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Slagerij

Kom naar de markt 
EN GENIET VAN ONZE RECLAME

Onze suggesties vindt u altijd op het krijtbord aan de marktwagen!

tijdens de maand DECEMBER!

2 - 8 dec. 9 - 15 dec. 16 - 22 dec.
Gyros

700 g kopen + 300 g gratis
Worst of gehakt

1 kg kopen + 500 g gratis
Biefstuk

1 kg kopen + 500 g gratis

Beenham in saus
700 g kopen + 300 g gratis

Balletjes in tomatensaus
700 g kopen + 300 g gratis

Vol-au-vent
700 g kopen + 300 g gratis

Vleesbrood
150 g kopen + 50 g gratis

Krabsalade
150 g kopen + 50 g gratis

Préparé of américain
150 g kopen + 50 g gratis

Tel. 0473 775 194 Wekelijkse marktdag op 
dinsdagvoormiddag in Wakken

Gelieve onze eindejaarsflyer te vragen op de markt!

onze WINTERCOLLI  december 
€ 43,60 nu voor 30 euro

1 kg gehakt + 1 kg worst + 1 kg hamburgers
+ 1 kg stoofvlees + 1 kg gebraad

 + GRATIS 1/2 kg lasagne
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“LAAT ONS HET NIEUWE JAAR INGAAN

IN EEN PRETTIGE ATMOSFEER”

De oude doos
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OPTIEK - JUWELEN - UURWERKEN
Kim Vandenhende
Kerkstraat 4 - DENTERGEM
Tel. 051 63 41 66

Like and share us onwww.carine-dochters.be

         Carine 
 & dochters

De nieuwe BROCHURE
binnenkort in je brievenbus!

has the power 
to be this 

one little thing
that can make you

feel unique!

JEWELLERY

UITZONDERLIJK DOORLOPEND OPEN
van 9 tot 17 uur:
maandag 24 dec. 2018
zondag 30 en maandag 31 dec. 2018

 

Markegemstraat 59 • 8720  Wakken
Tel: 056 60 66 21 • Fax: 056 60 12 02

www.desmet-meubelen.be

ALLE LAKWERKEN VAN 
HOUT, MDF, METAAL, ALU

LUCHTGOMMEn VAN ALLE MEUBELSTUKKEN

WAKKENSTEENWEG 126 - WIELSBEKE
0476 60 68 22 - info@hangaar126.be

www.hangaar126.be
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December sluipt ons leven binnen. De feestdagen en het nieuwe 
jaar hangen in de lucht. Ik weet natuurlijk niet hoe jij het ervaart. 
Maar elk jaar opnieuw sta ik verbaasd toe te kijken hoe vlug die 
365 dagen voorbijgleden...  
Al met al ben ik blij met dit jaar. Terugkijkend tovert zich een glim-
lach op mijn gezicht. Een goed teken, me dunkt. Mooie momen-
ten met mooie mensen herhalen zich op mijn netvlies. En ik hoop 
van harte voor jou hetzelfde. 
Mocht dit niet zo zijn, trek eens aan de bel. Bij familie, vrienden of 
instanties. Er is zeker iemand daar die een pleister heeft voor die 
opgelopen wonde. Spoel de � lm anders wat door. Daar ver is er 
zon en gelach en warmte. 
De tijd fast forward kunnen doorspoelen of even terugdraaien. 
Mocht dat kunnen, ik zou er handig gebruik 
van maken. Om een paar dagen terug te keren. Naar die winkel 
waar ik aan de kassa aangesproken werd. Door een vriendelijke 
jongedame. Ze � uisterde me discreet deze woorden toe: 
‘Mevrouw, uw rok zit een beetje omhoog.’ Wel, daar zou ik met 
plezier de tijd terug gaan draaien. Tot ‘s morgens. 
Had ik zeker een jeans aangetrokken. 

Prettig kerstfeest en 
gelukkig nieuwjaar. 

Rita

Wil jij als amateur-fotograaf hier 
jouw foto’s die een link hebben met 
groot-Dentergem tonen aan het publiek?

Stuur een mail naar redactie@demandelbode.be

Geef je antwoord op bovenstaande vraag VÓÓR 15/12 via www.demandelbode.be.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden ontving De Mandelbode? 
De winnaar verschijnt ook in De Mandelbode editie januari en op www.demandelbode.be

Cursiefje
Foto van de maand

     OPROEP!

EVEN 

TERUGDRAAIEN

WOORDPUZZEL Speelpl� ier 

VERTICAAL

1.  meeteenheid NO2
2.  happening ten voordele van de warmste
 week
3.  � nanciële instabiliteit in de 17de eeuw
4.  inspiratie voor Beritos
5. nieuwsgierig aagje
8. koud dessert voor eindejaar
11. strip� guur dat opduikt in De Mandelbode

Wil jij graag dit mooie boek winnen? 
Los de puzzel eerst op. 

Alle antwoorden zijn te vinden in deze Mandelbode.

Noteer dan alle letters uit de genummerde vakjes.
Geef de letter een waarde volgens hun plaats in het alfabet 

(A=1, B=2, C=3,…).
Tel de waardes samen en bezorg ons het juiste getal.

Deze zalige winterlekkernijen vullen 
je keuken met een onweerstaanbare 

geur. Zachte kokosvlokken omhullen 
verrukkelijke chocoladebonbons en sneeuwwit 

glazuur versiert de lekkerste koekjes. 
In dit boek vind je de beste recepten voor heerlijke koekjes en bonbons.

Met verrassende ingrediënten als pecannoten, 
glühwein, vijgen en dadels.

Veel bakplezier! Uitgeverij Forte

Stuur een mail naar redactie@demandelbode.be

Ellen wint � ets op Wakken smelt.

HORIZONTAAL

5.  sprankelend apertief van Joke
6.  zoete lekkernij van de sint in een kerststol
7.  houden je broek op
9.  wekelijks te winnen bij outlet
10. typisch Duits gerecht op kerstbrunch

via www.demandelbode.be.

Deze zalige winterlekkernijen vullen 
je keuken met een onweerstaanbare 

geur. Zachte kokosvlokken omhullen 
verrukkelijke chocoladebonbons en sneeuwwit 
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PROMOTIES DECEMBER van onze Ambachtelijke Slager/Afdeling.

Knip mij uiten hou me 
de hele 

maand bij
OBELIX supermarkt

3 - 9 dec. 10 - 16 dec. 17 - 23 dec. 24 - 30 dec. 31 dec. - 6 jan.
Kippenboomstam

> 2 + 1 GRATIS
Bloedworst

> 3 + 1 GRATIS
Hamburgers natuur 

> 3 + 1 GRATIS
Kalkoenbrochet 
> 2 + 1 GRATIS

Kippenbraadworst 
> 2 + 1 GRATIS

Gehakt 750 g
 > 2 braadworsten GRATIS

Kipfi let 4 stuks
> 2 kippenbillen GRATIS

Cordon blue
> 3 + 1 GRATIS

Kalfsgehaktballetjes Napolitaanse saus 
> 9,50 euro/kg

Bereide kalkoenorloff 1 kg 
> 500 g aardappelgr. GRATIS

Varkensmignonette
> 2 + 2 GRATIS

Verse lasagne 
> 8,50 euro/kg

Vol-au-vent 1 kg
> potje puree GRATIS

Filetkotelet
> 2 + 1 GRATIS

Pikante worstjes 
> 3 + 1 GRATIS

Americain préparé 200 g 
 > 50 g GRATIS

Droge worstjes
> 3 + 1 GRATIS

Krabsalade 200 g
> 50 g GRATIS

Tonijnsalade 200 g
> 50 g GRATIS

Kip/eisalade 200 g
> 50 g GRATIS

Wontergemstraat 13 | 8720 Dentergem | 051 63 41 84 | WWW.OBELIXSUPERMARKT.BE       Volg ons op

31 dec. - 6 jan.

De kerst- en eindejaarsfolder en afhaalgerechten vanaf nu in de winkel of bekijk online

Uw vertrouwde KBC kantoor werd op 22 november 
2018 omgevormd naar een automatenkantoor.
U kan er uiteraard verder terecht voor uw courante 
verrichtingen aan onze automaten.
Wilt u graag een afspraak dan ontmoeten we u graag 
in het KBC Kantoor te Wielsbeke.
U vindt ons in de Baron Van Der Bruggenlaan 4.
 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 056 67 12 30.
 

Uiteraard kan u KBC ook bereiken 
tot 22u via KBC Live 

050/642.000 (op zaterdag tot 17u)
of via www.kbc.be

KBC KANTOOR WIELSBEKE
Baron Van Der Bruggenlaan 4

VF CONSTRUCT  ZOEKT
 GEMOTIVEERDE LASSER - METAALBEWERKER
> Lassen met  halfautomaat en Tig
> Zelfstandig kunnen werken
> Slijpen en polieren van werkstukken
> Plaatsen van de vervaardigde stukken op de werf.
 
AANBOD:
> Werken in een modern uitgerust atelier
> Zeer gevarieerde functie
> Klein familiaal bedrijf met meewerkende 
   zaakvoerder
> Correcte verloning volgens ervaring
NEEM TELEFONISCH CONTACT OP

VF Construct BVBA 
Puymoortelstraat 12

8720 Dentergem
GSM 0472 85 72 98

PRODUCENT VAN METAAL 
RAMEN, DEUREN, HEKKENS

EN DIVERSE 
METAALCONSTRUCTIES

www.vfconstruct.be

Gentstraat 142 • 8760 Meulebeke • 0474 48 33 11 • www.kaashandellieven.be

TIP!

Bestel tijdig uw kaasplanken, kaaskroketten, 
tapasschotels, geschenkmanden, ...

     Bestel uw aantal pers. kaas 
     en maak zelf uw kaasplank!
     Wij voorzien voldoende kaas en vlagjes
     én confituur!
Bel voor meer inlichtingen!

   PRETTIGE FEESTEN

Op zondag 23 en 30 dec. en maandag 24 en 31 dec. zal de kaaswagen openstaan bij mij thuis 
van 9.30 tot 12.30 uur.
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GEZELLIG TAFELEN

Fernande (68), Joke (36), Anita (64) en Kim (36) hebben -  hoewel ze 
één na één uniek zijn - minstens dit gemeen: ze houden van koken én 
gezelligheid. De lange avonden in december én natuurlijk de feesten 
zijn de uitgelezen momenten om hen hun ding te laten doen. Zij tip-
pen ons van tafelschikking tot en met het nieuwjaarsbrunch.

WARMTE EN GEZELLIGHEID

De ogen van Fernande Declerck twinkelen altijd, maar nog net iets 
meer wanneer ze het heeft over een ‘mooie tafel’. 
Fernande: ‘Ik vind dat zo belangrijk. Een mooi gedekte tafel ziet er 
zoveel uitnodigender uit, vind ik.’ 
Ze is duidelijk niet aan haar proefstuk toe. Fernande ‘decoreert’ met 
oog voor detail niet alleen haar eigen feesttafel, maar ook die voor 
de verenigingen waarin ze actief is. 
Fernande: ‘Ik heb dan ook veel materiaal. Knutselen doe ik heel graag.’

 Tips van Fernande: 

» kies vooraf één thema (natuurlijk groen of goudtinten of wit)
» houd dit thema uniform aan in alle decoratie
» vermijd zo een veelvoud aan kleuren, uniformiteit oogt rustiger
» ga eens zelf aan de slag. Decoratie kan je eenvoudig zelf knutselen voor 

een prikje, terwijl het er heel stijlvol uitziet
» de natuur is een heel goede bron aan materiaal voor op de feesttafel: 

takken, dennenappels,... zijn heel geschikt

EEN SPRANKELEND APERITIEF ALS INTRO
Gezelligheid, ook Joke Vandemaele kiest er keer op keer voor.

Joke: ‘Voor mij is het een zaak om mijn 
gasten sowieso het gevoel te geven 
dat ze meer dan welkom zijn. Samen-
komen met vrienden gaat dan ook 
altijd gepaard met een hapje en een 
drankje.’ 
De goed uitgeruste keuken van Joke 
verraadt het al, hier leeft iemand die 
houdt van koken. 
Joke: ‘Ik kan enorm genieten van koke-
rellen terwijl mijn vrienden aan het 
keukeneiland lekker aperitieven. En 

ik ben altijd nieuwsgierig als ik ergens iets lekkers eet. Mijn aperi-
tiefhapje ‘geschenkje van kaas en ham’ heb ik opgepikt tijdens een 
receptie. De ober verklapte mij op mijn vraag de ingrediënten.’

 Tips van Joke: 

» kies voor kraakverse producten en durf 
te experimenteren

» bied niet té veel aan tijdens het ape-
ritief en maak tijdens dit moment tijd 
voor je gasten

» presenteer je gerechtjes eens op een 
originele manier (opdienen in een bal 
of in een retro kopje werkt verrassend 
voor je gasten)

» probeer eens een hoofgerecht als 
hapje (Toatjespap met garnaaltjes en 
een kwarteleitje in een amuseglaasje? 
Succes verzekerd!)

SAMEN AAN DE HOOFDDIS
Trends volgt Anita Hillegeer niet. 
Tongstrelend lekker eten, daar 
draait het voor haar om. Zeker op 
feestdagen. 
Anita: ‘Een gezellige sfeer, lekker 
eten én zeker genoeg, dat is de lijn 
in mijn aanpak van de feestdis. Mijn 
inspiratie komt meestal vrij laat, 
maar ik bereid wel zoveel mogelijk 
voor.’ 

Dat Anita niet van een uitdaging gaat lopen is duidelijk.
Anita: ‘Ooit kookte ik thuis voor een gezelschap van 14 à la carte. Met 
een beperkt menu welliswaar, maar het lukte wonderwel. Gasten 
tevreden stellen, dat is mijn ding. Een vegetariër in het gezelschap 
of iemand met een allergie? Ik vind het normaal dat er rekening mee 
gehouden wordt.’

 Tips van Anita: 

» een lekkere ovenschotel kan heel feestelijk zijn
» serveer je graag frietjes? Ga voor vers. Bak ze vooraf de eerste keer. 
 Zitten de gasten aan tafel is de tweede bak veel vlugger gedaan dan 
 bij diepvries
» kies eventueel als makkelijk alternatief voor ovenaardappeltjes die je met 

schil in partjes in een ovenschotel besprenkelt met olijfolie en kruiden. 
Maak dat je de aardappelen lang genoeg in de oven kan laten garen. 
Lekker!

» durf gerust vooraf koken en in te vriezen tegen het etentje als je weinig 
tijd zal hebben

» een druppeltje citroen is één van die ingrediënten die smaken echt naar 
boven tillen

ORIGINELE STOL VOOR DE BRUNCH
Een tearoom met eigen des-
sertjes en zelfgebakken taart-
jes. Daar droomt ze van. Kim 
Vandenhende houdt duide-
lijk van bakken. En van des-
serts in het algemeen. 
Kim klinkt enthousiast: ‘Ik 
maak al lang met veel plezier 
dessertjes. Echt bakken is iets 
vrij nieuws voor mij.’ 
Ze trekt dan ook wekelijks 
naar de bakles. 
Kim: ‘Ik heb zoveel bijgeleerd. 
Kraakverse croissants en pis-

tolets of vers bladerdeeggebak. Onder begeleiding is het toch net 
iets makkelijker dan als je het zelf moet 
uitzoeken.’ 
Voor kerst leerde ze net een origineel 
brood bakken: de klassieke kerststol. ‘Het 
brood mét marsepein binnenin is typisch 
Duits. En wordt er op kerstmis gegeten.’ 
Een ideaal gerechtje voor de brunch op 
kerst of nieuwjaar, dus.

 Tips van Kim: 

» wil je graag leren bakken? Volg zeker les! Je steekt er zoveel van op
» kies na de feestmaaltijd voor iets makkelijks: tiramisu is een lekkere 
 aanrader
» geniet vooral met je vrienden en familie, gasten ontvangen moet 
 ontspannend zijn
» de kerststol houd je voor de brunch. Voeg naar smaak gecon�jt fruit 
 en/of rozijntjes toe

Rita D’Hondt - Skrivit

Recepten én doe-het-zelf decoratietips op de website.
www.demandelbode.be

Christmas Blush én 2 hapjes van Joke
Hindesteak met amarettosaus en krokante aardappelen van Anita

Kerststol van Kim
Maak zelf je stijlvolle decoratie door Fernande
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Chalet : Vanilleroomijs met sorbet frambozen 
6 of 12 personen 

Iglo : Vanilleroomijs met sorbet braambessen 
8 of 10 personen 

Buche : Vanilleroomijs met chocoladeroomijs 
4 -6 of 8 personen 

SERELLY’S  ROOMIJS 
IJSTAARTEN EINDEJAAR 

Daniël Peck en Martine Declerck 
Gavermeersstraat 15         8700  Aarsele      

Tel 051 63 35 28            www.serellys.be 
Open woensdag t.e.m. zondag vanaf 14 u. Open afhaal 24 en 31 december. 

         

Dozen schepijs : vanille, speculaas, chocolade, ... 
Sauzen : chocolade, karamel, advokaat, coulis 
Frisco’s : vanilleroomijs met chocolade 
Cadeaubon. 

Buche : Vanilleroomijs met speculaasroomijs 
4 - 6 of 8 personen 

Sneeuwman : vanilleroomijs  
Verpakt 4 x 1 persoon 

IJsglaasjes :  
Sorbet braambessen,  

Champagne of frambozen 

@mlobke
mlobke
0473 79 73 80
Hoenderdreef 4, 
Zulte

Op maat gemaakte kleding en  
ander textiel met 
een persoonlijke 

boodschap.

Naaiatelier  
Workshophuis
Persoonlijke
geschenkjes
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Twee jaar geleden bracht het 44e Jaarboek 
van De Gaverstreke de geschiedenis van het 
Wakkense Hof ter Linden. De weduwe van 
Joannes D’haveloose verkocht de hoeve aan 
de graaf van Wakken. Ook in andere docu-
menten uit die periode zien we die familie-
naam en deze van de verwante familie De 
Ruydt dikwijls verschijnen. Dit is met name 

het geval voor een aantal 
woningen langs de Coorn-
markt, de huidige Wapen-
plaats. Daarom vonden we het 
nuttig eens al deze informatie 
te ordenen om zo een stukje 
Wakkense geschiedenis te 
reconstrueren 

De D’havelooses waren van ca. 
1530 present in Wakken. Het 
tweede huwelijk op de Wak-
kense parochieregisters is dat 
van Joos D’haveloose en Chris-
tine Maes in 1562. Moeder 

Cathelijne Vissers overleed 6 jaar later. Door 
doopakten met elkaar te vergelijken, konden 
we het gezin wedersamenstellen, en dat is 
meteen ons vertrekpunt voor een lange reis 
door de tijd. Omdat alle Wakkense De Ruydt 
afstammen van Joos en Quintyne D’have-
loose, nemen we hen mee in ons verhaal. 
De reis brengt ons niet enkel langs het Hof 

ter Linden en de Coornmarkt maar ook naar 
Markegem, Oeselgem, Ardooie, Olsene en 
Exaarde. We lezen over korte lontjes, rechts-
zaken en zelfs een heuse kredietcrisis was 
deze familie niet vreemd. We passeren even 
de Franse havenstad Nantes waar een tak van 
de familie zich vestigde en er goed geboerd 
heeft, al zit ook aan dat luik een duister, zeg 
maar zwart, kantje. Tenslotte gaan we de 
ruimte in, naar een rotsblok genoemd naar 
een telg met Wakkense roots. 

 Het 46e jaarboek van De Gaverstreke 
 verschijnt half december 2018 en is verkrijg-

baar door overschrijving van 22 euro op 
rekeningnummer BE12 0680 5030 1092 GHK 
De Gaverstreke, Waregem. 

 Voor meer info, contacteer de redactie-
 secretaris 056 44 35 32.

G. Desmet - Dentergem

Jaren Stillekes

ONZE LUCHTKWALITEIT IS OK! HOUDEN ZO...Natuur

Herinner je nog de CurieuzeneNeuzen? De Vlaamse Milieumaat-
schappij riep de burgers op om in mei de luchtkwaliteit te meten 
met hun ‘CurieuzeNeus’. En wat blijkt? De luchtkwaliteit in onze 
gemeente valt reuze mee. 

‘METEN IS WETEN’
Gilbert Vangampelaere (64) 
- alias Beritos - woont in het 
landelijke Markegem. Tuin en 
moestuin verraden het al: hier 
woont een buitenmens. Mét 
aandacht voor het milieu.  
Gilbert: ‘Al van kindsbeen af houd 
ik ervan buiten bezig te zijn. Vrij-
heid speelt daarin een rol. Ik ben, 
als kunstenaar, een beetje een 
rebelse geest. Té veel opgelegde 
regels, daar heb ik het moeilijk 
mee.’ 

Hoewel net die regelgeving 
ervoor zorgt dat in onze cont-
reien wel gewerkt wordt aan 
aan ons milieu. 
Gilbert: ‘In Vlaanderen is hier 
e�ectief wel aandacht voor. En 
ik vind  dat belangrijk. Wij kie-

zen ook voor puur natuur, als dat kan. Koken doen we met zelf 
gekweekte groentjes.’ 

En Gilbert en zijn vrouw houden van �etsen. Als het even kan, 
gebruiken ze hun tweewieler voor hun verplaatsingen. In de 
gezonde buitenlucht. 
Gilbert: ‘Mochten er nog dergelijke metingen gebeuren, ik neem 
zonder twijfel terug deel. Ik dacht wel dat de resultaten zouden 
meevallen. Maar dat kan je pas na meting zeker zijn. Meten is... 
weten.’

 Meetresultaat van Gilbert: 16,3 microgram NO2/m3

‘DAGELIJKS ECOLOGISCHE KEUZES.’
Ook aan B&B Bonvena in Denter-
gem hing een curieuzeneus. Geert 
Vanmeenen (61) las over de actie 
en schreef in. 
Geert: ‘Ik wil weten wat er op deze 
aardkluit aan de gang is. Ik koos al 
jaren terug bewust voor biologisch 
tuinieren. Ik kweek 25 à 30 soorten 
groenten, heb 2 serres,... 

Ecologie: dagelijks maken we keu-
zes die ermee gerelateerd zijn.’ 
Geert is een beetje een wereld-
burger. Toch blijft Dentergem zijn 
thuis. 
Geert: ‘Het lijkt me niet vreemd dat in ons landelijk dorp de luchtkwa-
liteit beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de industrie in het Gentse. 
Als je erbij stilstaat dat er in onze streek zand uit de Sahara neervalt, 
is die kleine afstand (Gent-Dentergem) in de bovenste luchtlagen 
vlug overbrugd. Ik vind het dan ook belangrijk e�ectief de waar-
des te kennen. Ik zou niet meteen verhuisd zijn, maar ik erken het 
belang van het milieu voor mijn 2 kinderen en 4 kleinkinderen.’ 

Geert besluit met een wijsheid van de Amerikaanse indianen: 
Geert: ‘De blanken zullen pas stoppen met het vernielen van moeder 
aarde als er geen drinkbaar water en geen zuivere lucht meer is...’

Meetresultaat van Geert: 22,8 microgram NO2/m3

 WIST JE DAT:
 - 20.000 CurieuzeNeuzen werden opgehangen in Vlaanderen?
 - In Dentergem 41 CurieuzeNeuzen werden opgehangen?
 - Dit erop wijst dat de Dentergemnaren iets minder enthousiast 
   deelnamen dan elders in Vlaanderen?
 - De familie Coussée uit Dentergem, die getuigde in De Mandelbode 
   ed juni, een waarde van 20,8 microgram NO2/m3 opmat?
 - De luchtkwaliteit in Dentergem dus nog altijd een stuk beter is dan 
   de aangewezen maximum norm van 40 microgram/m3. Houden zo!

Rita D’Hondt - Skrivit

DE WAKKENSE FAMILIES D’HAVELOOSE EN DE 

RUYDT TIJDENS DE 17DE EEUW.

Geert kiest bewust voor bio.
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NKD&OK
outlet shop 

Mooie en betaalbare outlet kledij, leuke accessoires & trendy schoenen.

SHOP VOOR DE KOUDE DAGEN BIJ

WE NEMEN DEEL AAN DE EINDEJAARSACTIE TIELT.*

Elke week zijn er in onze winkel
2 �essen bubbels te winnen 

én je maakt kans op nog veel meer prijzen.

Misschien win jij wel de 10.000 euro 
voor de aankoop van een wagen.

  Prettige feesten!

 

 Hogenhovestraat 59a
 8700 Aarsele
 0486 71 75 92

 OPEN woe., vrij., zat. en zon.
 doorlopend van 10 tot 18 uur

 * De eindejaarsactie loopt van 1 tem 31 dec. 2018 

CEINTUREN   BRETELLEN

TA S J E S

STOCKVERKOOP

VANO
Deinsesteenweg 250 - 8700 TIELT (Aarsele)
Tel. 051 63 30 84 - www.vano-ceint.be

22 & 23 DECEMBER 2018
29 & 30 DECEMBER 2018
TELKENS VANAF 10 UUR

 

Bunderswijk 53, Dentergem 

Gsm-nr. 0475-912872 
janssenselectronics@skynet.be 

 

IT-producten:  PC’s - Laptops - Tablets - Smartphones - Printers - . . . 

Eigen Service:  Herstelling van hardware & software problemen 



Kalender

� p: Hou dit krantje bĳ  en blĳ f op de hoogte 

van de maandelĳ kse activiteiten.

De Oesel

4/12 Vorming ouderen en pijn: WZC Dentergem - 14 uur 
Davidsfonds Aarsele-Kanegem

9/12 Sportvoeding, trends, mechanismen - N. Paraskevopolus - Aarsele
De Kiem Wakken

6,20/12 Open atelier
13/12 Tekenen naar model
Femma Dentergem

4/12 Wandelen 
14/12 Kerstfeest
Femma Wakken-Markegem

11/12 Daguitstap Breydel + Kerstshoppen Waaslandshopping - 8u15
21/12 Kerstfeest in Domein Kloosterhof - 19u
Gezinsbond Wakken-Markegem

13/12 Bloemschikken ‘kerst’
Harmonie Kunst en Deugd Wakken

12/01 Nieuwjaarsconcert en kaas & wijnavond - CC Hondius
Kerkfederatie Dentergem *

15/12 Kerstconcert in de kerk  
KVLV Dentergem

12/12 Bloemschikken
26/12 Kerstfeestje in de namiddag
KVLV Oeselgem

11/12 Bloemschikken ‘kerststuk’
16/12 Kerstvergadering
KVLV Wakken-Markegem-St.Baafs-Vijve

1/12 St. Elooiviering met LG
11/12 Bloemschikken ‘Kerststuk bij Martine Maenhout’
26/12 Kerstvergadering
LDC Domein Kloosterhof  

3/12 Verpleegkundig consult
6/12 Zitdag OCMW in zaal Meurisse
6/12 Pannenkoekennamiddag
7/12 Workshop Bloemschikken
10/12 Bingo
11/12 Computerhelpdesk ism OKRA
13/12 Breiclub
13/12 Breughelbu� et vanaf 17u30
17/12 De Zoete Zonde (heerlijke appelbeignets)
20/12 Menu van de chef (tijdig reserveren)
Elke di en do. Linedance om 19 u. (niet op di 25/12)
Elke woe. Kaartnamiddag (5/12 voor punten)
Elke di. Wandelclub Avanti 14 u. (niet op di 25/12)
Elke vr. Petanque en spelnamiddag om 14 u.
Markant Dentergem  

10/12 De wondere wereld van thee door  “Or Tea”
Markant Wakken  

4/12 Golden Christmas
WZC Dentergem * 

9/12 Kersthappening vanaf 14 uur
WZC Wakken * 

14/12 Kerstmarkt in WZC Wakken met Mandelbodecafé
* Lees meer op de advertenties
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Wat lee�  in je vereniging? 
Waarheen de komende dagen?

11

Info indienen ten laatste 15 DECEMBER via 
info@demandelbode.be, www.demandelbode.be of via

Wil je graag adverteren? Heb je info voor de volgende editie?

VOLGENDE EDITIE VERSCHIJNT 
OP 7 JANUARI 2019.

drukkerij
Verhaege

0479 38 65 31 | info@ontwerpruth.be

www.ontwerpruth.be

051 63 64 95 | info@drukkerijverhaege.be

www.drukkerijverhaege.be

056 60 87 74 | info@lacaprint.be

www.lacaprint.be

Adverteren

Verspreidingsgebied: 5350 ex in Groot-Dentergem, Aarsele Statie, St.-Baafs-Vijve, 
Verre Ginste, Wontergem, Gottem en bakkerijen, RVT, bibliotheek.

De Mandelbode Uitgeverij vzw 
Markegemstraat 80 - 8720 Wakken - 056 60 87 74

ZO 2 DEC. 15h00 OG Stasegem   -  KZ DENTERGEM
ZO 16 DEC. 14h30 KZ DENTERGEM -  FC MU Izeg.-Ingel. B

ZAT. 26/01 NIEUWJAARSRECEPTIE  Vanaf 19u. in de kantine
  Iedereen welkom !

SPEELKALENDER DECEMBER EERSTE ELFTAL

KON. ZONNEKLOPPERS (KZ) DENTERGEM 
VZW    Stamnummer : 3968

SPEELKALENDER 

 

WZC Mariaburcht stelt voor: 

 

KERSTHAPPENING 

 

 

Zondag 9 december 2018 vanaf 14u  

In  WZC Mariaburcht te Dentergem 

 

Woonzorgzone Curando Midden  

WZC Mariaburcht, Statiestraat 53 Dentergem 

Lekkerbekstandjes 

Kinderanimatie 

Kerstdecoratie  

Kerstkaarten 

 

GROOT-DENTERGEMS BRUIN

KERSTCONCERT KERK DENTERGEM

Per Voce Heule Banjo-orkost Menen

Zaterdag 15 december om 20 uur

Kaarten: € 8, <12 j. gratis + gratis drankje in het JOC

Te koop bij: Rita Delaere 0475 35 89 88, Hendrik De Leersnijder 0476 98 65 32, Hubert 
Loosvelt 0489 72 67 41, Machteld Van Daele 056 60 20 05, Eddy Vervalle 051 63 63 20

Een wollig warme wintermaand, 
de gloed van kleine kaarsjes in het 
donker, hartverwarmende drankjes 

en huiselijke gezelligheid, een arm 
rond je schouder, een knisperend 
haardvuur en vooral heel veel 
vriendschap en liefde. 

Met de feestdagen én in 2019.
Dat wensen we je één voor één toe. 

Oprecht.

Het Mandelbodeteam.
Christ, Kathleen, Ruth, Bruno en Rita
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VERSE BEREIDINGEN OP BASIS VAN KIP

TIELTSTRAAT 14 - MARKEGEM - 0477 27 59 22 (baan Wakken-Tielt op 100m van De Trog)

RECLAME DECEMBER
zondag 9/12

VOL AU VENT
1 kg + 500 g GRATIS

KIPPENBROCHETTES
3 + 1 GRATIS 

zondag 30/12

BALLETJES IN
TOMATENSAUS
750 g + 250 g  GRATIS

KIPPENBILLEN
3 + 1 GRATIS

zondag 16/12

BEREID STOOFVLEES
750 g + 250 g GRATIS

2 RIBBEN
+ 1 apério GRATIS

zondag 6/01/2019

zondag 23/12

KIPPENBURGERS
3 + 1 GRATIS

1 KIP
1/2 kg patatjes GRATIS
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zoals: gehakt, worst, hamburgers en gehaktbroodje, vol-au-vent, bereid kalkoenstoofvlees, 
kippenballetjes in tomatensaus - kip in chinese saus - kippengyros, enz... 

Elke ZONDAG van 8 tot 13 uur:  KIP & RIB a/h SPIT

Bestel tijdig uw 
bereidingen, wild of 
opgevulde kalkoen 
VOOR DE FEESTEN!

Tel. 0477 27 59 22

KIP IN CHINESE SAUS
750 g + 250 g  GRATIS

1 KIP
+ 300 g boontjes GRATIS

‘t blommeke
bloembinderij
geschenkartikelen

DENTERGEM

Angelique Deley en Filip Ally - Meulebekesteenweg 108 - Dentergem - 0495 28 66 63

Warme
Winterse

DagenAan iedereen een  
gezond, fijn 2019!

Landelijke en 
stijlvolle ideeën 

DENTERGEMDENTERGEM

Voor
iedere klant*

een
geschenkje!

* zolang de voorraad strekt.




