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kwaliteit en service in de buurt
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Vanuit de eenvoud van het alledaagse weder-
varen met kinderen schreef An Candaele een 
vlot lezend boek waarin de lach en de traan 
van het ouderbestaan elkaar afwisselen.
Ouders spelen bij het opgroeien van kinderen een onver-
vangbare rol, en kinderen zijn een kostbaar goed voor ou-
ders. Met de leeftijd van de kinderen verandert de invulling 
van het ouderschap en de verhouding tussen zorgen en losla-
ten, maar moeders en vaders zullen het cliché beamen: ouder 
blijf je een leven lang. Zelfs als zwerven ze uit over de wereld 
en is er fysiek een afstand, dan nog zijn ze in het hoofd en het 
hart van de ouders heel nabij. 

An Candaele schreef haar ervaringen met een opgroeiende 
dochter en zoon op en verwerkte die in een boek ‘Opgroeien 
in stukjes’. Soms twijfelend, soms vol vertrouwen passeren 
groot en klein geluk en zorgen de revue. Hier een vleugje 
weemoed, daar een humoristische noot, alles wat een ouder 
meemaakt verpakt in pretentieloze, warme en o zo herken-
bare stukjes. En die herkenbaarheid is de grote kracht van de 
tekstjes. Omdat ze via het persoonlijke wedervaren iets heel 
universeels verwoorden. ‘Opgroeien in stukjes’ bevat naast 
columns over de tienerjaren die eerder verschenen in  De 
Bond, het blad van de Gezinsbond, heel wat nieuwe tekstjes 
over baby-, peuter-, kleuter- en lagere schooltijd. Aangevuld 
met eveneens nieuwe columns over het uitvliegen. Het re-
sultaat is een boek waarin het hele traject van geboorte tot 
leegvliegen van het nest aan bod komt. 

160 pagina’s heerlijke lectuur die 
ontroert en ook regelmatig een 
glimlach op het gezicht tovert. De 
herkenning ‘het botst niet alleen 
bij ons al eens’, of ‘ik ben niet de 
enige die soms twijfel of ik het wel 
goed doe’ is dan weer bemoedi-
gend. 

Opgroeien in stukjes, An Candaele, 
uitgeverij Bibliodroom, 19,95 euro. 
Te koop in elke boekhandel.

Boek over de boeiende tocht  
met opgroeiende kinderen 

Opgroeien  
in stukjes

zoekt u een

INTERESSANTE BIJVERDIENSTE

Voor de uitbouw van onze lokale publiciteitsmagazines 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 exclusief 
drukwerk aanbieden tegen concurrentiële prijzen. 

Profiel
Ervaring in de verkoop is een pluspunt, maar geen noodzaak. 
Je bepaalt zelf hoeveel je aan deze lonende bijverdienste wilt 
besteden. Ben jij de persoon die wij zoeken die deze zelfstan-
dige bijverdienste ziet zitten?

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

PRIMA!-magazine is een 
uitgave van AID Service Buro
Stationsstraat 43
8850 Ardooie. 
Verantw. uitgever &  
coördinatie:  
Rudi Debusschere 
Layout: Alain Cloet
Deze editie wordt verspreid 
in alle brievenbussen van de 
gemeente. 
De uitgever is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van de advertenties en de 
publireportages. 

Het volgend nummer 
wordt verdeeld in de week 
van 5 oktober 2017 in de ge-
meenten Ardooie-Koolskamp, 
Assebroek, Ingelmunster, 
Izegem-Emelgem-Kachtem, 
Oostkamp, St-Kruis Brugge en 
Wingene-Zwevezele.

Welkom
Welkom in het eerste nummer van 
Prima!Magazine in Izegem. Voortaan 
valt dit boekje om de twee maanden 
in je brievenbus. Prima!Magazine 
wordt huis-aan-huis bedeeld. Het 
boekje biedt handelaars en dienstver-
leners de mogelijkheid om zich voor 
een lokaal publiek in de kijker te stel-
len. Onder de slogan ‘Kwaliteit en ser-
vice in de buurt’ wil Prima!Magazine 
de persoonlijke band tussen klant en 
handelaar benadrukken. Leef in je 
buurt, koop in je buurt, geniet in je 
buurt!

Een leuke, lokale invalshoek
U zal in de volgende nummers arti-
kels en interviews lezen over mensen 
en thema’s die passen bij de tijd 
van het jaar. Steeds met een leuke, 
lokale invalshoek. Je vindt er ook 
advertenties en publireportages over 
winkeliers en dienstverleners. En 
uiteraard is er plaats voor wat ont-
spanning: een lezerswedstrijd, een 
raadsel, wat creativiteit, …

Ook online
Prima!Magazine is er ook online. 
Op de website www.primagazine.be 
vind je o.a. alle nummers uit diverse 
gemeenten. En op de Facebookpa-
gina komen berichten over leuke 
initiatieven, acties en wedstrijden.

 

Uw advertentie 
of reportage in 

Prima!Magazine?

mail prima@aidservice.be 
of bel 0477 38 28 68
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Al 25 jaar een hart voor alles wat de fiets 
aangaat, gepassioneerd en gedreven. Zo kan 
je Nico Vanmarcke het beste omschrijven. 
Sinds 1991 ligt zijn ziel in zijn fietszaak in de 
Vlietmanstraat 64 in Izegem. 
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In de ruime toonzaal krijgt u meteen een 
mooi overzicht van wat de fietsmarkt mo-
menteel te bieden heeft. U vindt er elektri-
sche fietsen, koersfietsen, city- en moun-
tainbikes en kinderfietsen in een uitgebreid 
gamma van classic tot sportief voor groot 
en klein. Fietsen Vanmarcke is verdeler van 
Belgische kwaliteit merken zoals Thompson, 
Norta, Venturelli, Scatto, Swyff, Beaufort en BNB. 

SNELLE HERSTELDIENST
Eén van de stokpaardjes van Fietsen 
Vanmarcke is de snelle fietshersteldienst. 
Nico Vanmarcke: “Iedereen is welkom in 
onze zaak! Fietsmechanicus Michael, mijn 
zoon Simon en ikzelf doen ons best om zo 
vlug mogelijk de herstellingen uit te voeren 
want in het hoogseizoen wachten de klanten 
niet al te lang om hun fiets terug te komen 
halen. Er zijn steeds gratis vervangfietsen ter 
beschikking om de mensen nog beter van 
dienst te zijn. Bovendien werken we met een 
gratis ophaaldienst en kunnen we de her-
stelde fiets terug aan huis bezorgen!” 

VAKKUNDIG ADVIES
Nico: “Met mijn meer dan 25 jaar ervaring 
zorg ik ervoor dat de mensen de juiste fiets 
kopen, in de eerste plaats luister ik daarom 
goed naar hen zodat ik weet welke fiets ze 
nodig hebben, alsof het voor mezelf zou zijn.  
Wij geven bij de aankoop van een fiets ook 
steeds een nuttig extra geschenk. De koper 

mag bovendien rekenen op 3 gratis nazicht-
beurten!”

BIJHUIS TE INGELMUNSTER
“Sinds begin vorig jaar leidt mijn zoon 
Simon het bijhuis van Fietsen Vanmarcke te 

Boek over de boeiende tocht  
met opgroeiende kinderen 

Opgroeien  
in stukjes

Ingelmunster aan de Bruggestraat 178, rich-
ting vroegere Aviflora. U kan er ook terecht 
voor alle herstellingen en het aankopen van 
fietsen aan lage prijs of outlet-fietsen uit de 
toonzaal van Izegem. De persoonlijke bege-
leiding van Simon krijgt u er uiteraard bij.”   

 

Tel. 051 30 68 49  

www.fietsenvanmarcke.be

Simon en Nico Vanmarcke en Michael 
heten u van harte welkom.

Vlietmanstraat 64, IZEGEM



“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

Uw foto voor  
Prima!Magazine?

Hebt u een goeie actie- of thema-
foto die u wil laten publiceren in 
Prima!Magazine? Straks prijkt uw 
foto op onze cover!
Mail ons op prima@aidservice.be 
of bel ons op gsm 0477 38 28 68



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



SINT-MAARTENSSTOET
11 NOV 2017 - ARDOOIE

NIEUWE UREN: 17u.: start stoet; 21u.: groot vuurwerk 

www.sintmaartensstoet.be

BEAUTY

Een boontje voor clubs en verenigingen
Prima!Magazine wil de band en het 
vertrouwen tussen de klant en de 
lokale handelaar en dienstverlener 
versterken. De focus ligt op kwaliteit en 
service in de buurt. Maar het huis-aan-
huis-blad heeft ook een boontje voor 
initiatieven van lokale verenigingen en 

clubs. Als zij een advertentie plaatsen 
van een halve of volledige bladzijde, 
krijgen zij een extra artikel mét foto in 
Prima!Magazine cadeau. Het artikel kan 
volgens afspraak in hetzelfde, een vorig 
of een volgend nummer gepubliceerd 
worden. Ideaal dus als aankondiging of 

verslag of om een actie of evenement 
extra in de kijker te plaatsen.
Geïnteresseerd? 
Neem contact met Rudi Debusschere 
via tel. 0477 38 28 68 of 
mail rudi@aidservice.be
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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



Dit is geen konijn uit onze toverhoed, want die hebben wij 
niet. Maar wij zorgen er wel voor dat uw drukwerk en uw 
website er netjes uitzien en in het oog springen.

Start of vernieuwt u uw zaak? Wilt u een initiatief of event 
opvallend aankondigen? Vertrouw ons uw communicatie toe. 
Door bij ons te groeperen, wint u tijd én geld. 
Wij hebben méér dan 30 jaar ervaring en bieden u een 
persoonlijke service op maat aan héél scherpe prijzen.

A.I.D. service- en communicatiebureau verzorgt 
communicatie van A tot Z, met de puntjes op de i.

Altijd verzorgd en verrassend voordelig, 
zowel voor Vlaamse Reuzen als voor Calimero’s. Stationsstraat 43

8850 Ardooie    
Tel. 0477 38 28 68
E-mail info@ aidservice.be 
www.aidservice.be

Dit is 
geen konijn.

huisstijl
naamkaartjes
omslagen
briefpapier
folders
brochures
catalogi
videofilm
websites
affiches
spandoeken
belettering
fotografie
campagnes
...


