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Woensdag 18 december 2019

Jaspreet Singh en Kimberly Schoups met hun
zoon. Foto: rdt

Bijna 2,5 jaar terug vestig-
de het gezin met twee kin-
deren zich in Tielt, dichtbij
hun eigen pizzeria die in
sneltempo naam en faam
verwierf in de regio. Jas-
preet en Kimberly bezorg-
den vorig jaar al 200 gezin-
nen een leuke kerstavond,
iets wat niet onopgemerkt
voorbij ging. Dit jaar over-
treffen ze dat gebaar nog.
“Het was toen de bedoeling
om er geen eenmalig initia-
tief van te maken en het
doet me plezier dat we dit
keer maar liefst 300 gezin-
nen kunnen bereiken. We
bezorgen mensen een piz-

zabon waarmee ze op
kerstavond onder andere
een pizza kunnen komen
afhalen. Net zoals vorig
jaar krijgen we daarbij een
beetje hulp van Het Sociaal
Huis, zodat de 300 pizza-
bonnen bij de mensen te-
rechtkomen die er het
meest deugd van hebben.
Dat kan om heel diverse re-
denen zijn: iemand die al-
leen is tijdens die avond
even in contact brengen
met anderen kan net zoveel
betekenen als de pizza op
zich. Dit jaar doet Stanish
by Kelly trouwens een in-
spanning om voor een des-

sertje te zorgen. Samen
met een drankje levert dat
een feestmaaltijd op voor
300 mensen die op die ma-
nier hopelijk een leuke
kerstavond tegemoet
gaan.”
Pizza Aversa is de voorbije
jaren snel gegroeid. “We
hebben hard gewerkt maar
ook geluk gehad. ‘Delen’ zit
voor een stuk in de Indi-
sche cultuur en heeft niets
te maken met arm of rijk
zijn. Ik hoop dus dat onze
kerstavondidee in de toe-
komst nog kan groeien en
eventueel een ruimere in-
vulling krijgt.”

TIELT Voor het tweede jaar op rij delen Jaspreet Singh en
Kimberly Schoups van Pizza Aversa gratis pizza’s uit op
kerstavond. Ruben De Vooght

300 gratis pizza’s uitdelen
op kerstavond

NIEUW TE TIELT
❯ zie pagina 5 ❮
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GROTE MARKT 18 - 8870 IZEGEM - TEL 051/30 04 33
www.vervaecke-nollet.be

ZIE LAATSTE PAGINA

VERVAECKE

ZONDAG22 DECEMBER
OPEN VAN 10-12u & VAN 14-18u

KACHELS EN INBOUWHAARDEN

DE BRABANDERE LUC
Stijn Streuvelsstraat 22 - 8870 Izegem - tel. 051/30 55 52

info@debrabanderebvba.be - www.kachels-debrabandere.be

UWSPECIALIST
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www.WVL-MEUBELRENOVATIE.be

Kerkplein 13 - Rumbeke
lucpattyn@skynet.be - 0475/34 36 09
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Verwijderen
van beits, vernis
en was
Kleuren en
vernissen
Restauratie
beschadigde meubelen na

voor

BJNOL00A

TE KOOP
Tenerife-Palm Mar

(Ter del Faro – volledig omheind domein)

Appartement 1 slaapkamer
living, ingerichte keuken,

badkamer, zonneterras (4x3),
bemeubeld.

€140.000
057/217.272

GROTEVERKOOP
COMMUNIEKLEDING
VRIJDAG 27 DECEMBER van 9u30 tot 18u30

Waar? Pierrot Outletstore
Hoogstraat 15, Oostrozebeke
Voor alle info: 0476/ 60 11 57

Zie in DEZE RONDOM
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Dames:
Angels
Batida
Betty Barlcay
K-Design
Golléhaug
Signe Nature
Vila Joy
Brax
Raphaela by Brax
Taifun
Kettingen Titto
Sjaals Titto

Heren:
Profuomo
Pierre Cardin
State of Art
De Bergerac
broeken Meyer
Fynch Hatton
Steff
Seidensticker
Antwrp

Nachtkledij:
Perlina
Eskimo

Ondergoed:
Eskimo
Ten Cate
Guess

Bruggestraat 105 - 8755 Ruiselede
051/68 82 87
www.bewico.be

MOGELIJK

open:
van ma tem zat:
9u-12u & 13u30-17u30

Aansluitend solden vanaf 3/01

Vlotte dames- en herenkledij

KOPPELVERKOOP
2 STUKS -20%
3 STUKS -30%

CADEAUBON
verkrijbaar

Dames:
Angels

Betty Barlcay

www.verbekemachines.be TEST ZE ZELF BIJ ONS!
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KETTINGZAAG STIGA
Tophendel

Type SPR276
Hand gedragen

26,9 cc
Licht gewicht

Zwaardlengte 25 cm

KETTINGZAAG
MARUYAMA

MCV 3101 TS
30,2 cc

Zwaardlengte 25 cm
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Zwaardlengte 25 cm

NU VOOR

€179
(incl. BTW)

NU VOOR

€399
(incl. BTW)

Speciale EINDEJAARSAANBIEDING
Met krasloten van UNIZO RUISELEDE

Speciale EINDEJAARSAANBIEDINGSpeciale EINDEJAARSAANBIEDING
Met krasloten van UNIZO RUISELEDE

Speciale EINDEJAARSAANBIEDINGSpeciale EINDEJAARSAANBIEDING
Met krasloten van UNIZO RUISELEDEMet krasloten van UNIZO RUISELEDEMet krasloten van UNIZO RUISELEDE

Speciale EINDEJAARSAANBIEDING
Met krasloten van UNIZO RUISELEDEMet krasloten van UNIZO RUISELEDEMet krasloten van UNIZO RUISELEDE

051 920 908
VOOR EEN

GRATIS
BROCHURE

OF
VRIJBLIJVENDE
AFSPRAAK

VERGROOT
UW
WOONCOMFORT

www.traplift.be
Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem

info@strobbemobility.be

Blijf wonen in je vertrouwde
omgeving dankzij trapliften
van Strobbe Mobility Solutions.
Wij garanderen een stijlvolle
oplossing voor iedere trapsituatie,
met keuze tussen diverse stoelen en
kleuren. 24/7 persoonlijke service.

BJNHD00A
Kom en zie - Alles moet weg

GRANDIOZE KOOPJES
OP WINTERCOLLECTIE

2019!

Alle
schoenen aan

SCHOENEN

Van Quickelberghe
Vossekotstraat 5 - Meulebeke (Marialoop)

051 40 23 25

€70€70
€60€60

€90€90
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De aankondiging daarvan - be-
gin november - was meteen il-
lustratief: Eveline Cannoot en
Filip D’haeze tekenden pre-
sent, net zoals een tweetal au-
tobussen met gasten. Peter
Bruneel en Heidi Huys pakken
de dingen graag groots aan en
dat zal tussen 20 december en
9 februari niet anders zijn.
Naast de varkenskwekerij met
kijkstal waar de familie Lafaut
hun Belgasconnevarkens
kweekt, komt een pop-upres-
taurant met tijdelijk hotel.
Voor dat laatste verhuizen de
containerkamers van Tomor-
rowland tijdelijk naar Pittem.
“Vorig jaar vierden we mijn
verjaardag met ‘Pop-up 45’ in
Kanegem en dit is een logisch
vervolg daarop. De vraag was er
meteen na de laatste dag en
omdat de winterperiode in de

Champagnestreek doorgaans
minder druk is, leek het ons
een goed idee. Aanleiding is dit
keer de tiende verjaardag van
ons Frans hotel Residence
Pierre.” Het Sint-Amandshof
en vooral de daarnaast gelegen,
knap gerenoveerde ‘hoeve Ma-
deleine’ doen dienst als gele-
genheidsdecor. Eigenaar Lieven
Lafaut: “Peter en Heidi stonden
op een dag gewoon voor de
deur en eigenlijk waren wij
snel enthousiast. Ze gebruiken
straks ons zelfgekweekt Belgas-
conne-varkensvlees, dus betere
promotie voor ons product kan
amper.”

45 dagen voluit

Peter en Heidi weten ondertus-
sen ook perfect hoe ze het
maximum uit 45 dagen pop-up

moeten halen. “Het hotel, dat
dus nieuw is dit jaar, leidt als
vanzelf naar een uitgebreid
ontbijtbuffet en een dagschotel
over de middag. Elke maandag
zal het Belgasconnevlees daarin
de hoofdrol spelen, maar ook ’s
avonds zijn er een aantal terug-
kerende thema’s: op dinsdag or-
ganiseren we een breugelbuffet,
elke woensdag openen we Hei-
di’s après-skihut, donderdag
staan côte à l’os, ribbetjes en
scampi à volonté op de kaart en
vrijdag is traditioneel fruits de
mer-avond. Ons overbekende
champagnemenu keert op za-

terdag terug en de zondag staat
in het teken van ‘tapas &
friends’. Op kerst- en oude-
jaarsavond gaan we voor speci-
ale arrangementen, net zoals op
de feestdagen zelf. En altijd is
er onze eigen Champagne Rési-
dence Pierre. Champagnemeter
en -peter Eveline Cannoot en
Filip D’Haese komen de gasten
regelmatig vergezellen of muzi-
kaal vermaken, het Sloveense
a-capellakoor Jazzile komt
langs, en we trekken tussen
kerst- en nieuw opnieuw met
zowat duizend gasten naar
London.”

Pop-up in Pittem gaat voor 45 sfeervolle
dagen bij Terre&Mer Chez Madeleine
PITTEM Terre & Mer Chez Madeleine heet het
concept waarmee Peter Bruneel en Heidi
Huys deze winter in Pittem neerstrijken
om de tiende verjaardag van hun Franse
Residence Pierre te vieren. Vanaf 20
december verblijft het koppel op het Sint-
Amandshof. Ruben De Vooght
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“65 jaar geleden, toen de oorlog
voorbij was, heeft het gezin
Plettinck-Devuster het pand op
de hoek met de Bruggestraat
heropgebouwd en zijn ze hier
begonnen met een kledingwin-
kel voor kinderen. Daarnaast de-
den ze ook aan fotografie. Heel
wat communicantjes uit Tielt en
omstreken werden gekleed door
de Cathy. Later schakelden ze
over op een dameskledingwinkel
met de focus op trouw- en suite-
kledij. Beneden hing de suitekle-
dij en boven hingen de trouw-

jurken. Tot op heden komen er
nog steeds veel dames bij mij in
de winkel die vertellen dat hun
trouwjurk jaren terug van bij
Cathy kwam”, legt Carine Van-
ryckeghem uit. “Zes jaar geleden
heb ik de winkel - die trouwens
naar haar vernoemd was - over-
genomen van Kaatje Plettinck.
Ik wilde het concept absoluut
niet veranderen, maar er toch
een andere touch aan geven.
Daarom maakte ik er ‘Cathy
Fashion’ van in plaats van Ca-
thy”, zegt Carine.

“Midden november zijn we ge-
start met de totale uitverkoop
van de winkel. Wij blijven open
zolang de voorraad strekt. Uiter-
lijk op 15 maart 2020 sluiten we
de deuren definitief. Als we
vroeger uitverkocht zijn, dan
stoppen we er ook vroeger mee.
We blijven eigenlijk open zolang
het de moeite waard is. Eventu-
ele overschotten schenken we

aan een goed doel”, vertelt Cari-
ne. “Tot het einde van dit jaar
zullen wij ook telkens open zijn
op zondag, net zoals vele andere
winkels in het kernwinkelgebied
van Tielt. Het verdwijnen van
deze vaste waarde zal voor velen
in Tielt even wennen zijn. Nu is
het echter tijd om te genieten
van onze welverdiende rust”, be-
sluit Carine.

Bekende dameswinkel Cathy Fashion
stopt ermee

ACTUARONDOM

TIELT De bekende dameswinkel Cathy Fashi-
on, op de Markt van Tielt, heeft beslist om
er na 65 jaar een punt achter te zetten.
Uitbaatster Carine Vanryckeghem (63) is
begonnen met de uitverkoop en blijft nog
open tot uiterlijk 15 maart 2020. Stephanie Desmet

BJNHO00A

Marktplein 27 - 8750 Zwevezele - 051 61 28 35
Webshop: www.boetiekyvi.be

OOK
cadeaubon!

STIJLVOLLE JONGE DAMESMODE
VANMAAT 36 TOT 48

Boetiek Yvi
-50%

Nu reeds
VOORJAARSCOLLECTIE

binnen !

Koppelverkoop
winter 2019,
vanaf 2 stuks
kortingen tot

BJOIC00A

Residentie “STEFAAN”
Modern, kleinschalig nieuw-
bouwproject bestaande uit
6 appartementen
+ autostandplaatsen.
Zéér rustig gelegen
in het centrum van Tielt
in de directe nabijheid
van alle winkels.
Zuidgericht en mooi uitzicht
op de omliggende tuinen.
Keuze uit 2-3 slaapkamer-
appartementen (bruto-opp:
88 m2 - 117 m2 (excl terras)).

Rustig gelegen perceel
bouwgrond (O.B.)
met een opp van 763 m2.
Geen bouwverplichting.
Gelegen in het centrum van
Wingene, op wandelafstand
van winkels en
sportinfrastructuur.

Prijs: € 175.000

Kortrijkstraat 14 - 8700 Tielt - Tel: 051/400.152
info@immobauwens.be - www.immobauwens.be

Kistestraat 12 - Tielt

‘t Hof van Wingene 8 - Wingene



vloer

harde raamdecoratie

tapijt

gordijnen

behang verf

Quick-Step-Moduleo-Forbo

Diaz-Luxaflex Vadain-Artelux-loft 79

Arte-Casadeco-Hookedonwalls

Desso-Lano-Novilon

Levis Atelier-Trimetal

Boca Paints de verf en decoratiespecialist te Tielt.
Galgenveldstraat 4 Tielt 051-24 88 88 ma-vrij 7u30-12u /13-18u zat. 9u-12u / 13u-16u

BJOOA00A

NIEUW TE TIELT
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De kersthappening ten voordele
van Kom Op tegen Kanker die
‘Het Tielts Verzet’ organiseerde
in de toonzaal van Innofec
bracht een pak volk op de been.
Opvallende bezoekers op zater-
dag waren Pieter Serry, Tim De-
clerck en Yves Lampaert. De
renners van Deceuninck-Quick
Step kwamen de tweede editie
van ‘the Wolfpack’, het fotoboek

van Sigfrid Eggers, signeren.
Zondag tekenden Sandra Bekka-
ri en Leander Verdievel present.
In mei 2020 wil Het Tielts Ver-
zet 28 fietsers aan de start bren-
gen van de ‘1000 kilometer van
KOTK’. Verschillende activitei-
ten zoals een benefietavond in
Hotel-Restaurant Shamrock op
24 januari 2020 - moeten geld
in het laatje brengen.

Toprenners gaven present
op kersthappening KOTK

Hoewel er van een winterpauze
vaak geen sprake meer is,
schoven de leden van WTC
Tielt Sportief aan voor een
avondfeest. Traditioneel staan
de toertochten tijdens de win-
ter een paar maanden op een
laag pitje en dus kon een optel-
som gemaakt worden van het
aantal afgelegde clubkilome-
ters. Meer dan 193.000 totali-
seerde de Tieltse club er en de

leden die daar een belangrijk
aandeel in hadden mochten
een onderscheiding in ont-
vangst nemen. Een gouden
lintje was weggelegd voor
Thierry Blancke, Rik Bouck-
aert, Geert Braeckevelt, Marc
De Vreese, Eddy Goemaere, Jo-
han Herman, Bernard Sabbe,
André Vandenbroucke, Marcel
Vanderbeken, Luc Verbeke en
Wilfried Verfaillie.

WTC Tielt Sportief huldigt
de ijverigste leden

Roeselare

WIJ ZIJN OPEN OP:
Maandag t/m vrijdag:
9.30 - 17.30 uur
Zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

VROUWENSTRAAT

3

DATIS
GOUD

WAARD.

GOUD VERKOPEN IN
ROESELARE

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar

oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden

zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel

vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of

uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook

nog eens een correcte prijs.

AANKOOP • VERKOOP • VE I L EN • B E L EGGEN • TA X AT I Ewww.goudwisselkantoor.be • roeselare@goudwisselkantoor.be • 051 - 280 249

BFKFE00C



We wensen
al onze klanten

fijne feestdagen!

Plezierig winkelen aan Hollandse prijzen!

Albert Heijn
Roeselare
www.ah.be

Ook in december hebbenwe een schitterende bonusfolder!
Komwinkelen bij AlbertHeijn…
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Voor meer info en onze openingsuren:

Albert Heijn
Roeselare

Brugsesteenweg 341
8800 Roeselare
Tel 051/25 49 20

KOPPELVERKOOP
Vanaf 2 stuks

Op schoenen en handtassen

AANSLUITEND SOLDEN
vanaf vrij 3/01

KOOPZONDAGEN
22 december: KERSTHAPPENING VANAF 14u
LOCATIE: Eikeldreef te Pittem aan de oude jongensschool

29 december: 10u-12u

Tieltstraat 26 - 8740 Pittem - TEL. 051 69 57 51
Open: Di. t/m zat. 9u30-12u en 14u-18u30.

Zon. en ma. gesloten.

VRIJE INGANG

www.facebook.com/stepstogo

Dames-, heren- en jeugdschoenen.
Handtassen, kleine lederwaren en accessoires.

op winter 2019
-20%

op vorige winter
-50%
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Op allewinter baby en kinderkledij
2 stuks -20% | vanaf 3 stuks -25%

WoodyWinter 2019 -10% op tegoedbon

BABY- EN KINDERMERKKLEDIJ (maat 50 tem 176) AAN supERpRIJzEN

Hoogstraat 15 - 8780 Oostrozebeke
0476 60 11 57 - info@pierrot-outletstore.be
www.pierrot-outletstore.be

GrOteverkOOp
cOmmuniekledinG

vrijdag 27/12 van 9u30 tot 18u30 / Zaterdag 28/12 van 9u30 tot 18u
Opgelet! Nieuw adres:waar? pierrot Outletstore, Hoogstraat 15, Oostrozebeke

Communiekleding voor jongens enmeisjes
Merken als Blue Bay, Terre Bleue, RTB, Red&Blu, Diamante Blu, Miss Leod,
Gymp, State of Art, Scapa, Liu & Lei, Enfant d’Amour, Linea Raffaelli,…

Kleedjes àmax. €75 per stuk! Hemden àmax. €49 per stuk!
Ook ruime keuze voor de broers en zussen (vanaf 2 tem 18 jaar)!!

Opgelet! Nieuw adres:
Pierrot Outletstore, Hoogstraat 15, Oostrozebeke

De stockverkoop van de communie gaat dit jaar door in dewinkel zelf

slaapmode voor het hele gezin.
IDEAAL EINDEJAARSGESCHENK
Vrij 20 & 27/12: 9u30 -18u30, Zat 21 & 28/12: 9u30 - 18u,
Ma 23 & 30/12: 13u30 - 18u30, Di 24/12: 9u30 - 16u,
Di 31/12: 9u30 - 13u30, Vrij 3/1 SOLDEN

Bancontact beschikbaar

Speciale openingsuren
eindejaar:



KANEGEM

KERSTCONCERT
Harmonie Kunst &
Deugd Wakken brengt
een gevarieerd pro-
gramma. Het concert
wordt gevolgd door een
drink op het kerkplein
of in de parochiezaal.
zaterdag 21 december
van 20 tot 22.30 uur
Sint-Bavokerk Kane-
gem
Kanegem-dorp
€ 10,0
gezinsbondkane-
gem@telenet.be

ROESELARE

Santa Run
De Santa Run wordt ge-
lopen op zondagavond.
Net als de voorbije ja-
ren kan je kiezen tussen
twee afstanden: 3,3 of
10 km.
zondag 22 december
vanaf 18 uur
Start en finish in de

Broederschool Roese-
lare
Mandellaan 170
€8,00 en €10,00
(deelname)
info@santarunroese-
lare.be

TIELT

Rotary Kerstcor-
rida
Nieuw dit jaar: de 5 km
aflossing voor teams.
Verder de traditionele
jeugdlopen over 800 en
1600 m en de 5 km voor
dames, de 5 km voor he-
ren en de 10 km dames
en heren.
donderdag 26 decem-
ber
Europahal
Generaal Maczek-
plein 5
8700 Tielt
€ 8,0 (deelname)
www.kerstcorrida-
tielt.be

TIELT

Nieuwjaarsdrink
Boerenmarkt
Naar jaarlijkse gewoon-
te worden de bezoekers
van de Boerenmarkt op
de eerste zaterdag van
het nieuwe jaar getrak-
teerd op een hapje en/of
drankje.
zaterdag 4 januari
2020
van 14 tot 16 uur
Boerenmarkt
Vredespark
Tramstraat
Gratis

TIELT

Nieuwjaarsdrink
inwoners Tielt
Vanuit de deelgemeen-
ten worden gratis bus-
sen ingelegd.
zondag 5 januari
2020
van 11 tot 13 uur
Markt Tielt
Gratis

AGENDAVANAFVRIJDAG20DECEMBERRONDOM

Afdeling Sint-Michiel en Beukenhove organi-
seert een loop voor de kinderen en hun ou-
ders, grootouders . ten voordele van VZW Zie-
kenhuisclowns in het kader van de ‘Warmste
Week’. Met gezellige bar, met verschillende
dranken en versnaperingen, voor de aanwezi-
gen die net iets minder sportief zijn.

Warmste Schoolrun ’t
Nieuwland

donderdag 19 december
van 17 tot 21 uur
Beukenhove
Ontvangerstraat 9
8700 Tielt
€ 5,0

TIP
GOEDDOEL

Wachtdienst dokter
Tielt-Pittem 051 40 22 22
Wingene-Zwevezele 051 65 70 47
Ruiselede, Dentergem 051 68 99 88
Meulebeke, Oostrozebeke,Wielsbeke 051 48 78 66
Roeselare 051 24 50 50
Wachtdienst apotheek 0903 99 000
Wachtdienst tandarts 0903 399 69
Wachtdienst verpleegkundigen 070 222 678
PolitiezoneRiho 051 26 26 20
Ambulance en brandweer 112
Politie 101
Europees noodnummer 112
RodeKruisVlaanderen 105
Antigifcentrum 070 24 52 45
ChildFocus 116 000
Tele-Onthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
Gasreuk 0800 65 065
Bankstop 070 34 43 44
Brandwonden-centrum 09 332 34 90

NUTTIGE INFONUTTIGE INFO
TIELT-ROESELARE

RONDOM

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Sophie Dubois

ONS ADRES
Rondom Media NV
BTW BE 0444.716.591
Gossetlaan 30,
1702 Groot-Bijgaarden

COLOFON RONDOM TIELT-ROESELARE
66.917 exemplaren

RONDOM NIET ONTVANGEN?
0800 16 644 of via www.rondom.be/rondom-niet-ontvangen

VERSPREIDINGSGEBIED
Aarsele, Ardooie, Dentergem, Egem, Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Kanegem, Koolskamp, Lendelede,
Meulebeke, Oekene, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Rumbeke, Schuiferskapelle, Tielt,
Wingene, Zwevezele

ROESELARE

IZEGEM

TIELT

RUMBEKE
INGELMUNSTER

OEKENE

LENDELEDE

KACHTEM

ARDOOIE

MEULEBEKE

PITTEM

OOSTROZEBEKE

AARSELE

DENTERGEM

ZWEVEZELE

KOOLSKAMP

WINGENE

EGEM

RUISELEDE

SCHUIFERSKAPELLE

KANEGEM

UW ADVERTENTIE IN RONDOM?
Contacteer Eveline Dejonckheere:

eveline.dejonckheere@rondommedia.be
0473 93 73 15
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-15%
op alle collecties

Luxa ex

gratis
opmeten en plaatsen
vanaf €500 offerte
geldig tot 31/12

Boca Paints
Galgenveldstraat 4 Tielt 051/24 88 88 www.bocapaints.be
ma-vrij 7u30-12u 13u-18u zat. 9u-12u 13u-16u.

Nieuw te Tielt
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Versterk jij ons team?
Je bent op korte termijn beschikbaar en kijkt uit naar een nieuwe uitdaging in de bouwsector.
Contacteer ons: info@govar.be of 051 74 40 80.
WWW.GOVAR.BE
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IVM is een intergemeentelijke vereniging die instaat v
inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval

regio met 15 steden en gemeenten.
Voor onze hernieuwde afvalenergiecentrale en ons uit
netwerk van recyclageparken zijn wij op zoek naar enthousia

collega’s:

IVM gaat over tot de aanwerving en het aanlegge
van een werfreserve voor 3 jaar van

IVM is een intergemeentelijke vereniging die instaat voor het
inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval in een

regio met 15 steden en gemeenten.

Voor onze hernieuwde afvalenergiecentrale en ons uitgebreid
netwerk van recyclageparken zijn wij op zoek naar

enthousiaste collega’s:

IVM gaat over tot de aanwerving en het aanleggen
van een werfreserve voor 3 jaar van

Jouw func e:

PROCES
OPERATOREN M/V

ploegensysteem – contractueel –
niveau C (C2 C3 C4) in Eeklo

mee echniek en/of stoomtechnologie is een pluspunt.

Jouw func e:

KRAANMANNEN
ROLBRUGBESTUURDERS M/V

Ploegensysteem – contractueel –
niveau C (C1 C2 C3) in Eeklo

VLINDER RECYCLAGEPARK
WACHTERS M/V
Met hoofdstandplaats te Nazareth
en Deinze

Contractueel – niveau D (D1 D2 D3)

Jouw functie:
Samen met de ploegbaas en kraanman zorg je voor de bediening en de controle van onze afvalener-
giecentrale (na interne opleiding).

Jouw profiel:
Je hebt een diploma 3e graad TSO of HSTO (A2) specialiteit elektriciteit, elektronica, elektromecha-
nica, industriële wetenschappen (of gelijkwaardig). Kennis van regel- en meettechniek en/of stoom-
technologie is een pluspunt.

Jouw functie:
Je houdt toezicht op de bunker en met de kraan zorg je voor de bevoorrading van de 2 ovens.
Samen met de ploegbaas en operator vorm je een team voor de bediening en de controle van onze
afvalenergiecentrale (na interne opleiding)

Jouw profiel:
Je hebt een diploma 2e graad BSO of HSTO (A3) in een technische richting.

Jouw functie:
Je houdt toezicht op de juiste sortering van het afval met respect voor de veiligheid op en de netheid
van het recyclagepark.
Je ontvangt de bezoekers van het recyclagepark op een vriendelijke manier.
Je wordt het merendeel van de arbeidstijd tewerkgesteld op je hoofdstandplaats Nazareth of Deinze,
maar je kan ook op andere parken binnen het werkingsgebied van IVM en/of op de IVM site te Eeklo
worden tewerkgesteld.

Jouw profiel:
• Je bent milieubewust en je houdt van teamwerk.
• Je werkt in een 5-dagen stelsel, ook op zaterdag maar je hebt een andere vrij dag in de week.
• Geen specifieke diplomavereiste.
• Een rijbewijs B is een pluspunt.

ONS AANBOD:
• Stabiele en uitdagende functie met permanente competentieontwikkeling via gerichte opleiding.
• Competitief salaris aangevuld met dertiende maand en eventuele toeslagen.
• Hospitalisatieverzekering | maaltijdcheques | groepsverzekering pensioen en gewaarborgd

inkomen |maximale fietsvergoeding.
• Verplaatsingsvergoeding voor het geval de recyclageparkwachter op een andere locatie dan

de hoofdstandplaats wordt tewerkgesteld.

De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, cv, kopie van het diploma, en een bewijs van goed
zedelijk gedrag moeten vóór woensdag 1 januari 2020 verstuurd worden aan dhr. Patrick Hoste,
Voorzitter, IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo of via mail naar vacature@ivmmilieubeheer.be

Meer informatie over IVM en over de functie op onze website www.ivmmilieubeheer.be

Verdere inlichtingen en de voorwaarden tot deelname aan het examen kunnen bekomen worden bij
Caroline De Backer, verantwoordelijke personeelszaken IVM, tel. 09/377 82 11.

IVM is een intergemeentelijke vereniging die instaat v
inzamelen en het verwerken van het huishoudelijk afval

regio met 15 steden en gemeenten.
Voor onze hernieuwde afvalenergiecentrale en ons uit
netwerk van recyclageparken zijn wij op zoek naar enthousia

collega’s:

IVM gaat over tot de aanwerving en het aanlegge
van een werfreserve voor 3 jaar van
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Brugsesteenweg 500 - 8800 Roeselare (Mammoetcenter)
BIBITOR - PARTOE bvba

Zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

➔ Kok/hulpkok (M/V)
met ervaring en scholing

Geen avondwerk – geen zon- en feestdagen noch service coupé.

Directe indienstneming mogelijk
Tel. 0476/73 99 29
of mail bibitor.roeselare@gmail.com

Zoekt voor vaste indiensttreding 2 medewerkers:
1 Ploegbaas Tuinaanleg voor totaalprojecten
1 Medewerker tuinaanleg-en onderhoud

Aanleg en onderhoud - ruim 30 jaar ervaring - alles in eigen beheer

Tel : 0475/42 72 32

francis.van.de.cotte@telenet.be

Smisseweg 19 - 8755 Ruiselede

- Gevarieerd w rkdom d tota lprojecten
- Hoge verlon ng -
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- Familiale s e
- Modern m
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1. Aantal uren en schema zelf te kiezen
2. Binnenkort nieuw hoofdkantoor te Pittem

3. Werken dicht bij huis
4. Familiebedrijf!

We take care of you!

Meer info:
www.atyourserviceDC.be of bel uw kantoor te

Pittem (051/464374) of Oostrozebeke (056/667838)

Breng jij een werknemer aan?
Dan verwennen wij jou met 10 uur gratis strijk!

Alle info op onze website
Actie geldig tot 31 maart 2020

De perfecte balans tussen w
erk en privé mét

een upgrade in het loonpak
ket als huishoudhulp

bij At Your Service Diensten
cheques

REGIO’S PITTEM

REGIO’S OOSTROZEBEKE

Pittem - Meulebeke - Ardooie - Zwevezele - Wingene - Tielt

Oostrozebeke - Ooigem - Wielsbeke - Ingelmunster

BJ
M
VR

00
A

Bvba Masschelein is een familiebedrijf gespecialiseerd in produceren
en plaatsen van kwalitatief maatmeubilair.

Wegens groei en pensionering zoeken wij:

PLAATSERS
MEESTERGAST PLAATSER
ZELFSTANDIG PLAATSERS

Profiel:
• Ervaring in de sector en kennis van materialen
• Je kan goed plannen lezen
• Je bent resultaatgericht.
• Je kan creatieve oplossingen zoeken.
• Gedreven en zin voor verantwoordelijkheid
• U werkt ordelijk en gedetailleerd
• Werken in teamverband spreekt je aan

Aanbod:
• Verloning gelijkwaardig aan PC bouw
• Zeer gevarieerde job
• Familiale werksfeer met oog voor de medewerkers
• Bedrijf met nieuw atelier en modern machinepark

Interesse?
Mail info@masschelein-interieur.be of tel. 051/61.25.73

Bvba Masschelein - Flandria 22 - 8750 Zwevezele

Vind je nieuwe job
dichtbij huis
Via onzewebsite
www.rondom.be
Zelf een jobadvertentie plaatsen?
Bel vandaag nog 055 23 55 63

Vind je nieuwe job 

Zelf een jobadvertentie plaatsen?  
Bel vandaag nog 055 23 55 63



HEBT U TV-HIFI-GSM-ELEKTRO
NODIG MET SERVICE?
KIES DAN VOOR

GROTE MARKT 18 - 8870 IZEGEM
TEL 051/30 04 33

www.vervaecke-nollet.be

ZONDAG22DECEMBER

OPEN van 10-12u & van 14-18u

ZATERDAG 21 DECEMBER
• PHILIPS AIRFRYER, gezonder frituren met warme lucht, tot 80% minder vet.

ZONDAG 22 DECEMBER
• KENWOOD COOKING CHEF, mengen, kneden, kloppen, roeren en

koken tegelijk met één keukenrobot
• JURA VOLAUTOMATISCHE KOFFIETOESTELLEN, maak alle soorten

koffiebereidingen van ristretto tot koffie met melkbereidingen.


