
» ... de oproep van kunstenaar Rudi Snauwaert hem tal van thermossen opleverde? Hij kan aan de slag! Succes, Rudi!
» ... dat je in deze Mandelbode 2 x 25 euro kan winnen? Wil je kans maken? Neem dan zeker deel aan de 2 toffe acties!

» WIN 25 EURO! Ter promotie van de Dentergembon zoekt Unizo een sympathiek gezin of vriendengroepje. Lees meer p. 11

» WIST JE DAT ... «

» oproep «

JAARGANG 77 - 2020 | FEBRUARI  | NIEUWS GROOT-DENTERGEM EN OMSTREKEN  VERSCHIJNT MAANDELIJKS 

 P 11      Wat leeft in je vereniging?

 KOEIEN IN DE KIJKER                   P 5               

GIRLPOWER      P 9     

          VALENTIJNS-APERO                             P
 8    

WINNAAR WIN!   PROFICIAT Marleen Wille  
   uit Dentergem. 
Je mag de PIZZABON gaan afhalen bij Drukkerij 
Verhaege - Statiestraat 36 - Dentergem

EEN GOLDEN TICKET 
t.w.v. €25 voor Afterwork 
Soirée Deluxe. zie pag. 4

Geef je antwoord op volgende vraag voor 15/02/’20
via www.demandelbode.be
Wie is organisator van Afterwork Soirée Deluxe?
Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden ontving De Mandelbode.
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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 FEBRUARI!

1 - 7 febr. 8 - 14 febr. 15 - 21 febr. 22 - 28 febr.
Alle koteletten
3 kopen + 1 gratis

Blinde vinken
3 kopen + 1 gratis

Biefstuk
1 kg kopen + 500 g gratis

Gehaktbroodje
700 g kopen + 300 g gratis

Beenham in saus
 700 g kopen + 300 g gratis

Orloff bereid
700 g kopen + 300 g gratis

Balletjes in tomatensaus
700 g kopen + 300 g gratis

Varkenshaasje in saus
700 g kopen + 300 g gratis

Boulisalade
150 g kopen + 50 g gratis

Krabsalade
150 g kopen + 50 g gratis

Bacon
150 g kopen + 50 g gratis

Kip Curry
150 g kopen + 50 g gratis

Tel. 0473 775 194 Wekelijkse marktdag op 
dinsdagvoormiddag in Wakken

ONZE TOPPER! WINTERCOLLI
43,60 EURO = 30 EURO

+ GRATIS 0,5 kg lasagne

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

KOM & ONTDEK
ONZE NIEUWE COLLECTIES!

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30   zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u   elke zondag open van 9u tot 12u
DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
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’T ZAL NU ZEKER GEDAAN ZIJN !!!???’T ZAL NU ZEKER GEDAAN ZIJN !!!???» de oude doos «
Slecht geld, jonge dochters mogen niet uitgaan, gebloemde nachthemden: gratis 25 cm overschot, wijkmeesteressen in de onderpastorie, 
smadelijke nederlaag 7-3 ligt zwaar op de maag, soldatenblad “Marsch”.



KKoomm oopp tteeggeenn KKaannkkeerr
Eetfestijn ● za 21 maart 2020 ● vanaf 18.30 u
…………………………………………………………………………………………………….…
JOC Dentergem ◦  Wontergemstraat 7 ◦  8720 Dentergem 
…………………………………………………………………………………………………….…

Lentebarbecue 
of vegetarisch alternatief 

aperitief inbegrepen 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Volwassenen =  €20 / per pers.  ◦   kinderen t.e.m. 12j. = €10 / per kind 
Inschrijven via Gino Bearelle - Greet Naessens (Gottemstraat 14 / 051 63 
59 67) of via  Decoratie Jan Galle (tijdens de openingsuren van de win-
kel) of via de website www.mipstegenkanker.be.
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ook WWIIJJNNVVEERRKKOOOOPP op www.mipstegenkanker.be
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ook WWIIJJNNVVEERRKKOOOOPP op www.mipstegenkanker.be
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Isoleren en verdichten van platte daken 
zowel nieuwbouw als renovatie

Roofi ng en EPDM

Uitbekleden bakgoten in EPDM

Plaatsen en vervangen van lichtkoepels

0473 85 55 94

info@mplattedaken.be

Wakkenstraat 40 A 

8720 MARKEGEM

 

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

www.desmet-meubelen.be De volledige opbrengst van dit evenement gaat naar goede doelen.
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Eetfestijn • za 21 maart 2020 • vanaf 18.30 u.



Heb jij een uitzonderlijke band met je kip, 
vink of lama? Of ben je begeesterd door de 
wonderlijke taal van de bij, de liefdesdans van 
de libelle of de frisse feel van de vinnen van je favoriete vis? 

Laat het ons weten. 
Je dier (en jij) krijgen een plekje in De Mandelbode.
redactie@demandelbode.be

Workshop cocktails Markant 
Wakken zie pag.6
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J. leert Japans. Ze tikt - tijdens een etentje in een eethuisje in Denter-
gem - ter illustratie wat antwoorden in op haar smartphone. De app 
toont het: de antwoorden zijn allemaal juist. Ze is dus duidelijk mee met 
de les. Super, vind ik dat. Ik herinner me dat ik als kind het Japanse 
schrift zat na te tekenen uit de encyclopedie die ik in mijn eigen biblio-
theekje had staan. 
Ik heb er nooit iets mee gedaan. Het Griekse en het Cyrillische alfabet 
heb ik onder de knie. Japans laat ik over aan J. Ik ben er net iets te oud 
voor geworden. Hoewel.
Mocht ik in Okinawa wonen, dan zat ik er niet mee. Met mijn leeftijd. 
Want Okinawa ligt in één van de ‘Blue zones’. Kenmerk van deze zones: 
de mensen worden er héél oud. En ze voelen zich gelukkig én zijn 
gezond. Onderzoek wijst naar hun voeding (niet te veel, niet te vet, niet 
te veel vlees) en naar hun levenswijze (genoeg beweging en genoeg 
sociaal contact). 
Maar dé kern is dit: de mensen in de blue zones delen hun leven niet 
in zoals wij het doen. Wij werken ons te pletter om dan op pensioen 
te gaan. Hun dagelijkse leven voorziet in hun onderhoud én geeft hun 
leven zin. Op pensioen gaan hoeft dan ook niet. 
Misschien kan ik uitwijken naar Okinawa. Neem ik J. mee als tolk. 
Ik weet zeker dat ze zich in de levenswijze daar wel zal kunnen vinden. 
Hoewel, partner B. zal misschien liever hebben dat ik wat dichterbij 
blijf. Dan luister ik naar de goede raad van Lambik. Die las ik jaren 
terug in een strip van Suske en Wiske. Ja, toen ik de Japanse letters 
tekende als was het geheimschrift. Lambik zat lekker lui te genieten 
onder een boom. Hij kreeg het verwijt dat 
hij nooit zou kunnen genieten van een goed 
pensioen later. Zijn antwoord: ‘Dan doe ik het 
gewoon nu.’ Of iets in die aard. Of Lambik ooit 
in Okinawa kwam, weet ik niet. En, eerlijk, we 
beschouwen hem meestal als een beetje dom, 
nietwaar? Maar die uitspraak, geef toe, er 
schuilt toch een zekere wijsheid in.  

Rita

Foto van de maand

LAKENVELDERSLAKENVELDERS

OKINAWAOKINAWA» cursiefje «

» dier in de kijker «

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

OPROEP

AMATEUR

FOTOGRAA
F

OPROEP

AMATATA EUR

FOTOGRARAR AAAA
F

Kan je kort schetsen wie jullie zijn. Hebben jullie een boerderij? 
Hoe komt het dat jullie koeien rondlopen hebben?
Wij zijn familie De Vos, Pascal, Veerle en zoon Lucca (14 jaar).
We hebben al meer dan 25 jaar paarden. Wegens uitbreiding van 
deze hobby hadden we te weinig plaats en gingen we op zoek naar 
een boerderijtje, dat we dan vonden op de grens met Oost- en 
Westvlaanderen (Gottem - Oeselgem). Hier bleek dat we dan wei-
land teveel hadden voor de paarden en we beslisten om een koe 
te houden. Daar geen van ons beiden uit een boerenfamilie komt, 
zochten we een makkelijk te houden ras, dat toch speciaal was 
omdat ze vanuit onze (toekomstige) B&B te zien zal zijn.

Hoe botsten jullie op deze Lakenvelders? En lopen er zo veel rond 
in de streek, in Vlaanderen, in België?
Dus door die criteria botsten we op Lakenvelders. Het is een 

uitstervend Nederlands 
ras, dat nu toch terug een 
opmars aan het krijgen 
is. In Nederland is er ook 
een erkend stamboek 
voor deze koeien. In Bel-
gië komen ze nauwelijks 
voor. Het is een dubbel 
ras (vlees -en melkkoe), 
maar ze blinken in geen 
van beiden uit, waardoor 
ze niet interessant zijn 
om op grote schaal te 
houden en dus vooral bij 
hobbyboeren of kinder-

boerderijen terecht komen. Invoeren vanuit Nederland is heel 
moeilijk wegens de strenge regels van het voedselagentschap, 
maar wij hadden het geluk om in Herentals een koe te kunnen 
kopen.

Groot-Dentergem tonen aan het publiek?

Hebben ze een bepaald karakter en vragen ze een bepaalde ver-
zorging?
Het zijn heel sterke/resistente koeien die makkelijk zijn in onder-
houd. Ze hebben genoeg aan veel gras, voordroog, een droge 
windvrije schuilstal en veel liefde. Hun speelse, zachtaardige, 
maar toch een tikje eigenwijs karakter maken het leuke dieren. 

Hoe komt het ras aan zijn uitzonderlijke kleurschakering?
De kleurschakering is vermoedelijk verkregen door een geneti-
sche afwijking bij de oorsprong van het ras. Wij hebben de zwart/
witte, maar ze bestaan ook in rood/wit.

 WEETJES:

 •  Ons eerste kalfje is geboren
     op de verjaardag van Veerle.

 •  Er bestaan ook andere dier  
  soorten met dezelfde tekening  
  en  dezelfde naam 
  Er bestaan o.a. Lakenvelder konijnen, 
  Lakenvelder varkens en Lakenvelder kippen. 
  Van deze laatste hebben 
  we er ook in ons kippenhok.

OPROEP
JO
UW DIER

IN

DE KIJKE
R



Bij Sitta Mesa zit je goed

In de hedendaagse architectuur worden alle grenzen tussen keuken, eetkamer en woonkamer langzaam 
aan gesloopt. Op die manier ontstaat een aangenaam open leefruimte die de kern vormt van de 
moderne woning. Het is een rustpunt in onze jachtige tijden. De plek waar gezinnen elkaar ’s avonds 
treffen na een drukke werkdag, waar men kookt, keuvelt, huiswerk maakt, de krant leest, op de 
computer bezig is, samen eet en natafelt. 
Dit vraagt ook om een aangepaste benadering van hoe een meubelzaak er uit moet zien. Om die reden 
serveren Caroline Dhont en Koen De Rore sinds enkele jaren een uniek concept. Sitta Mesa in Deinze 
speelt perfect in op de eigentijdse leefwereld, door middel van een zeer uitgebreid en gevarieerd 
aanbod van stoelen en tafels. 

De goed klinkende bedrijfsnaam is een vlag die de 
lading volledig dekt. Sitta is namelijk het Zweedse 
woord voor ‘zitten’ en mesa is Spaans voor ‘tafel’. 
De zaakvoerders stonden jarenlang aan het hoofd 
van een bekend zitmeubelbedrijf in Deinze. De 
ervaring en knowhow die ze daar opdeden, vormt 
nu de basis voor hun nieuwe project, dat in geen 
tijd uitgroeide tot één van de belangrijkste speci-
aalzaken in zijn soort in Vlaanderen.

“In deze gewijzigde woonambiance, worden er 
andere eisen gesteld aan meubels. Een stoel is 
niet zomaar een stoel, en aan een tafel kan je veel 
meer doen dan alleen maar eten. Wij komen aan 
die nieuwe lifestyle tegemoet met onze klassevolle 
en ergonomisch verantwoorde producten” 

Ons lichaam verdient comfort

“De schitterende showroom is een rijke inspiratie-
bron voor iedereen die het interieur wil updaten. 

Bij ons vind je een ruime collectie stoelen en tafels.   
Tijdloze klassiekers en trendy exemplaren voor de 
eetkamer, de keuken, ontvangstruimte, wachtzaal, 
zelfs voor outdoor. Ondanks de verscheidenheid 
hebben ze één ding met elkaar gemeen: stuk voor 
stuk zijn ze geselecteerd op basis van kwaliteit en 

zitcomfort. Op dit moment is er veel vraag naar 
hoge stoelen die bij een kookeiland geplaatst kun-
nen worden. Naar welk soort stoel je ook op zoek 
bent, door middel van persoonlijk advies, het tonen 
van combinaties, zitexperimenten en vergelijking, 
begeleiden we iedereen naar de perfecte keuze.” 

Stoel & tafel
UNIEK | stoel & tafel | CONCEPT

www.sittamesa.be
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Ons lichaam verdient comfort
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SITTA MESA – Uniek|Stoel & Tafel| Concept - www.sittamesa.be 

DRZ  by Sitta Mesa  - Design Relax Zetels - www.designrelaxzetels.be

Showroom – Kortrijksesteenweg 206, 9800 Deinze - 09 330 32 82 - info@sittamesa.be
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 10u30 - 18.30u – zaterdag: 14u tot 18u – zondag geslo-
ten

Tafeltje-strek-je

“Vandaag de dag wordt er steeds kleiner gebouwd. Daarom is het 
belangrijk om optimaal gebruik te maken van de compacte ruimtes. 
We houden daar rekening mee bij de productontwikkeling. In ons 
gamma zitten bijvoorbeeld flink wat verlengbare tafels – zelfs ronde 
en vierkante varianten – die in een handomdraai kunnen aangepast 
worden aan het gezelschap of de activiteiten van dat moment. Het is 
bij ons overigens mogelijk om een tafel compleet zelf samen te stellen, 
zodat ze naadloos aansluit bij jouw eigen wensen. Je bepaalt dan zelf 
het frame – van traditionele vier poten tot een zwevend blad –, één, 
twee of helemaal geen verlengingen en het materiaal. Nagenoeg alle 
stijlen zijn mogelijk. Van strak design tot landelijk. Maar altijd zijn 
het exclusieve ontwerpen. Ook op het vlak van materiaalkeuze zijn 
er geen beperkingen. Hout, volkern, glas,… Een echte trend is het 
wat ruwere eikenhout met antiek karakter. Daarin worden knopen, 
barsten en kleurverschillen geaccentueerd. Soft touch laminaat heeft 
dan weer een matte uitstraling, het voelt heel zacht aan en is minder 
vlekgevoelig. En een bovenblad in keramiek is vergelijkbaar met het 
werkblad in een keuken. Absoluut onderhoudsvrij dus. Dit materiaal 
kan tegen krassen en hitte en absorbeert geen zuren of vloeistoffen. 
Hier beleef je gegarandeerd jarenlang plezier aan.” 

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               
Als derde generatie van een gerenommeerde zitmeubeldynastie, zet zoon Stijn 
De Rore momenteel de DRZ in de markt. De afkorting staat voor DesignRelax-
Zetels. Hiermee wil hij het oubollige imago van de opa- en omazetel afwerpen. 
Dit zijn trendy alternatieven voor jong en oud. De redenen om hier voor 
te kiezen, zijn bijna niet op twee handen te tellen. 
1. Kom tot rust. Na een druk op de knop in de allerbeste houding Tv-kijken, 

een boek lezen of een dutje doen. Dit is zelfs vergelijkbaar met een 
deugddoende yogasessie. 

2. Vergroot het ruimtegevoel. In een appartement kunnen één of twee 
relaxzetels de klassieke salonopstelling vervangen. Omdat deze zetels 360° 
roteren, hoef je niets van een gesprek te missen. 

3. Bespaar ruimte: Geen nood meer aan ruimte-verslindende voetbanken. 
De voetensteun is inklapbaar en zit mooi verborgen. 

4. Hou het netjes. Geen gedoe met kabels. De accu is heroplaadbaar. 
5. Multifunctioneel. Deze relaxzetels kunnen onder andere uitgerust worden

met massagefuncties, verwarming, USB-aansluiting voor multimedia… 
6. Verwen je rug en nek. Op ergonomisch vlak is dit top. De hoofdsteun en 

lendensteun zijn manueel of elektrisch verstelbaar. Een nekkussen garandeert 
de totale comfortervaring. 

7. Design meets comfort. De zetels van dit private label zien er uiterst elegant 
uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren 

gekozen worden, zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk. 
8. Investeer in de toekomst. Een DRZ-zetel gaat vele jaren mee. Er wordt namelijk gewerkt met Duitse kwaliteitscomponenten. 
9. De prijs: Die is zeer toegankelijk. Een aangename verrassing! Onze leuze is: LEEF, RELAX EN GENIET!
                                                
De DRZ-modellen worden getoond in een aparte relaxstudio bij Sitta Mesa. Meer info kan je vinden op www.designrelaxzetels.be.

ACTIEDAGEN: Van zaterdag 23/11 tem maandag 9/12! 
   Extra open: ZONDAG 24/11 – ZONDAG 1/12 – ZONDAG 8/12 van 14u-18u 

www.designrelaxzetels.be

LEEF 
RELAX 
GENIET

LANCERINGS-
ACTIES*

(*) VOORWAARDEN IN DE WINKEL. 
ELEKTRISCHE DESIGNRELAXZETELS VANAF 1.499 EURO

RELAX 
GENIET

LANCERINGS-
ACTIES*

Stoel & tafel
UNIEK | stoel & tafel | CONCEPT

www.sittamesa.be
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worden aan het gezelschap of de activiteiten van dat moment. Het is 
bij ons overigens mogelijk om een tafel compleet zelf samen te stellen, 
zodat ze naadloos aansluit bij jouw eigen wensen. Je bepaalt dan zelf 
het frame – van traditionele vier poten tot een zwevend blad –, één, 
twee of helemaal geen verlengingen en het materiaal. Nagenoeg alle 
stijlen zijn mogelijk. Van strak design tot landelijk. Maar altijd zijn 
het exclusieve ontwerpen. Ook op het vlak van materiaalkeuze zijn 
er geen beperkingen. Hout, volkern, glas,… Een echte trend is het 
wat ruwere eikenhout met antiek karakter. Daarin worden knopen, 
barsten en kleurverschillen geaccentueerd. Soft touch laminaat heeft 
dan weer een matte uitstraling, het voelt heel zacht aan en is minder 
vlekgevoelig. En een bovenblad in keramiek is vergelijkbaar met het 
werkblad in een keuken. Absoluut onderhoudsvrij dus. Dit materiaal 
kan tegen krassen en hitte en absorbeert geen zuren of vloeistoffen. 
Hier beleef je gegarandeerd jarenlang plezier aan.” 

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               
Als derde generatie van een gerenommeerde zitmeubeldynastie, zet zoon Stijn 
De Rore momenteel de DRZ in de markt. De afkorting staat voor DesignRelax-
Zetels. Hiermee wil hij het oubollige imago van de opa- en omazetel afwerpen. 
Dit zijn trendy alternatieven voor jong en oud. De redenen om hier voor 
te kiezen, zijn bijna niet op twee handen te tellen. 
1. Kom tot rust. Na een druk op de knop in de allerbeste houding Tv-kijken, 

een boek lezen of een dutje doen. Dit is zelfs vergelijkbaar met een 
deugddoende yogasessie. 

2. Vergroot het ruimtegevoel. In een appartement kunnen één of twee 
relaxzetels de klassieke salonopstelling vervangen. Omdat deze zetels 360° 
roteren, hoef je niets van een gesprek te missen. 

3. Bespaar ruimte: Geen nood meer aan ruimte-verslindende voetbanken. 
De voetensteun is inklapbaar en zit mooi verborgen. 

4. Hou het netjes. Geen gedoe met kabels. De accu is heroplaadbaar. 
5. Multifunctioneel. Deze relaxzetels kunnen onder andere uitgerust worden

met massagefuncties, verwarming, USB-aansluiting voor multimedia… 
6. Verwen je rug en nek. Op ergonomisch vlak is dit top. De hoofdsteun en 

lendensteun zijn manueel of elektrisch verstelbaar. Een nekkussen garandeert 
de totale comfortervaring. 

7. Design meets comfort. De zetels van dit private label zien er uiterst elegant 
uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren 

gekozen worden, zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk. 
8. Investeer in de toekomst. Een DRZ-zetel gaat vele jaren mee. Er wordt namelijk gewerkt met Duitse kwaliteitscomponenten. 
9. De prijs: Die is zeer toegankelijk. Een aangename verrassing! Onze leuze is: LEEF, RELAX EN GENIET!
                                                
De DRZ-modellen worden getoond in een aparte relaxstudio bij Sitta Mesa. Meer info kan je vinden op www.designrelaxzetels.be.

ACTIEDAGEN: Van zaterdag 23/11 tem maandag 9/12! 
   Extra open: ZONDAG 24/11 – ZONDAG 1/12 – ZONDAG 8/12 van 14u-18u 

www.designrelaxzetels.be

LEEF 
RELAX 
GENIET

LANCERINGS-
ACTIES*

(*) VOORWAARDEN IN DE WINKEL. 
ELEKTRISCHE DESIGNRELAXZETELS VANAF 1.499 EURO

RELAX 
GENIET

LANCERINGS-
ACTIES*

Stoel & tafel
UNIEK | stoel & tafel | CONCEPT

www.sittamesa.be

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               

SITTA MESA – Uniek|Stoel & Tafel| Concept - www.sittamesa.be 

DRZ  by Sitta Mesa  - Design Relax Zetels - www.designrelaxzetels.be

Showroom – Kortrijksesteenweg 206, 9800 Deinze - 09 330 32 82 - info@sittamesa.be
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 10u30 - 18.30u – zaterdag: 14u tot 18u – zondag geslo-
ten

Tafeltje-strek-je

“Vandaag de dag wordt er steeds kleiner gebouwd. Daarom is het 
belangrijk om optimaal gebruik te maken van de compacte ruimtes. 
We houden daar rekening mee bij de productontwikkeling. In ons 
gamma zitten bijvoorbeeld flink wat verlengbare tafels – zelfs ronde 
en vierkante varianten – die in een handomdraai kunnen aangepast 
worden aan het gezelschap of de activiteiten van dat moment. Het is 
bij ons overigens mogelijk om een tafel compleet zelf samen te stellen, 
zodat ze naadloos aansluit bij jouw eigen wensen. Je bepaalt dan zelf 
het frame – van traditionele vier poten tot een zwevend blad –, één, 
twee of helemaal geen verlengingen en het materiaal. Nagenoeg alle 
stijlen zijn mogelijk. Van strak design tot landelijk. Maar altijd zijn 
het exclusieve ontwerpen. Ook op het vlak van materiaalkeuze zijn 
er geen beperkingen. Hout, volkern, glas,… Een echte trend is het 
wat ruwere eikenhout met antiek karakter. Daarin worden knopen, 
barsten en kleurverschillen geaccentueerd. Soft touch laminaat heeft 
dan weer een matte uitstraling, het voelt heel zacht aan en is minder 
vlekgevoelig. En een bovenblad in keramiek is vergelijkbaar met het 
werkblad in een keuken. Absoluut onderhoudsvrij dus. Dit materiaal 
kan tegen krassen en hitte en absorbeert geen zuren of vloeistoffen. 
Hier beleef je gegarandeerd jarenlang plezier aan.” 

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               
Als derde generatie van een gerenommeerde zitmeubeldynastie, zet zoon Stijn 
De Rore momenteel de DRZ in de markt. De afkorting staat voor DesignRelax-
Zetels. Hiermee wil hij het oubollige imago van de opa- en omazetel afwerpen. 
Dit zijn trendy alternatieven voor jong en oud. De redenen om hier voor 
te kiezen, zijn bijna niet op twee handen te tellen. 
1. Kom tot rust. Na een druk op de knop in de allerbeste houding Tv-kijken, 

een boek lezen of een dutje doen. Dit is zelfs vergelijkbaar met een 
deugddoende yogasessie. 

2. Vergroot het ruimtegevoel. In een appartement kunnen één of twee 
relaxzetels de klassieke salonopstelling vervangen. Omdat deze zetels 360° 
roteren, hoef je niets van een gesprek te missen. 

3. Bespaar ruimte: Geen nood meer aan ruimte-verslindende voetbanken. 
De voetensteun is inklapbaar en zit mooi verborgen. 

4. Hou het netjes. Geen gedoe met kabels. De accu is heroplaadbaar. 
5. Multifunctioneel. Deze relaxzetels kunnen onder andere uitgerust worden

met massagefuncties, verwarming, USB-aansluiting voor multimedia… 
6. Verwen je rug en nek. Op ergonomisch vlak is dit top. De hoofdsteun en 

lendensteun zijn manueel of elektrisch verstelbaar. Een nekkussen garandeert 
de totale comfortervaring. 

7. Design meets comfort. De zetels van dit private label zien er uiterst elegant 
uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren 

gekozen worden, zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk. 
8. Investeer in de toekomst. Een DRZ-zetel gaat vele jaren mee. Er wordt namelijk gewerkt met Duitse kwaliteitscomponenten. 
9. De prijs: Die is zeer toegankelijk. Een aangename verrassing! Onze leuze is: LEEF, RELAX EN GENIET!
                                                
De DRZ-modellen worden getoond in een aparte relaxstudio bij Sitta Mesa. Meer info kan je vinden op www.designrelaxzetels.be.

ACTIEDAGEN: Van zaterdag 23/11 tem maandag 9/12! 
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ACTIEDAGEN: Van zaterdag 1 februari t.e.m. zaterdag 15 februari 2020!
   Extra open zondag 9 februari 2020 van 14 tot 18 uur.

SITTA MESA - Uniek | Stoel & Tafel | Concept - www.sittamesa.be

DRZ by Sitta Mesa - Design Relax Zetels - www.designrelaxzetels.be

Showroom - Kortrijksesteenweg 206, 9800 Deinze - 09 330 32 82 - info@sittamesa.be
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 10u30 - 18u30 - zaterdag: 14u tot 18u - zondag gesloten
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Openingsuren: maandag tot vrijdag: 10u30 - 18.30u – zaterdag: 14u tot 18u – zondag geslo-
ten

Tafeltje-strek-je

“Vandaag de dag wordt er steeds kleiner gebouwd. Daarom is het 
belangrijk om optimaal gebruik te maken van de compacte ruimtes. 
We houden daar rekening mee bij de productontwikkeling. In ons 
gamma zitten bijvoorbeeld flink wat verlengbare tafels – zelfs ronde 
en vierkante varianten – die in een handomdraai kunnen aangepast 
worden aan het gezelschap of de activiteiten van dat moment. Het is 
bij ons overigens mogelijk om een tafel compleet zelf samen te stellen, 
zodat ze naadloos aansluit bij jouw eigen wensen. Je bepaalt dan zelf 
het frame – van traditionele vier poten tot een zwevend blad –, één, 
twee of helemaal geen verlengingen en het materiaal. Nagenoeg alle 
stijlen zijn mogelijk. Van strak design tot landelijk. Maar altijd zijn 
het exclusieve ontwerpen. Ook op het vlak van materiaalkeuze zijn 
er geen beperkingen. Hout, volkern, glas,… Een echte trend is het 
wat ruwere eikenhout met antiek karakter. Daarin worden knopen, 
barsten en kleurverschillen geaccentueerd. Soft touch laminaat heeft 
dan weer een matte uitstraling, het voelt heel zacht aan en is minder 
vlekgevoelig. En een bovenblad in keramiek is vergelijkbaar met het 
werkblad in een keuken. Absoluut onderhoudsvrij dus. Dit materiaal 
kan tegen krassen en hitte en absorbeert geen zuren of vloeistoffen. 
Hier beleef je gegarandeerd jarenlang plezier aan.” 

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               
Als derde generatie van een gerenommeerde zitmeubeldynastie, zet zoon Stijn 
De Rore momenteel de DRZ in de markt. De afkorting staat voor DesignRelax-
Zetels. Hiermee wil hij het oubollige imago van de opa- en omazetel afwerpen. 
Dit zijn trendy alternatieven voor jong en oud. De redenen om hier voor 
te kiezen, zijn bijna niet op twee handen te tellen. 
1. Kom tot rust. Na een druk op de knop in de allerbeste houding Tv-kijken, 

een boek lezen of een dutje doen. Dit is zelfs vergelijkbaar met een 
deugddoende yogasessie. 

2. Vergroot het ruimtegevoel. In een appartement kunnen één of twee 
relaxzetels de klassieke salonopstelling vervangen. Omdat deze zetels 360° 
roteren, hoef je niets van een gesprek te missen. 

3. Bespaar ruimte: Geen nood meer aan ruimte-verslindende voetbanken. 
De voetensteun is inklapbaar en zit mooi verborgen. 

4. Hou het netjes. Geen gedoe met kabels. De accu is heroplaadbaar. 
5. Multifunctioneel. Deze relaxzetels kunnen onder andere uitgerust worden

met massagefuncties, verwarming, USB-aansluiting voor multimedia… 
6. Verwen je rug en nek. Op ergonomisch vlak is dit top. De hoofdsteun en 

lendensteun zijn manueel of elektrisch verstelbaar. Een nekkussen garandeert 
de totale comfortervaring. 

7. Design meets comfort. De zetels van dit private label zien er uiterst elegant 
uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren 

gekozen worden, zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk. 
8. Investeer in de toekomst. Een DRZ-zetel gaat vele jaren mee. Er wordt namelijk gewerkt met Duitse kwaliteitscomponenten. 
9. De prijs: Die is zeer toegankelijk. Een aangename verrassing! Onze leuze is: LEEF, RELAX EN GENIET!
                                                
De DRZ-modellen worden getoond in een aparte relaxstudio bij Sitta Mesa. Meer info kan je vinden op www.designrelaxzetels.be.
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Openingsuren: maandag tot vrijdag: 10u30 - 18.30u – zaterdag: 14u tot 18u – zondag geslo-
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Tafeltje-strek-je

“Vandaag de dag wordt er steeds kleiner gebouwd. Daarom is het 
belangrijk om optimaal gebruik te maken van de compacte ruimtes. 
We houden daar rekening mee bij de productontwikkeling. In ons 
gamma zitten bijvoorbeeld flink wat verlengbare tafels – zelfs ronde 
en vierkante varianten – die in een handomdraai kunnen aangepast 
worden aan het gezelschap of de activiteiten van dat moment. Het is 
bij ons overigens mogelijk om een tafel compleet zelf samen te stellen, 
zodat ze naadloos aansluit bij jouw eigen wensen. Je bepaalt dan zelf 
het frame – van traditionele vier poten tot een zwevend blad –, één, 
twee of helemaal geen verlengingen en het materiaal. Nagenoeg alle 
stijlen zijn mogelijk. Van strak design tot landelijk. Maar altijd zijn 
het exclusieve ontwerpen. Ook op het vlak van materiaalkeuze zijn 
er geen beperkingen. Hout, volkern, glas,… Een echte trend is het 
wat ruwere eikenhout met antiek karakter. Daarin worden knopen, 
barsten en kleurverschillen geaccentueerd. Soft touch laminaat heeft 
dan weer een matte uitstraling, het voelt heel zacht aan en is minder 
vlekgevoelig. En een bovenblad in keramiek is vergelijkbaar met het 
werkblad in een keuken. Absoluut onderhoudsvrij dus. Dit materiaal 
kan tegen krassen en hitte en absorbeert geen zuren of vloeistoffen. 
Hier beleef je gegarandeerd jarenlang plezier aan.” 

NIEUW: DRZ by Sitta Mesa               
Als derde generatie van een gerenommeerde zitmeubeldynastie, zet zoon Stijn 
De Rore momenteel de DRZ in de markt. De afkorting staat voor DesignRelax-
Zetels. Hiermee wil hij het oubollige imago van de opa- en omazetel afwerpen. 
Dit zijn trendy alternatieven voor jong en oud. De redenen om hier voor 
te kiezen, zijn bijna niet op twee handen te tellen. 
1. Kom tot rust. Na een druk op de knop in de allerbeste houding Tv-kijken, 

een boek lezen of een dutje doen. Dit is zelfs vergelijkbaar met een 
deugddoende yogasessie. 

2. Vergroot het ruimtegevoel. In een appartement kunnen één of twee 
relaxzetels de klassieke salonopstelling vervangen. Omdat deze zetels 360° 
roteren, hoef je niets van een gesprek te missen. 

3. Bespaar ruimte: Geen nood meer aan ruimte-verslindende voetbanken. 
De voetensteun is inklapbaar en zit mooi verborgen. 

4. Hou het netjes. Geen gedoe met kabels. De accu is heroplaadbaar. 
5. Multifunctioneel. Deze relaxzetels kunnen onder andere uitgerust worden

met massagefuncties, verwarming, USB-aansluiting voor multimedia… 
6. Verwen je rug en nek. Op ergonomisch vlak is dit top. De hoofdsteun en 

lendensteun zijn manueel of elektrisch verstelbaar. Een nekkussen garandeert 
de totale comfortervaring. 

7. Design meets comfort. De zetels van dit private label zien er uiterst elegant 
uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren 

gekozen worden, zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk. 
8. Investeer in de toekomst. Een DRZ-zetel gaat vele jaren mee. Er wordt namelijk gewerkt met Duitse kwaliteitscomponenten. 
9. De prijs: Die is zeer toegankelijk. Een aangename verrassing! Onze leuze is: LEEF, RELAX EN GENIET!
                                                
De DRZ-modellen worden getoond in een aparte relaxstudio bij Sitta Mesa. Meer info kan je vinden op www.designrelaxzetels.be.
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uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren gekozen worden, uit, met stijlvolle lijnen. Er kunnen talloze kleuren gekozen worden, 
zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk.zowel in leder als stof. En maatwerk is mogelijk.



VALENTIJNS-APEROVALENTIJNS-APERO

Lekker met z’n tweetjes genieten van een cocktail: als dat geen goed begin is van een romantische valentijn.  
Deze tip kregen we van de dames van Markant Wakken die het drankje leerden (s)maken tijdens een geslaagde cocktailavond.  
Proost! 
(zie foto van de maand)

Serveer de lekkere én makkelijk te maken Golden Honey bee in een mooi glas met een klein hapje erbij.

» lekker «

De cocktailshaker van dienst op de avond 
van Markant was de flamboyante Reinout 
Gelaude, cocktailexpert.

Reinout wordt graag Reintje genoemd.

Hij houdt vooral van girlpower, want hij 
geeft heel graag workshops,  
maar prefereert een vrouwelijk publiek.

(Een man met goede smaak, als je het aan 
de vrouwen op de redactie vraagt) :-)

8

Verras je geliefde met een hartelijk diner

Parelende aperitief met zijn liefdeshapjes
Hartverwarmend soepje in de kleur van de liefde

Duo van tong & scampi in champagnesaus
Gegrilde chateaubriand op de wijze van “Cupido”

Speels nagerechtenbordje Saint-Amour
Koffie met zoetjes

‘t Pleintje is ook nog steeds gekend voor:
zijn specialiteiten gegrilde ribbetjes en Côte à l’os

Ruime keuze aan de kaart.
Dagschotels in de week.

www.tpleintje.be

Met aangepaste wijnen en waters all-in: 55 € 

Tijdige reservatie gewenst! 09 388 67 27 of 0477 94 24 55
Wakkensesteenweg 2 - Oeselgem

Restaurant - bistro - tearoom
feestzaal - terras

Voor alle 

koppeltjes

een geschenk!

Verkrijgbaar13, 14, 15, 16 februari‘t Pleintje



PADDENTREK 2020PADDENTREK 2020

1. Hoe lang zijn jullie nu al aan het zingen onder het ‘bewind’ van 
de nieuwe dirigentes Fien en Julie Vanneste?
Sinds september 2018. 3/9/18 om precies te zijn 

2. Waarom het thema Girl Power? Is dit een feministisch state-
ment? Of mogen mannen ook komen luisteren?
Mannen mogen zeker komen kijken! We hebben het thema 
eigenlijk gekozen omdat de liedjes die we toen aan het aanleren 
waren eigenlijk wel allemaal in hetzelfde genre lagen. Het waren 
up-tempo nummers met een mooie betekenis en zo kwamen we 
uit op Girl Power. We zijn dan ook een dameskoor hé ;-) 

3. Is de liedjeskeuze aangepast aan de naam Girl Power? 
Kan je een voorbeeld geven?
Ons programma stond toen zeker nog niet vast dus zijn we op 
zoek gegaan naar nummers die binnen dat thema pasten. Uit-
eindelijk hebben we een mooie mix gevonden van up-tempo en 
tragere nummers maar steeds met een mooie betekenis waar 

Binnenkort is het terug van dat. Als de temperaturen boven de 8 
graden gaan en er valt ’s avond goed wat neerslag, dan ontwaken 
de amfibieën uit hun winterslaap. Ze verlaten hun schuilplaats en 
denken nu aan slechts 1 ding: zich voortplanten. Meestal begin-
nen ze aan de trek begin februari en afhankelijk van het weer kan 
dit tot begin april duren. Op bepaalde avonden kunnen er serieuze  
pieken in de aantallen worden waargenomen.

Om zich voort te planten gaan de kikkers, padden en salamanders 
op zoek naar een poel waar ook hun soortgenoten zich bevinden. 
Sommige dieren hebben het geluk dat ze zonder veel hindernis-
sen op hun bestemming geraken, maar de ruimtelijke ordening in 
Vlaanderen zorgt er helaas voor dat heel wat dieren drukke wegen 
over moeten waar hen een zekere dood wacht. Daarom wor- 
den er overal overzetacties georganiseerd, ook in Groot-Denter-
gem door Natuurpunt De torenvalk. Al enkele jaren zetten vrij-
willigers amfibieën over. Dit kan door middel van een raapactie 
waar men de padden in de bermen zoekt vooraleer ze op straat 
komen om ze zo aan de overkant te helpen. Deze methode heeft 
als voordeel dat je niet elke avond op pad moet. Als het weer te 
koud is bijvoorbeeld zullen de amfibieën wachten. Een andere 
manier is het plaatsen van schermen en ingegraven emmers. De 

velen zich kunnen in herkennen. Natuurlijk starten we ons con-
cert wel met een typisch Girl Power up-tempo nummer. Een titel 
gaan we nog niet prijs geven maar er zit voor ieder wat wils in ons 
programma.

4. Is dit éénmalig? Of komt er nog meer Girl Power op ons af?
Het thema Girl Power is inderdaad éénmalig, maar dat wil niet 
zeggen dat we geen nummers meer zullen zingen die binnen dat 
thema vallen. Het is natuurlijk een breed thema, dus ja, er zal 
nog Girl Power op jullie afkomen in de toekomst.

5. Zijn er nog andere plannen die aan het broeden zijn?
Voor het najaar en het begin van volgend jaar staan er al enkele 
kleinere optredens gepland. Maar die zitten nog in de ontwerpfase. 

De foto op de cover werd genomen tijdens ons repetitieweekend in 
Brugge waar we de laatste puntjes op de ‘i’ zetten voor ons optreden. 
Het was een topweekend!!

dieren volgen het scherm en belanden in een emmer die zowel ’s 
morgens als ’s avonds geledigd moet worden. De emmers moe-
ten dus elke dag twee keer gecontroleerd worden om te zien of 
er eventueel geen andere dieren (muizen,…) in beland zijn. Op 
het kruispunt van de Meulebekesteenweg met de Tieltseweg 
wordt dit toegepast omdat een gewone raapactie hier gewoon te 
gevaarlijk is door het drukke en snelle verkeer. Wij krijgen hier-
voor ondersteuning van de gemeente Dentergem.

De resultaten van 2019 waren behoorlijk indrukwekkend. Er wer-
den in Groot-Dentergem niet minder dan 1208 exemplaren over-
gezet. Dit waren grotendeels gewone padden maar ook kikkers, 
alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders werden 
veilig naar de overkant gebracht. Er vielen helaas ook 318 getelde 
slachtoffers ( in werkelijkheid veel meer ) te betreuren. Coördina-
tor van dienst is Bart De Schepper die de acties op touw zet en die 
de resultaten verzamelt en doorstuurt naar de hyla werkgroep, 
de amfibieën- en reptielenafdeling van Natuurpunt. Meer info is 
te vinden op https://www.hylawerkgroep.be .

 Nog enkele tips
 - Beperk de snelheid met de wagen tot 30 km/u op plaatsen  

   waar trek is.
 - Wees voorzichtig als je onze vrijwilligers, voorzien van fluohesjes  

   en lampen, ziet.
 - Zie je zelf een amfibie op trek maar is er geen onmiddellijk gevaar 

   voor het dier, laat het dan gewoon met rust. Ze vinden de weg wel.

 Wil je ook helpen in jouw buurt? Contacteer Bart De Schepper via 
bart.deschepper2@telenet.be

Jeroen Vullers

» natuur «

IN 2019 WERDEN IN GROOT-DENTERGEM  
1208 AMFIBIEËN OVERGEZET.

GIRLPOWER BIJ DAMESKOOR CANTIAMOGIRLPOWER BIJ DAMESKOOR CANTIAMO» INTERVIEW «

Het optreden “Girlpower” dat  plaats- 
vindt op 14/03 in het JOC is reeds 
uitverkocht. 

Wil je deze dames later aan het werk 
zien, noteer dan alvast zo. 19 juli dan 
treden ze op tijdens de kermis op de 
markt in Dentergem. 

Hou ook hun facebookpagina 
‘Cantiamo Dentergem’ in de gaten.

9
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Biedingen voor geheel vanaf 195.000,00 €
BEZOEKMOMENTEN OP zaterdagen 22 februari, 7 en 21 maart 2020

tussen 10.00 en 12.00 uur vrij te bezoeken, geen afspraak nodig.

Meer informatie en bezoek enkel na afspraak met
Joris Platteau, TEL. 0499 77 15 69, joris.platteau@fb.vlaanderen.be of

OCMW Dentergem, Bernard Vanmeerhaeghe, TEL. 056 62 10 10

Terrein 14.000 m2 - EPC: 1481 kWh/m2 jaar. Elektriciteit te renoveren.
Agrarisch gebied. Gdv, Gvg, GVkr, Gvv, Geen as-builtattest, KI 120 euro. Niet overstromingsgevoelig.

Bouwmogelijkheid: 1 bouwlaag + dak - max. 1.000 m2 + bijgebouw 40 m2

UITERLIJKE DATUM om te bieden is 25 maart 2020.

TE KOOP
WAKKEN - Volderstraat 43+

LANDGEBOUW - WONING op 14.000 m2 grond
VRIJ van GEBRUIK

Wontergemstraat 110 - Dentergem - T. 051 63 46 32 - www.dewibo.be
M 0475 210 217 - dirk@dewibo.be / M 0473 644 575 - pieter@dewibo.be 

Binnen en buiten 
vormen één geheel, 

passend bij uw woonstijl 
en persoonlijkheid.

PROFESSIONELE PLAATSING VAN:

Alle afsluitingen, hekwerk en (tuin)poorten volledig of deels geblindeerd
Alle opritten, parkings en sierbestrating in klinkers, kasseien, tegels, siergrind

LANDELIJKE OMHEINING STEENKORF CORTENSTAAL OPRIT KLEIKLINKERS
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Wat leeft in je vereniging? 

kalender

Davidsfonds Aarsele-Kanegem
9/02 “Johanna de Waanzinnige” Oud gemeentehuis
De Kiem Wakken
6,13,27/02 Open atelier
20/02 Tekenen naar model
Femma Dentergem
4,18/02 Wandelen
5,12,19,26/02 Breien
10/02 Info fiets-2-daagse
14/02 Krulbollen 
Femma Wakken-Markegem
9/02 Valentijnsontbijt - CC Hondius
18/02 Workshop wenskaarten maken - LDC Kloosterhof
Gezinsbond Dentergem
6/02 Koken voor mannen ‘Valentijnsmenu’
9/02 Babymassage
23/02 2de handsbeurs
Gezinsbond Oeselgem
1/02 Casinoavond - turnzaal Mikado
2/2 Fit van 1 tot 12
KVLV Dentergem
4/02 Kookles: “Heel de wereld bakt” 
18/02 Nationale Agra: “dag van de Agravrouw”
21/02 Barbecue in zaal Pax
2/03 Gewestactiviteit: Bezinning in ‘t Gelove 
KVLV Wakken-Markegem-St.Baafs-Vijve
1/03 Winterwandeling met ontbijt
2/03 Regio: Themanamiddag in ‘t Geloof Tielt
LDC Domein Kloosterhof  
3/02 Verpleegkundig consult
3,10,17/02 Gitaarles voor beginners
4/02 Marktuitstap met de Trimard
4,11,18/02 Stoelyoga (dinsdagvoormiddag)
4,11,18/02 Yoga (‘s avonds)
6,13,20/02 Cursus Android ism CVO
6,13,20/02 Kinderyoga
6/02 Pannenkoekennamiddag
6,20/02 Infosessie “Veerkracht” ism CAPE
7,14,21/02 Cursus Dagelijkse computerkost ism CVO
7,14,21/02 Yoga 55+ (vrijdagnamiddag)
10,18/02 Workshop wenskaarten (18/02 ism Femma)
11/02 Computerhelpdesk
13/02 Breiclub
17/02 Bingo
20/02 Menu van de chef
24/02 De Zoete Zonde (hartenwafels)
25/02 Zitdans
26/02 Sober Maal tvv Broederlijk Delen
27/02 Dementvriendelijk turnen ism CAPE
29/02 Mini theaterstuk God en Darwin
Elke di.nam. Wandelclub Avanti 
Elke woe. Kaartnamiddag (5/02 voor punten)
Elke do. Line-dance
Elke vr. Petanque en spelnamiddag om 14 u.
Markant Dentergem  
17/02 Workshop ‘patineren’ met Fabienne Deschrijver
Markant Wakken  
19/02 50 shades of... ‘Over seks gesproken’
NVA Groot-Dentergem  
22/02 Tweejaarlijkse kaarting - zaal Pax *
Oudercomite Vrije Basisschool Zeppelin  
8/02 Zeppelin quiz 7.0 - Final edition
WTC De Mandelvrienden Wakken  
8/02 Inschrijvingen nieuw seizoen - Flandria
Volleybalclub Dentergem  
7-8/02 Kaarting voor verse frietjes

Wat leeft in je vereniging? 

TIPFOTOGRAA
F

H
O

U
M

E DE HELE
M

A
ANDBIJ•

ZO 02 FEB. 15h00 KZ Dentergem  -  E. Brugge
ZO 09 FEB. 15h00 KSK Steenbrugge  -  KZ DENTERGEM
ZO 16 FEB. 15h00 KZ Dentergem  -  KSV Pittem
ZA 22 FEB. 19h00 KFC Heist B  -  KZ DENTERGEM

SPEELKALENDER FEBRUARI EERSTE ELFTAL

KON. ZONNEKLOPPERS (KZ) DENTERGEM
VZW    Stamnummer : 3968

 Zondag 5 april 2020 van 14u tot 17u
Hondiuspark Wakken

Wakken - Markegem
GEZINSBOND

Gezinsbond

 www.gezinsbond-wakken-markegem.be

Tweedehandsbeurs
Baby- en kinderartikelen

Verkopers kunnen zich inschrijven vanaf 1 febr op

info: 056 60 87 16 (Hilde) 

䤀渀欀漀洀 㠀갠

眀眀眀⸀眀愀欀欀攀渀猀琀漀渀攀攀氀⸀戀攀
䀀眀愀欀欀攀渀猀琀漀渀攀攀氀

倀爀攀猀攀渀琀攀攀爀琀

嘀愀渀 䜀攀漀爀最攀猀 䘀攀礀搀攀愀甀
刀攀最椀攀 㨀 䘀攀爀渀愀渀搀 䌀漀爀攀洀愀渀猀

Willen jullie graag meewerken aan 
de promotie van de lokale handel? 
Je kan met je gezin of vrienden prijken 
op de nieuwe promotieborden voor de 
Dentergembon.
Interesse? Stuur jullie mooiste of 
grappigste foto naar 
unizo.grootdentergem@telenet.be.
Word jij de winnaar? Dan krijg je een 
dentergembon van 25 euro en onze 
eeuwige dankbaarheid.

(De foto voor op de borden wordt door 
Unizo genomen.)

WIN 25 EURO!

 TWEEJAARLIJKSE KAARTING
VOOR LANDBOUWPRODUCTEN

Zaterdag 22 februari vanaf 18 uur in zaal PAX.

Inleg: 2 euro

Prijzen voor winnaars en verliezers!
Ook aan de inwendige mens wordt er gedacht!

INRICHTING                   Groot-Dentergem

KROKUSONTBIJT ZONDAG 8/03/2020
Ten voordele van de leerlingen

Levering aan huis tss 7u30 en 9u. - Afh. in refter. tss 6-9 u.
Inschrijven via de school, leerkrachten of leden van de Vriendenkring 

ten laatste tegen 2/03/2020. 

Kind: € 5/p. / Standaard: € 10/p. / LUXE-ontbijt: € 30 voor 2p.

* Lees m
eer op de advertenties
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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 FEBRUARI
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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

zondag 9/02

VOL AU VENT
1 kg + 500 g GRATIS

1 KIP
+ 300 g boontjes GRATIS 

zondag 23/02

GEVOGELTEWORST
3 + 1 GRATIS

1 KIP
+ 500 g patatjes GRATIS

zondag 16/02

KIPPENFILET
aan 6,99 euro/kg

2 RIBBEN
+ 1 aperio GRATIS

zondag 1/03

BALLETJES IN TOMATENSAUS
750 g + 250 g GRATIS

KIPPENBILLEN
+ 3 + 1 GRATIS

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
Buitengewoon in 
belettering en textieldruk

Sterk in drukwerk

Voor een origineel, 
opvallend ontwerp

IEDERE MAAND HELPEN WIJ MEEBOUWEN AAN JOUW SUCCES!

INFO indienen ten laatste 15 februari 2020 via info@demandelbode.be of www.demandelbode.be

» adverteren?

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

Volgende editie verschijnt op 2 maart 2020. Wil je graag adverteren? Heb je info voor de volgende editie?


