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8Swingin’ Hits
the Musical Edition

Zaterdag 28 oktober 2017
Evenementenhal De Ark, Ardooie

Voor de 8ste editie van het Swingin’ Hits 
concert gaat de harmonie voluit voor het 

thema Musical. Niemand minder dan Ann Van 
Den Broeck (o.a. Evita) en Jan Schepens (o.a. 

van Beauty & the Beast) komen naar Ardooie om 
de beste musical-klassiekers te brengen. Van “The 

Sound of Music” tot “Grease”, van “West Side Story” 
tot “Mamma Mia”… , voeg daarbij nog enkele ver-

rassingen toe en het wordt opnieuw een spetterende 
avond vol herkenning!

Tickets kunnen nu reeds gereserveerd worden via info@kmma.be
Meer info op www.kmma.be of via Facebook “K.M. St.-Cecilia Ardooie”

zoekt u een

INTERESSANTE 
BIJVERDIENSTE

Voor de uitbouw van onze lokale publici-
teitsmagazines in West-Vlaanderen zijn 
wij op zoek naar vlotte verkoper(s) (m/v). 
Je staat op zelfstandige basis in voor de 
werving van publiciteit voor één of meer 
van de Prima!Magazines die lokaal worden 
verspreid. Tevens kan je de klanten exclu-
sief drukwerk aanbieden tegen concurren-
tiële prijzen. 

Profiel
Ervaring in de verkoop is een pluspunt, 
maar geen noodzaak. Je bepaalt zelf hoe-
veel je aan deze lonende bijverdienste wilt 
besteden. 

Interesse?
Neem contact op met AID service buro 
bvba, Stationsstraat 43, 8850 Ardooie
Rudi Debusschere, rudi@aidservice.be
Tel.: 0477 38 28 68 - www.aidservice.be

Uw advertentie 
of reportage in 
Prima!Magazine?

mail 
prima@aidservice.be 
of bel 0477 38 28 68

“Laat eten je niet om de vinger winden”

ma, di en do: 9 u. - 21 u.
woe: 9 u. - 12.30 u. en 17.15 u. - 20.30 u.
vrij en zat: 9 u. - 12 u.
zondag gesloten

AFSLANKEN IS GEEN SPROOKJE... WE KUNNEN ER WEL EEN SPROOKJE VAN MAKEN

BODY-LINE’S
KABOUTERBATJES

DOORLOPEND DEMONSTRATIES TIJDENS DE BATJES IN IZEGEM
17/6: optreden ‘the Basscats’ om 18.30 u.

AFTERPARTY MET DJ DENIERO

ABONNEMENTEN (geldig van 12 t.e.m. 24 juni)

• jaarabonnement: 10% korting
• 20 afslankbeurten: +4 GRATIS beurten € 159
• 20 zonnebankbeurten: +5 GRATIS beurten €50
bij aankoop: 2 GRATIS bonnetjes van ‘t bierkarreke

Ambiance verzekerd!

Hondstraat 8 -8870 Izegem
051 31 51 83
0472 23 37 20
info@body-line-izegem.be



Eethoek
Kies een dagschotel en nuttig hem ter plaatse. Bij mooi weer is het heerlijk 
genieten op ons zonneterras. Even de tijd nemen om te eten… 
Dagschotels reeds vanaf € 5.20 tot € 9.80.

Afhaalfolder
Gasten op bezoek? Neem dan zeker een kijkje in onze folder en bestel onze 
specialiteiten, van aperitief tot dessert. 
Heerlijke creaties en gemakkelijk voor de gastheer en gastvrouw.

Eetwinkel
Elke dag een mooie keuze aan dagschotels met lokale en kwalitatieve ingrediënten, 
zowel klassieke gerechten als meer trendy en healthy food. 
Ontdek ook onze soepen, tapas, wraps, slaatjes, …

Verse vis
Dagelijkse aanvoer van verse vis uit de Noordzee. 
MOMENTEEL: zalmfilet aan € 22.00, kabeljauwfilet aan € 19.00, 
pladijsfilet aan € 19.00, kabeljauwhaasje aan € 24.00.
Dagvers en enkel de beste kwaliteit. Wekelijks ook een vis(filet) in de kijker aan de 
SUPER promoprijs van € 15.90.

Automaat 24/24
Ook buiten de openingsuren vind je (h)eerlijke en gezonde 
dagschotels in de automaat op onze parking.
Genieten van een gezonde maaltijd kan dus altijd.

Nieuwe openingsuren:
ma-vr.: 7.00 u. - 18.30 u.

za: 8.30 u. - 12.00 u.
zon- en feestdagen gesloten

Jo en Nathalie Blockeel-Segaert 
Oostlaan 10, 8850 Ardooie

Tel. 051 627 327
info@traiteurqlinair.be
www.traiteurqlinair.be

Vers, verfijnd en smaakvol

Bij afgifte van deze bon 
en bij aankoop van minimum €10

GRATIS DESSERT

ONZE TROEVEN



Brugsesteenweg 30 bis, 8740 Pittem
www.heraf.bewww.schillig.com

Eenmalige actie op onze collecties van W.Schillig. 
Kom snel en profiteer van uitzonderlijke kortingen tot -50%.
Een greep uit ons aanbod  (nog andere modellen in onze toonzaal vrij te bezichtigen):

NIEUWE UITBATERS
Claude en Veerle heten u van harte welkom vanaf het 

openingsweekend op 8 - 9 juli
Iedereen van harte welkom voor een gezellige babbel 

met een gratis glaasje en een knabbel.
openingsuren :
MA  10:30-13:00 / 16:00 - …
DI  10:30-13:00 / 16:00 - …
WOE  gesloten
DO    16:00 - …
VR  10:30-13:00 / 15:00 - ….
ZA  10:30 - ….
ZO  08:00 - …

Dorpscafé Den Uil
Padderijstraat 4 - 8851 Koolskamp
tel. 0479 61 47 21  



Restaurant Berkenhof
Brugsesteenweg 56 - 8740 Pittem

tel: 051 46 71 96
www.restaurantberkenhof.be

onze keuken is open:
maandag:  11.00 u. tot 15.00 u.
donderdag:  11.00 u. tot 15.00 u.
vrijdag:  11.00 u. tot 22.00 u.
zaterdag:  11.00 u. tot 22.00 u.
zondag:  11.00 u. tot 21.00 u.
dinsdag en woensdag gesloten

*  Maandag- donderdag- vrijdag en  
zaterdagmiddag:  
 verzorgde dagschotel € 14,00 
 Soep en hoofdgerecht

*  Uitgebreide keuze aan de kaart

*  Snacks verkrijgbaar

*  Aangepaste kindergerechten

*  U kan bij ons terecht voor een  
toffe “kadobon”

*  Trampolines voor de jongeren

*  Patroon aan het fornuis

*  Els, Lawrence en hun medewerkers, 
heten U van harte welkom.

Restaurant

Suggestiemenu € 57,00 all-in

*
Aperitief naar keuze (max. € 6)  

met diverse hapjes

**
Salade folle (zalm, vitello tonato, pata negra, …)

***
Soep van de dag

of
Vruchtensorbet met appeljenever

****
In hoeveboter gebakken slibtongen

of
Tagliatta van rund met parmezaan

***
Aardbeiendessert

of
Irisch coffee

**
Koffie met koekjes

*

bieren, frisdranken, waters en wijnen  
zijn inbegrepen tijdens de maaltijd

enkel per tafel verkrijgbaar

dienst & btw inbegrepen



Slotenmaker nodig?
      Bel 051 74 58 75

slotenmaker - herstellingen - ijzerwaren BOUDEWIJN
Vandeputte Johan    Stationsstraat 34    8850 Ardooie

24/24 u
service

Je had er misschien nog niet bij stilgestaan, maar een gebruinde huid is een teken 
dat het afweermechanisme van je huid in werking is getreden. Het is een manier 
van je lichaam om zich, door het vormen van melanine, te beschermen tegen 
schadelijke UV-stralen. Een verbrande huid wil zeggen dat de verdediging gefaald 
heeft. En dat er dus schade is toegebracht. Dat betekent spijtig genoeg niet alleen 
een nachtje op je buik slapen, het vermindert ook de elasticiteit van je huid én ver-
hoogt je risico op huidkanker. Volg deze belangrijke tips bij het zonnen:

Zoek op tijd schaduw op
De beste bescherming tegen de 
zon is op tijd schaduw opzoe-
ken, vooral tussen 12 uur en 
15 uur. Het is geen populaire 
boodschap, maar de beste 
manier om van de zon te ge-
nieten is met mate. Natuurlijk 
wil je net als iedereen van elk 
streepje zon profiteren. We 
krijgen al zo weinig mooie 
dagen. Maar doe jezelf en je 
huid een plezier en leg op tijd 
en stond je handdoek of pick-
nicklaken even in de schaduw. 
Alleen zo ben je er zeker van 
dat je jouw arme huidcellen 
niet overbelast.

DOE JEZELF EN JE HUID EEN PLEZIER

Gezond zonnen

Beschermende kledij

Tenzij je heel binnenkort 
graag je gerimpelde huid 
loopt te showen, raden we je 
aan om jezelf toch voldoende 
te bedekken. Een paar uur 
onbeschermd in de zon 
flaneren beschadigt je huid 
immers onherroepelijk. En 
dat zie je dit jaar aan je rode 
kleur en volgende jaar aan je 
eerste rimpel. Gelukkig zijn 
er genoeg geweldige merken 
en kledinglijnen die je figuur 
tot z’n recht laten komen én 
je huid toch voldoende be-
schermen. Met een zonnebril, 
bijpassend hoofddeksel en 
losse kledij die je huid bedekt 

ben je niet alleen handig in-
cognito, je vermijdt ook dat je 
’s avonds als ‘de kreeft’ wordt 
omschreven.

Smeer je voldoende in
Geen enkele zonnecrème be-
schermt je volledig. Gebruik 
die dus : beter te veel dan te 
weinig. Breng minstens om de 
2 uur een nieuwe dikke laag 
aan. En zeker na het zwem-
men of zweten. Kies toch maar 
voor SPF 50.

Ontdek hoe jouw huid-
type reageert op de zon

We worden allemaal rood als 

een kreeft als we verbranden. 
De één enkel wat sneller dan 
de ander. Het is dan ook be-
langrijk dat je weet hoe je huid 
reageert op de zon.

Je huidtype bepaalt de manier 
waarop je huid reageert op de 
zon. Zo zijn huidtypes 1, 2 en 
3 het meest gevoelig aan de 
effecten van ultraviolet stra-
len. De meeste Belgen hebben 
huidtype 2 en verbranden dus 
vrij snel. Ontdek aan de hand 
van je uiterlijke kenmerken wat 
voor huid je hebt en hoelang 
je in de zon mag blijven zon-
der bescherming.  
Doe de huidtypetest, bv. op 
www.gezondheid.be

Chantal Cloet 
docente schoonheidszorgen  

BEAUTY



Ham   2,80
Kaas   2,70
Ham-kaas   3,20
Vleessalade  2,80
Prepare   3,10

Salami   2,80
Gerookte ham  3,30
Kip curry / samourai  3,20   
Kalkoenfi let  3,20
Martino   3,30

Ham-prei salade  2,90
Eiersalade   2,80
Krabsalade / tonijnsalade                   3,20
Tonijn cocktail  3,20
Gerookte zalm  3,90

Vissalade   3,50
Kruidenkaas  3,10  
Brie   3,30  
Garnaalsalade  3,90  
Gezond   2,80   

ELKE DAG VERSE BELEGDE BROODJES

BEL EN BESTEL UW BROODJES OF LUNCH VIA 051 700 356

ROESELAARSESTRAAT 9A ARDOOIE
ELKE DAG OPEN TEL. 051 700 356

huisbereidalles 

WWW.EETHUIS-ENROUTE.BE

BELEGDE BROODJES HOME MADE BURGERS

HEERLIJKE  PASTA’S ZOMERSE  SALADES GARNAAL KROKETTEN

nieuwZonneterras
nu ook
Glutenvrij 




