken
• Wasbare HEPA hygiënefilter

DIEPVRIES
GSN29MW30
• FreshSense: constante temperatuur
met intelligente sensortechnologie
• VarioZone: uitneembare glazen
legplateaus voor extra ruimte
• MultiAirflow-systeem
• HxBxD: 161 x 60 x 65 cm

WASMACHINE
WAE28466FG
• Groot LED-display • AllergyPlus certificaat:
speciaal ontwikkeld voor mensen met een
gevoelige huid Aanduiding overdosering
wasmiddel • VarioPerfect: tot 65% sneller of
tot 50% minder energie

FULL HD LED TV
43LF540V
• Triple XD Engine
• Dynamic Color Enhancer
• Clear Voice 2
• Beperkt energieverbruik door slimme eco functie
• Realistisch geluid dankzij virtual surround system

€100

je bespaart

81
cm

€29999
€39999

ecocheque

PQI 100

HD
Ready

2x HDMI
1x USB

A+

3D CURVED SUHD LED TV
UE48JS8500
• Precision Black
• Quad-Core processor
• UHD Upscaling
• Premium Remote
• 10 bit support

€100

€34999
€44999

ecocheque

7 kg

1400
t/min

start
uitstel

resttijd

A+++

je bespaart

WASMACHINE
WMB71413LM
• Display
• 16 programma’s, o.a. voor
handwas, wol & babykleding
• Hi-tech verwarmingselement
voor minder kalkaanslag &
langere lavensduur

€32999
€39999

Betaal met ecocheques!
Weet je niet wat je met

je ecocheques kan kopen?
Gebruik ze om je nieuwe energie-
zuinige wasmachine, droogkast,

koelkast, TV of stofzuiger
te betalen! Vraag meer info

aan je Expert!
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INFOMOMENTEN
JUNI

ZA 27/06 |MA 29/06
09:00 – 12:00 14:00 – 20:00

Je bent van harte welkom op onze infodagen,
wij helpen je graag met je keuze!

Word de EXPERT van morgen!

Bezig met je studiekeuze?
Kies voor een voltijdse dagopleiding IT & media!
Analist-programmeur Kortrijk
Digitaal technisch tekenaar (optie bouw) Brugge
Expert in PC & Multimedia* Brugge en Roeselare
Fotograaf Brugge
Grafisch mediavormgever Brugge en Roeselare
Multimedia developer Brugge
Netwerkbeheerder Kortrijk en Roeselare
PC-technicus Brugge

Denk je aan een nieuwe uitdaging?
Kies één van de langlopende avondopleidingen IT & media!
Aan de slag met E-commerce Brugge
Analist-programmeur Kortrijk
3D-print productdesigner Brugge
Desktop publisher – grafisch vormgever Brugge en Roeselare
Digitaal technisch tekenaar (optie bouw) Brugge
Digitaal videoproducer Brugge
Drupal developer* Kortrijk
Expert in PC & Multimedia* Brugge en Roeselare
Fotograaf Brugge
Magento webshopbeheerder* Brugge
Muziekopnametechnicus* Brugge
Netwerkbeheerder Kortrijk en Roeselare
Reclamebeletteraar Brugge
SQL-server database expert Kortrijk
Stripauteur Brugge
Webmaster – webdesigner Brugge en Kortrijk
Webontwikkelaar Brugge

*nieuwe opleiding!

M
ee
r
ov
er
Sy
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W
es
t?
B
lij
fo
p
de
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og
te
vi
a
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ze
so
ci
al
m
ed
ia

Op www.syntrawest.be vind je een uitgebreid overzicht
van de programma-inhoud en alle praktische gegevens.

078 353 653 info@syntrawest.be www.syntrawest.be

met de steun van

Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor

OndernemersvormingMet de steun van

Je bent van harte welkom op onze infodagen,
wij helpen je graag met je keuze!
ma 29/06 (14-20u) • ma 24/08 (14-20u) • zat 29/08 (9-12u)

Op www.syntrawest.be vind je een uitgebreid overzicht
van de programma-inhoud en alle praktische gegevens.
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FILIP LAGROU
CARROSSERIE ALLE MERKEN
Sluisstraat 43 • 8300 Knokke-Heist • Tel. 050 61 51 41

SCHADE AAN UW WAGEN?
• Wij herstellen alle merken met originele stukken
• Werken met alle verzekeringsmaatschappijen
• Lakverzegeling met Wax Guard

AM
W
LZ
00
A

(Straat rechtover E5-Mode inslaan, dan
1e straat links), naast Kringloopwinkel

industrieterrein Vliegplein 54 - MALDEGEM
Tel. 0477 25 27 66VERCOFLEX

VRIJDAG

ZATERDAG

14u-18u

10u-18u

9 + 16 mei

10 + 27 mei

A
N
FJ
D
/0
0A

Geen probleem met uw oude matras,
wij nemen ze mee! Thuislevering zonder meerprijs!

40 JAAR IN MALDEGEM = UW BESTE KWALITEIT- en PRIJSGARANTIE!

VERKOOP VAN BELANGRIJK LOT

MATRASSEN
HALVE PRIJSAAN

TYPE MEDIFLEX

-50% OP DE NORMALE CATALOGUSPRIJS

+ 2 GRATIS HOOFDKUSSENS
• HOOGSTE KWALITEIT! • 7 ZONE LIGCOMFORT • 22 CM

• AFNEEMBARE EN WASBARE BEKLEDING (ANTI-ALLERGISCH)
• ÉÉNPERSOONS 90 CM / TWEEPERSOONS 140 CM EN 160 CM OF NAAR MAAT

LATTENBODEMS (type 24 & 27) NU - 25%
DUO BOXSPRINGS compleet met Topmatras vanaf 990€

VRIJDAG

26 juni & 3 juli
13u30-18u

ZATERDAG

27 juni & 4 juli
10u-18u

GROOT- EN KLEINHANDEL MATRASSEN, LATTENBODEMS EN BOXSPRINGBEDDEN

Het nieuw Olympisch zwembad
is een combinatie van een Pro
vinciaal Topsportbad en een
subtropisch zwemparadijs. De
nieuwe voorzieningen zijn dan
ook indrukwekkend: een compe
titiebad, een golfslagbad, een
wildwaterbaan, kinderbaden,
een bandenglijbaan, wellness,
buitenzwembaden, een sauna,
een stoomhut en zelfs een war
me lagune. Het nieuwe zwem
bad past in het Meerjarenplan
Sport van het WestVlaamse
provinciebestuur, waarmee de
Provincie de kwaliteit, maar ook
de kwantiteit van de sportinfra

structuur in WestVlaanderen
wil verhogen.
‘We waren ons maar al te goed
bewust van de nood aan een
dergelijk zwembad dat voldoet
aan de Olympische normen voor
internationale wedstrijden en
stages’, legt provinciaal gedepu
teerde van sport Carl Vereecke
(Open VLD) uit. ‘Het vorige
zwembad was inmiddels 35 jaar
oud en voldeed niet meer aan de
hedendaagse eisen. Het bad was
niet alleen technisch verouderd,
maar beschikte bovendien alles
behalve over eigentijdse recrea
tieve voorzieningen. Dat is nu

wel anders. Ook de stad Brugge
was bekommerd om het behoud
van een Olympisch zwembad op
haar grondgebied, niet in het
minst om te beschikken over
voldoende infrastructuur voor
de vele scholen uit Brugge en

omgeving, én voor de talrijke
zwem en duikverenigingen.’
De bouwwerken hebben twee
jaar geduurd. Aan het indruk
wekkend project hangt een
prijskaartje van ruim dertig mil
joen euro.

Brugs zwemparadijs opent de deuren

ACTUAACRONDOM

SINTMICHIELS Het nieuwe S&R Olympia
zwembad opende onlangs de deuren voor
het grote publiek. Naast een kweekvijver
voor kampioenen belooft het S&R Olympia
ook een geliefde daguitstap voor het
ganse gezin te worden Dany Van Loo

dé gratis regiogids
ook in uw brievenbus!
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Gildestraat 4 - 8370 Blankenberge - Tel. 050 41 38 04
Fax 050 41 90 06 - Gsm 0476 45 29 76 - 0475 25 01 98

E-mail: info@ctliftservice.be

CT-LIFTSERVICE & VERHUIZINGEN

www.ct l i f t se r v ice .be

Lift tot 39m 13de verdiep
UW MEUBELBEWARING

ONZE ZORG
(flexibele formules, zowel qua ruimte en tijd)

AARZEL NIET OM ONS
TE CONTACTEREN!!!
Uw verhuizer aan de kust

AK
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C.V. - SANITAIR
ALGEMENE ELEKTRICITEIT
ZINK-, KOPER- EN ROOFINGWERKEN
E.P.D.M. RUBBER SECURITAN
GEVELBEKLEDING MET LEIEN

‘t Walletje 20 (Industriezone) • 8300 KNOKKE-HEIST
Tel. 050 61 07 66 • Fax 050 61 57 40

De Bolle 7 • 8301 HEIST • T. 050 51 34 00

AK
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0A

✓ Pralines Valentino
✓ Schepsnoep

✓ Snoep van vroeger
✓ Snoeptaarten

✓ Seizoensartikelen
✓ Geschenken

Wij leveren
ook

aan huis!

Beleef een zoet
moment metde Spekkewinkel

BIK KRAANWERKEN BVBA
SPECIFIEKE WERKEN OP GROTE HOOGTE

OOK VERHUUR VAN EEN HOOGWERKER (WERKHOOGTE 17 M)
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’tWalletje 79 · 8300 Knokke-Heist · tel. 050/60 28 96
fax 050/61 49 00 · gsm 0475/63 59 37
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Open: maandag-vrijdag: 9-12 u. & 13.30-18 u. • zaterdag: 9-12u. & 14-18 u.
Gesloten: woensdagnamiddag en zondag

Kerkstraat 54 Heist - Tel. 050 51 15 24
www.demuynckheist.be

WASMACHINES, DROOGKASTEN, VAATWASMACHINES …
Alles is overal te koop, maar wat erna…
Geen vrees, bij ons begint het pas bij de verkoop.
Een professioneel team staat klaar om u verder te helpen!

Tot binnenkort

Exclusiviteit herkent men op het eerste zicht.
En op het tweede en derde…
De energiezuinige EXCLUSIV huishoudtoestellen van Bosch.

Bosch Care
contract 2 jaar
+3 jaar
gratis
Geniet van 3 jaar GRATIS zekerheid bovenop
de fabrieksgarantie
van 2 jaar op het EXCLUSIV gamma.

WIJ
LEVEREN

EN
PLAATSEN

Technologie voor het leven

Wasmachine WAE28393FG
Serie 4

uitrusting - EXCLUSIV DESIGN

- Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
- AquaStop
Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Inhoud: 1 - 7 kg
• Max. centrifugeersnelheid:
1400 tr/min.

Wasmachine WAQ28494FG
Avantixx - Serie 6

uitrusting - EXCLUSIV DESIGN

- Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
- AquaStop
Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++ -30%
• Inhoud: 1 - 8 kg
• Max. centrifugeersnelheid:
1400 tr/min.

Droogkast WTW86391FG
Serie 6 - SelfCleaning
Condenser - Warmtepomp

uitrusting
- EXCLUSIV DESIGN
- Glazen deur
Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Inhoud: 1 - 7 kg

€59999

€54999

€74999

€69999

€79999

€74999

Programma’s
• Speciale programma’s: Wol finish, Sport/Fitness,
extra snel 40°, Mix, tijdgestuurd warm 30min.
Katoen en kreukherstellend

SUPERSOLDEN
VANAF 1 JULI
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Sportline Brugge | Slachthuisstraat 12 | 8000 Brugge
Tel. 050 37 49 64 | Fax 050 37 49 67 | brugge@sportline.be | www.sportline.be

Open: ma - vrij: 9u30-12u30 en 13u-18u | zat: 9u30-18u

TOPACTIE IN
SPORTLINE BRUGGE
op tennis, cycling en running!

Game,
Set,

Match
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✂ B
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ON

1 stuk kledij kopen
= 2de aan 50%*

* Actie geldig tot 30/06 - Korting geldig op tennis, cycling en running - Korting enkel geldig op kledij
en/of schoenen - Goedkoopste artikel aan -50% korting - Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

1 paar schoenen kopen
= 2de aan 50%*

knip
mij uit
✂

knip
mij uit
✂* Actie geldig tot 30/06 - Korting geldig op tennis, cycling en running - Korting enkel geldig op kledij

en/of schoenen - Goedkoopste artikel aan -50% korting - Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

TOPACTIE INTOPACTIE IN



Alcatraz 8-9 augustus in Kortrijk • Lokerse feesten 31 juli-9 augustus in Lokeren • Suikerrock 31 juli-2 augustus in Tienen
Rock Zottegem 10-11 juli in Zottegem • Feest in het park 13-16 augustus in Oudenaarde

WIN 2 TICKETS VOOR

SAMEN
NAARDE

FESTIVALS
DANKZIJ
RONDOM!

DE KEUZE IS AAN JOU:
Voor Alcatraz SMS FESTIVAL A (spatie)UWNAAM enADRES naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Voor Lokerse Feesten SMS FESTIVAL B (spatie)UWNAAM enADRES naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Voor Suikerrock SMS FESTIVAL C (spatie)UWNAAM enADRES naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Voor Rock Zottegem SMS FESTIVAL D (spatie)UWNAAM enADRES naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Voor Feest in het Park SMS FESTIVAL E (spatie)UWNAAM enADRES naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

6022
€1/SMS verzonden /ontvangen

Wedstrijd tot 30/06/2015 om 23u59. €1/
sms verzonden/ontvangen, €2 per volledi-
ge deelname. Winnaars kunnen maximum
2 tickets per festival winnen. De winnaars
worden persoonlijk verwittigd. Reglement
op aanvraag: Mediahuis NV, ter attentie

van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. De ver-
werking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van
de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8
december 1992. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouder(s).
Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be.

RONDOMGEEFT300TICKETSWEG!
MEDIAPARTNER VAN VOLGENDE FESTIVALS

ANBOE00A

tot -50%
KORTING

Op alle Oosterse en
moderne tapijten!

Bij
aan
koop van tapijten

Oosterse Tapijten Soraya
Tel. 092798932 • GSM 0483038073 • Golflaan 28 • 9830 Sint-Martens-Latem

Open: ma-vr: van 10u-18u • za van 10u-14u

Tapijtreiniging
vanaf €9,90/m2

20% korting
op herstelling
Reiniging, reparatie

& wasserij

BIO-wasbeurt!
Veel meer dan alleen
een wasbeurt!!!

Bij de door ons gefavoriseerde
BIO-wasbeurt-procedure overleven
noch lastige huismijten noch motten!
Daarom een tip als u allergisch bent!
Alle tapijten worden met regenwater
gewassen. Een procedure waarbij
natuurlijke wasmiddelen worden

gebruikt, gebaseerd op een jarenlange
ervaring en traditie. U kunt er zeker
van zijn dat uw tapijten alleen door
competent gekwalificeerd personeel

worden behandeld.

Gaten, scheuren en versleten
plekken worden opnieuw

gerepareerd volgens de regels
van de kunst met behulp

van originele stof. Eliminatie
van door water en vuur
veroorzaakte schade.

Kleurveranderingen worden
weggewerkt en kleuren worden
opgefrist. Franjes, randen
en hoeken worden vervangen.

Alle tapijten worden GRATIS
afgehaald en teruggebracht

tot 80 km!Gewoon

even Bel
len!
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sectionale poorten

Tal-co Wingene sectionale poorten
particulier én industrie
De specialist in sectionale poorten
regio West en Oost- Vlaanderen
Tallieu Davy 2e generatie !

Mogelijkheid tot:
- Renovatiesysteem (0 cm inbouw!)
- Gekeurde inbraakwerende sectionale poorten
- Thermisch onderbroken poortpanelen
- Voor ieders budget

(poort + motor reeds vanaf 995 euro incl. 21% BTW, exclusief montage)
- 10 jaar garantie op slijtage onderdelen poort
- Alle maatwerk
- Bezichtigen van toonzaal op afspraak

0497/41 45 51 of contact@tal-co.be • www.tal-co.be
GEGARANDEERD UW PARTNER VOOR DE TOEKOMST!

NIEUWE LOCATIE:
Beernemsteenweg 69 te 8750 Wingene

BVBA
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Tal-co Wingene sectionale poorten 
particulier én industrie 

ZOMERACTIEGRATIS RAL KLEURVanaf 1/06 tem 30/09/2015(Uitgezonderd parelmoer en metallic-kleuren)

Kies zoals zovelen voor een traplift
van ThyssenKrupp Encasa:

• Duitse degelijkheid en kwaliteit
• Maatwerk rechtstreeks van de producent
• Service 24/24 en 7/7, altijd in uw buurt

ONTVANG UW GRATIS INFORMATIEPAKKET ThyssenKrupp Encasa

Makkelijk en veilig de trap op Bel gratis

www.tk-traplift.be
0800 94 365

Nergens zo goed als thuis
U BENT NIET DE ENIGE
DIE ZO LANG MOGELIJK

THUIS WIL WONEN

ALPKQ00C/2615tgd

2,1 - 8,2 L/100 KM • 48 - 192 G CO₂/KM Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.
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Voor de snelle beslissers.
Ontdek onze uitzonderlijke stockacties.

ANEZB00A
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Frank
Vanhove

Carrosserie

Brugsesteenweg 101 • 8420Wenduine
www.garagevanhove.be • 050/41 56 90

Vanaf heden behoren wij
tot de carrosseriegroep Five Star

ALLE MERKEN
ERKEND DOOR ALLE

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN !!
AKCSL00M

ak
fv
g
00
a

www.janhaeck.be T 050 31 20 20 Pathoekeweg 390 8000 Brugge

CONTAINERVERHUUR & CONTAINERPARK REGIO BRUGGE

✔ snelste service✔voordeligste prijzen
✔containerpark ook open op zaterdagmorgen ak

n
fa
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A N T W E R P F C B L N

S P O R T P A L E I S E

P F B H I L T O N S D R

R O O F N E S K N I S O

A T U U O T E L U E S T

A O R M A R A Z H L R N

W M L D O B T S T A D E

T U A E T R I E M P A R

N S V H A V E N M T L E

A E C H E T S T E E N O

R U U T L U C T U H R B

L M N E R O J N I S E P

ANTWAARPS
ANTWERP FC
BOERENTOREN
BOURLA
CULTUUR
FOTOMUSEUM

HAVEN
HET PALEIS
HET STEEN
HILTON
LINKEROEVER
LUCHTBAL

MEIR
MORETUS
PREMETRO
SINJOREN
SINKSENFOOR
SPORTPALEIS

STAD
TRAM
'T STAD
T ZUID

De woorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt. De
overgebleven letters vormen het sleutelwoord.

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Sleutelwoord

WINNAAR WEEK 22

Wedstrijd t/m 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname per vaste te-
lefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Tech-
nische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

w
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of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 004 (2€/oproep)

PUZZEL EN WINRONDOM

Winnaar: Denise Ronsmans - Nossegem - Prijs: 500€ aan boodschappen bij Delhaize
Oplossing: diepgang

Wedstrijd t/m 12/07/2015 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen, max. €4 per deelname. Deelname
per vaste telefoon: €2. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd.
Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

Win
tankcheques

t.w.v. 500 euro
bij Q8

SMS het gevonden sleutelwoord naar 6022 (1€/SMS verzonden/ontvangen)

Sleutelwoord

WINNAAR WEEK 22

of BEL met uw vast telefoontoestel naar 0905 23 004

PUZZEL EN WINPUZZEL EN WINRONDOM

Winnaar: Denise Ronsmans -  Nossegem - Prijs: 500€ aan boodschappen bij Delhaize
Oplossing: diepgang 

Wedstrijd t/m 12/07/2015 23u59 - €1/sms verzonden/ontvangen,  max. €4 per deelname. Deelname 
per vaste telefoon: €2.  De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en op www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. 
Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be. De verwerking van deze gegevens is 
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
8 december 1992. Deelname verboden voor minderjarigen. Reglement op aanvraag of ter inzage op:  
www.rondom.be/inhoud/wedstrijd. Mediahuis, ter attentie van Mobile Interactivity, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

6022
1€/SMS

verzonden/ontvangen

tankcheques
t.w.v. 500 euro

32



Smedenstraat 65 • 8000 Brugge • 050 34 36 10
www.provanbrugge.be • provan@skynet.be • facebook Provan Brugge AN
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BRUGGE

rovanrovanrovanrovanProvanrovanrovanrovanrovanrovanPPPProvanProvanrovanProvanrovanProvan
EINDEREEKS FIETSEN EN ELEKTRISCHE

FIETSEN AAN STERK VERMINDERDE PRIJZEN.
Opstapdagen elektrische fietsen:

Vertegenwoordigers van Gazelle, Cortina en Beaufort
staan u bij met professioneel advies.

Dit is de uitgelezen kans om verschillende merken
te testen en vergelijken.

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN
OP SCOOTERS EN BROMFIETSEN

Bij aankoop van een tweewieler
ontvangt u een doosje Pralibel pralines

Maak
kennis

met onze
High-Speed
elektrische
fietsen

van 26 t.e.m. 29/06

BRADERIE
SMEDENSTRAAT



BABY’SBABY’SRONDOM

Stuur ook een foto van uw baby naar rondom@rondom.be, met vermelding van naam, geboortedatum, gemeente en ouders.

Kijk eens naar
het vogeltje

Léthy
01/01/2015 -Ruddervoorde
Trotse ouders:MaxiemVanbesien
enNaomy Serpieters

Ilyana
24/11/2014 - Tielt
Trotse ouders: Felix D’hoore
en Ilse Bethuyne

Cyriel
19/01/2015 -Ruiselede
Trotse ouders: Nico Popelier
en Veerle Roelandts

Bredestraat 5 en 12-14, Oostburg
tel. 003 1117 452338

www.cornelisfietsen.nl

Laat u verrassen. Wij zijn één van de weinige specialisten op het
gebied vakantie fietsen in regio Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen en België.

Elektrische
bakfietsen

vanaf

€ 1899
Bakfietsen

vanaf

€ 999

Nieuw in assortiment elektrische fietsen
Riese & Muller, Victoria, RIH

vanaf € 1.999

Zadelproblemen?
Wij hebben sq-lab
zadels, die na een
meting veel problemen
oplossen!!
TEST ZE

ANBJY00A
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DEZE ZOMER BIJ CAMBER
VOELEN KLANTEN ZICH

MORE SPACE
FOR YOUR PLACE

ONTDEKONZEZOMER-AANBIEDINGEN*
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Geniet van de zon, wij regelen alles.
Ontdek de zomeracties van Camber. Bij ons is uw project
gegarandeerd in goede handen: handen met meer dan
20 jaar ervaring die u adviseren, inspireren en begeleiden bij de
keuze en realisatie van al uw kasten op maat.
En dat altijd binnen uw smaak en budget.

Kasten op maat - wandkasten - dressings - Tv-meubels - en meer...

ALJMM00C/2615tgd

35



De keuken is Juli en Augustus
doorlopend open vanaf 11u tot 22u.
Maandag rustdag.
Tea-room: dagelijks.

Restaurant DE PALINGPOT
Sasstraat 53 - 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle aan de vaart)
Tel. /fax: 050/51 26 91 - www.palingpot.be - de.palingpot@telenet.be
SPECIALITEIT:
PALING en DIVERSE VIS- EN VLEES-
GERECHTEN alsook andere suggesties
zoals WILD, RIBBETJES, HAMMETJES, enz.
Steeds vers gekuiste en klaargemaakte paling
om mee te nemen (levende aanvoer)

MENU’S
aan €16,50, €22,50, €29,00,
€35,00 en €40,75
KINDERMENU aan €6,50
WILDMENU aan €39,50
PALINGMENU aan €27
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STRALEN - METALLISEREN
POEDERLAKKEN

www.vermanderdirk.be
info@3kleuren.be

0475/839.197
Gotevlietstraat 25 - Brugge

RONDOM

ZOEK&VIND

JOBS AUTO VARIA RELATIE IMMO

Zelf een zoekertje plaatsen?
Bel 0800 99 510 of surf naar www.rondom.be

DAKWERKEN

30 jaar ervaring
Platte daken | Roofing | EPDM | Kunststof
Opritten | Vloeren | Faiences | Sydings
Renovatie | Onderhoud | Nieuwbouw

Lapscheurestraat 11 • 8340 LAPSCHEURE
dryepondt.dirk@telenet.be

Tel. 0477 33 18 66 • Fax 050 30 06 40
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AMVKT00A

BROMMOBIELCENTER
CLAEYS

Kalvekeetdijk 205 - Knokke-Heist
050 62 08 03

Gilson juwelier zoekt voltijds:

VERKOPER UURWERKEN (m/v) KNOKKE

Interesse? Stuur vandaag nog uw brief met CV en foto naar
Gilson Vacature (ref. IWK030515STR), Steenstraat 63-65, 8000 Brugge

of via email: info@gilsononline.be

Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?
Uw functie: Als lid van het verkoopsteam bent u vooral actief in de verkoop van horloges (Breguet,
Breitling, ...) en juwelen uit het luxesegment. Via opleiding leert u de diverse aspecten van het vak.

Uw profiel: U heeft een persoonlijke interesse in uurwerken en juwelen en u heeft reeds enige
ervaring in de verkoop. U bent communicatief, eerlijk, klantvriendelijk, stipt en discreet. U heeft een
verzorgd voorkomen. U spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels. Zaterdag- en zondagprestaties
zijn voor u geen probleem. U woont in Knokke of dichte omgeving.

Gilson Juwelier biedt u na een grondige opleiding een functie met een competitief salaris
in een stimulerend kader. Onmiddellijke indiensttreding.

ANFBN00A
WWW.AANKOOPMOTO.BE
≥0485/533.449

AA132850

IK KOOP FONOPLATEN 33t
en 45t max prijs ≥0486/655.744

AA135191

AUTO SONCK koop alle
wagens schade OK Cash geld
Ook camionetten 0475/38.57.59

AF129389

A N N A L I L I A
HELDERVOELEND,
PARAPSYCHOLOGIE,
pendel en kaart. Veel ervaring
≥0903/99.055 ≤1.50/min of op
afspraak ≥0479/632.389

AF130998

WAS- DROOG-
VAATMACHINES, koelkast enz
Prijs vanaf ≤150 - ≤350 met
garantie ≥0477/315.546
www.electrotroc.be

AF131706

SHENAIA ENTERTAINMENT
geeft diverse massages,
mt modernste jacuzzi,
sauna, douche hammam
≥0474/866.637 ook massage
door man ≥0478/78.85.58

AF132041

AANKOOP TOYOTA
MERCEDES + ALLE MERKEN
camionette 4x4...Hoogste
prijs! *≥0475/72.28.93 -
≥0489/22.77.38*

BW040551

ONDEUGENDE DAMES zijn
op zoek naar een man die
weet hoe hij een vrouw moet
verwennen. Bel 0907-45429
(≤1,50/min)

BW040749

IN 2 MINUTEN KOMEN EN
KLAAR bij de beste sekslijn
van het land. Bel nu 0907-
45043 (≤1,50/min)

BW040750

DIRECT LIVE bellen en
afspreken met dames die net
als jouw zoeken naar spanning
en avontuur. Bel 0907-45374
(≤1,50/min)

BW040751

RIJKE ZAKENVROUW heeft
geen tijd voor vaste relatie,
maar helpt graag alleenstaande
mannen. Sms HILDE naar 7474
(≤2/verz sms)

BW040752

EEN SERIEUZE OPROEP:
Mijn man is vaak weg voor
zakenreizen. Wie wil mij komen
verwennen? Sms CINDY naar
7878 (≤2/verz sms)

BW040753

ILSE, zoekt sekspartner om een
nieuwe boost aan haar leven te
geven. Discretie vereist. Sms
ILSE naar 7060 (≤2/verz sms)

BW040754

AANTREKKELIJKE
WEDUWE wil je wel eens
ontvangen. Voor een beetje
romantiek ben je welkom.
regio Gent ≥0498/40.79.40

BW042752

AANKOOP ALLE WAGENS
export, ook met schade of
veel kms, betaling cash, 30j

erv ≥0476/37.15.69
BW043468

ALLEEN? Niet meer lang!
Geniet deze zomer met 2 Nr1
RelatieBureau vr stijlvolle,
actieve m/v (30-75) (ook voor
holebi) 0474/26.37.51 www.b-
loved.be

BW043479

SLANKE DAME ZOEKT
contact ≥0494/980.634

AF132363

In één van onze verkooppunten in meer
dan 50 gemeenten van Vlaanderen en
in een sympathieke omgeving.
U geniet meteen van een bestaand cliënteel,
en de volledige ondersteuning van de commerciële
en administratieve krachten van Ladbrokes, de nr. 1
in België op gebied van sportweddenschappen.
Geen investering vereist. Attractieve commissies.

www.ladbrokes.be

Contacteer meteen:
Michaël Rocca: 0495/58 96 40 of michael.rocca@ladbrokes.be
Muriel Minot: 0473/78 87 74 of muriel.minot@ladbrokes.be

ZELFSTANDIGE
UITBATERWord (m/v)

LADBROKES, MORE THAN A GAME

 van de commerciële 
en administratieve krachten van Ladbrokes, de nr. 1 

Attractieve commissies.

michael.rocca@ladbrokes.be 

ANAHM00B/2615tgd

DAME geeft massage
≥0474/72.25.86

AA135707

JONGEMAN KEVIN voor heren
0491/31.32.42

BW043541

ZOEK JIJ EEN EXTRA
ZAKCENTJE tijdens de grote
vakantie? En wil je werken van
achter je eigen pc? Schrijf je
dan nu in op onze website www.
voice-master.com

BW043579

AANK ALLE WAG alle merken
auto camionet 4x4. Cash aan
beste prijs, zelfs mt veel km
of schade. 20j erv, uw wag w
de dag zelf aangek 7/7-24-24
≥0485/061.168

BW043563

ZITMAAIER, goede staat
+ grasmaaier, prijs otk

≥0485/99.09.31
AF132124

IK BEN OP ZOEK NAAR
MENSEN die gitaar of
piano kunnen spelen en
die kunne opnemen op cd
≥0494/79.55.76

AF132557

OPKOOP ANTIEK
brocante, modernisme,
lampen, horlogerie, zilver,
verzamelingen. Vrijblijvende
info ≥0495/77.67.54 Boter bij
de vis

AA135835

TELECONTACT

DAMES ZOEKEN ....

ONTMOETINGEN/CONTACT
HELDERZIENDHEID

ONTMOETINGSBUREAU

ONTMOETINGEN

Relatie

DAMES

HEREN

AUTOMOBIEL / MOTO’S &
2-WIELER

AANKOOP

AANKOOP

WERKAANBIEDING

jobs

PERSONENWAGEN

Auto

DIVERSEN

MUZIEK

GEZONDHEID

ELEKTRISCHE HUISHOUD-
APPARATUUR

GSM

BROCANTE / ANTIEK

VARIA
KOOPJES

PROMO ZOEKERTJES JULI EN AUGUSTUS

ALLE
RuBRIEKEN 2+2

GRAtIS
2+2
GRAtIS

www.rondom.be/inhoud/plaats-een-zoekertje

BEL GRAtI
S

0800 99 510
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= COOLS

Super promoties op toonzaalmodellen
en speciale series!!!

Familiebedrijf:
gekend om z’n service / sinds 1967

Oostendesteenweg 259 | St. Pieters-Brugge
Tel. 050/31.76.75

www.coolsoke.be | info@coolsoke.be
(gemakkelijk bereikbaar via Expressweg op 5 min. centrum Brugge)

Mazda CX-3
Steeds meer klanten geven
de voorkeur aan een stijlvolle
SUV. BijMazda is deCX-5 zelfs
het populairste model in het
gamma. Met de nieuwe CX-3
wilMazda dat succes overdoen
in een compactere klasse. Het

interieur blijft groot genoeg voorin én achterin, waar je iets hoger zit
voor een beter overzicht. Hij heeft ook alle uitrusting van een grote:
waarschuwing voor wegmarkeringen, grootlichten die zichzelf dim-
men om niemand te verblinden, een noodrem voor de stad, een head-
updisplay, … Ook het multimediasysteem met internetverbinding is
helemaal up-to-date. Onder demotorkap is er keuze tussen een twee-
liter benzinemotor met 120 pk (voorwielaandrijving) of 150 pk (vier-
wielaandrijving) en een gloednieuwe 1.5 diesel.

Mazda 2
Tomorrowland Edition
Het bekende muziekfestival
Tomorrowland heeft Mazda
gekozen als autopartner. De
eerste vrucht uit deze samen-
werking is de speciale serie
Mazda2 Tomorrowland Editi-
on. Het gaat om een 1.5 benzine
(90 pk), uitgerustmet ondermeer 15-duims lichtmetalen velgen, rode
accenten in het interieur, Tomorrowland-logo’s en -slogan in de deur-
drempels en uiteraard ook een degelijkemuziekinstallatie.

MAZDAMAZDA
Meer informatie bij uw lokale verdeler

RoNDom

DE BACKER AFDICHTINGEN N.V.
Waterdichtheid en thermische isolatie

van daken, gevels en terrassen
NIEuWBouW  RENoVATIE  oNDERHouD

‘t Walletje 79 - 8300 Knokke-Heist
tel. 050 60 29 96 - fax 050 61 49 00 - info@debackerafd.be

1 telefoontje volstaat voor 100 jaar kennis en ervaring.

Bekijk onze nieuwe website: www.debackerafd.be
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‘t Walletje 79 - 8300 Knokke-Heist
tel. 050 60 28 96 - fax 050 61 49 00 - info@debackerafd.be
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eigendom
verkopen?

Privé investeerder wenst
woningen aan te kopen.
Onmiddellijk voorschot,
discrete afhandeling.

✆0486 22 73 07
GEEN
IMMO

epc-keuring bij aankoop.
A
KT

PY
00

A

AANNEMER ALLE
GYPROCWERKEN, totale
renovatie, isolatie, alle
schilderwerken en plafonds
≥0476/501.216

AA132830

DE PANNE 4-6p overd. zwemb.
vanaf ≤200/w ≥ 058/41.31.21

AF131726

CENTRUM ST-MICHIELS HOB
1997 (EPC 217), 3 slp, living,
open keuken, zongerichte
tuin met terras, vijver, garage,
kelder, 2 wc's (0477/441718)
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Vv

AA135626

INSTAPKLARE WOONBOOT,
vaarklaar. T k na overlijden.
Boeg & hekschroef 23 x 4,94
x 1 m. 3 cab. elk vr 2 pers ≤
319.000 te bespr. 0495/82.97.81

BW043504

016/720 530 - 0475/81 59 61
www.immolochy.be

Vastgoedkantoor

> MIDDELKERKE, Koninginnelaan
60. Instapklare STUDIO van 38 m²
op 1ste verd. Ind: inkom, inbouw-
kasten, slaapkr. met ingebouwd
bed, voll. inger. badkr, leefruimte
met open inger. kken, terras. Ver-
warming op elektriciteit /accumula-
tie. Lift. Aparte berging.
EPC: 177 kWh/m²jr. Vrij.
Wg, vg, gvkr, gvv, gdv

VP € 139.000

500180

ANBDC00A

VAKAnTIe / VeRHuuR

AppARTeMenT

HuIS

VASTGOeD / VeRKOOp

Immo

OpbOuw/bOuwen

VASTGOeD / DIenSTen

“YES!
Ons droomhuis”

IMMO ONTDEK JE BIJ ZIMMO

Check zeker eens onze rubriek Vaklui, tot uw dienst

vakman nodig?
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RedactiecoördinatorRondom
Geert Desmytere
Verantwoordelijke uitgever
Bernard De Riemacker
Ons adres
Abeelstraat 29a - 9600 Ronse
redactie@rondom.be - 055 23 55 52
editie.bruggeknokke@rondom.be
Rondom is een publicatie van nv Corelio Connect Noord
BTW BE 0444.716.591
Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden

Rondomniet ontvangen? 0800 16 644

COLOFON
EDITIE
RONDOM BRUGGE|KNOKKE
104.132 exemplaren

UW ADVERTENTIE IN RONDOM?
Regio salesmanagerKirsten Neybergh
Media-adviseurRondomBrugge|Knokke
Ludovic Dejonghe: 0474 82 67 73
ludovic.dejonghe@corelio.be
Yannic Deleyn: 0475 87 90 41
yannic.deleyn@corelio.be
Abeelstraat 29a, 9600 Ronse, Tel. 055 23 55 00
Fax 055 21 04 43, Email: sales.ronse@corelio.be
Zoekertje plaatsen zoekertje@corelio.be

0800 99 510

Daar is em!Daar is em!
Neen, ik gebruik de heilige
woorden vanwijlenRikDe
Saedeleer niet ijdel. En ik
heb het ook niet over voet
bal. (Volgensmijn hoofd
redacteur ken ik daar toch
niets van) Ik heb het over
de zomer.We hebben er
lang opmoetenwachten,
maar daar is em.Het is
uiteraard een open deur,
maar toch: de zomer
heeft zo zijn voordelen.
Behalve een keur aan
leuke terrasjes, uiteenlo
pende cocktails en
stranden vol kirrende
kinders, kan ik niet an
ders dan ook het zomer
se straatbeeld te bewie
roken. Prachtige vrou
wen komen bij bosjes
van onder hunwinterse steen ge
kropen en laten net dat streepje
bloot te veel zien. Ellenlange be

nen in te korte rokjes, opwaaien
de zomerjurkenwanneer de

buurvrouwkomt voorbij
gefietst en een overdaad
aan bedwelmende, peilloze
decolletés.
U hoort on
ze, wemoe
ten daar
eerlijk in
zijn  vol
strektman
nelijke 
eindredactie
dan ook niet
klagen. Tot
er toch een
van die colle
ga’s het vege lijf in de strijd
gooit omde sfeer te verpes
ten. Dat vege lijfmag u trou
wens letterlijk nemen.Hij
spreekt namelijk omde ha
verklap overwat hij zijn uni
formnoemt. Daarmee doelt
hij op de, toegegeven, nette,

lichtjes klassieke kledingstijl
waarmee hij komtwerken. Ik kon

me dus niet echt voorstellen hoe
hij er op andere dagen danwel
bijliep. Inmijn hoofd construeer

de ik een patch
workmet gele
hippiebroeken en
hawaihemden. Of
een stoer leren
pak,met kettin
gen en, in zijn ge
val, neptattoos.
Tot die ene ver
maledijdemaan
dag. Daar stond
hij, niet echt in
uniform. Dat chi

rorugzakje kon ik hemnog verge
ven.Hetwas op een schattigema
nierwat versleten. Die schoen
tjes, waarvan ik enkel kon
vermoeden dat zijn bomma ze nog
op tapdansles had gebruikt, ook.
Maar, de horror, het beeld van die
schrielewitte beentjes onder een
bermuda!? Dat nooit. Doe het niet
heren. Doe het niet!

Het zomert op Rondom

COLUMNdoorMAARTENCARLIERCOLRONDOM

Prachtige
vrouwen komen bij
bosjes van onder
hun winterse steen
gekropen en laten
net dat streepje
bloot te veel zien
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TOTALE UITVERKOOP
WEGENS VERBOUWING

DE LAATSTE WEKEN

Moerkerkse Steenweg 163 - 8310 St. Kruis (Brugge)
+32 (0)50 35 25 58 - info@yzerbyt.be - www.yzerbyt.be

Openingsuren 9u30 tot 12u en 14u tot 18u00, zondag en donderdag gesloten

vanaf

1ste april
Korting tot

-50%
op uurwerken
en juwelen

tot 15 juli



www.profilec.be
Doorlopend open: 10.00u.-18.00u.

Gesloten op zondagElectro & Cooking
MONNIKENWERVE 9, 8000 BRUGGE “BLAUWE TOREN”
TEL.: 050 32 01 54

€

€

PROFILEC
400 Extra SOLDEN producten op Profilec.be DAGELIJKSE PRIJS UPDATE
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-50% -10%
-20%-40%

-30%

WASMACHINE - WAE28466FG
• Groot LED-display
• AllergyPlus certificaat: speciaal ontwikkeld voor mensen met een gevoelige huid.
• ActiveWater: bespaart water en kosten
• VarioPerfect: tot 65 % sneller
of tot 50 % minder energie
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7 KG
1400
A+++

e649

e469

DROOGAUTOMAAT MET WARMTEPOMP
WTW84371FG
• 5 speciale programma’s
• Startuitstel tot 24u
• LED-display met resttijdaanduiding
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e759

e569
e699

e 469
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195 L
A++

je bespaart
€200!

NO
FROST

DIEPVRIESKAST
GSN29MW30
• Invriesvermogen:
20 kg in 24h

• 6 laden
• FreshSense
• Alarmtoon bij opendeur
• Multiair ow-systeem
• 5 transparante
diepvriesladen,
waarvan 1 BigBox

• H x B x D:
161 x 60 x 65 cm

e999

e869
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WASAUTOMAAT - WDA210
• Aanduiding resttijd, startuitstel 24u
• Schuin bedieningspaneel
• Water Proof Metal
• Softcare trommel

e999

e8 9
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A+
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DROOGAUTOMAAT - T 8164 WP
• Droogkast met warmtepomptechnologie
• Softcaretrommel;
minder vouwen, minder strijken

• Programma’s met koude of warme lucht
• Perfect Dry
• Kreukbeveiliging

VAATWASSER - SN26N293EU

e749

e6 9
en
er
gi
e

A++

1

VAATWASSER - SN26N293EU
• 14 bestekken, 6 programma’s • Dosseerassistent
• starttijduitstel
• Resttijdaanduiding
• Waterverbruik bij Eco 50°C: 9.5 l
• 4 speciale functies waaronder
VarioSpeedPlus

• 42 dB

HDR LED TV - UE32J4000
• Levensechte kleuren en details
• Een complete multimediaervaring
• Bekijk lms vanaf je USB-stick

32” = 81 cm
100 Hz PQI

TV LED
-25%

LED TV 3D - KDL55W828BB
• 3D • NFC One Touch Mirroring • X Reality Pro
• 4 x HDMI, 2 x USB, Wi • Energie A+

FHD LED TV - 43LF540V
• Metallic design
• Full HD, EDGE Led technologie
• A + + Smart Energy saving
• Triple XD Engine
• Realistisch geluid dankzij virtual surround system
49” ook verkrijgbaar €749 €599

43” = 109 cm
300 Hz PMI

FULL HD

je bespaart
€130!

e599

55” = 140 cm
800 Hz Motionflow XR

TV LED 3D

-25%

e1199

e869
op=op!

e39999

e299,99e299 e469,99e469


