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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

* Boek je tickets op www.boudewijnseapark.be met promocode DSDZ-aqua, 
en betaal slechts € 17 ipv € 23 voor een TrioTicket geldig op datum tussen 20/12/14 
en 4/1/15 excl. 26 - 27/12, of  betaal slechts € 25 ipv € 29 voor een TrioTicket                     
inclusief  optreden Scala op 26 of  27/12/14. Actie niet cumuleerbaar. Een TrioTicket 
geeft toegang tot Bobo’s Indoor en Boudewijn IJspiste vanaf  10u, en tot de Nocturne 
AquaShow om 17u30.
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Handel
&shopping gids

NIEUWPOORT - In juni kreeg de vishandel Nieuwpoortse vistrap nog een uitstekend van de
mystery shopper van Vlam en recent won het ook de eerste prijs in de retail hospitality award.
Het werd verkozen als retailambassadeur in België. “De dagelijkse inzet voor de klant, dienstver-

lening, klantvriendelijkheid, gastvrij-
heid, service en management waren
elementen die belangrijk waren voor
het behalen van de award”, zegt Serge
Moetwil. “We zijn een vis- en mossel-
groothandel. In het voorjaar van vol-
gend jaar zullen we verhuizen naar een
nieuw visatelier in de Ambachtstraat
13 in Nieuwpoort. Ik kan rekenen op
een enthousiast team van een vijftal
medewerkers. We danken al onze klan-
ten.” (GUS/foto grf)

Nieuwpoortse vistrap beloond

Info: www.denieuwpoortsevistrap.be

KOKSIJDE - Ben je op zoek naar originele
kerstdecoratie? Spring dan eens binnen bij
Artiflora in de Zeelaan 236. “We hebben een
ruim gamma speciaal voor deze eindejaarsda-
gen. Met de zelfgemaakte kerststukken doe je
zeker iemand een plezier of verwen jezelf er-
mee”, zegt Thierry Vermandere. “We bieden
inspirerende ideeën aan. Zo vind je bij ons ze-
ker kwaliteitsvolle tafeldecoratie. Samen met
Veronique, Karolien, Elsie en Michel sta ik
paraat om je te helpen bij de keuze van de juis-
te bloem, plant of een kerststuk. We verkopen
ook cadeaubonnen.” De winkel is dagelijks
open van 9 tot 18.30 uur en op zondag van 9
tot 12.30 uur. (GUS/foto GUS)

Inspirerende ideeën

Info: 058 51 19 68 of www.bloemenartiflora.be 

NIEUWPOORT - Deze maand loont het ex-
tra de moeite om een uurwerk of juweel aan te
kopen bij Pelgrim. Je maakt per 50 euro name-
lijk kans op het winnen van een droomreis.
Bovendien geniet je in december van 10 pro-
cent korting op het volledige gamma uurwer-
ken en juwelen. Doorblader zeker eens de ein-
dejaarsfolder van Pelgrim voor cadeau idee-
tjes. “We hebben juwelen en uurwerken voor
elk budget. Onze juwelen zijn 9 of 18 karaat
goud en zilver”, zeggen Christien, Erwin en
Peter Pelgrim. Pelgrim is naast specialist in ju-
welen en uurwerken ook opticien. Dagelijks
van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur. Zon-
dag is dat in de namiddag. (GUS/foto GUS)

Win een droomreis

Info: Marktstraat 10-12, www.juwelierpelgrim.be of 058 23 34 25.

NIEUWPOORT - In de Veurnestraat 7 vind
je de Thuiszorgshop waar je deze maand zeker
een origineel cadeau op de kop kan tikken. “Ik
denk aan de kersenpittenkussens, bloeddruk-
meters, voetwarmers, verzorgingsproducten
van Weleda en winterwarm thermisch onder-
goed van Medima”, zegt zaakvoerder Chris-
tophe Aelbrecht. “Nog tot eind januari lopen
heel wat acties. Wie een hoofdkussen van
Tempur koopt, krijgt de tweede aan de helft
van de prijs. Hetzelfde geldt voor de steunkou-
sen. Op heel wat andere producten geven we
tot 15 procent korting.” De Thuiszorgshop is
dagelijks open van 9 tot 18 uur behalve op
zondag. (GUS/foto GUS)

Ontdek Thuiszorgshop

Info: Veurnestraat 7, 058 23 87 20. 

NOG TOT 
27/12

 Recepten niet eerder gepubliceerd in 
 de bestaande boeken ‘Dagelijkse Kost’

 Vernieuwende gerechten, simpele ingre - 
 diënten, snel en eenvoudig te bereiden

 Keuken van eigen bodem, met af en 
 toe een knipoog naar de zuiderse en 
 oosterse keuken

 Haal met deze voordeelbon 
 ‘Dagelijkse Kost, de verzamelbox’  
 bij Standaard Boekhandel voor 
 € 9,95* i.p.v. € 27,95. 

4 nieuwe kookboekjes 
in verzamelbox

De perfecte aanvulling op de 
5 boeken ‘Dagelijkse Kost’

Supersimpel ... Superlekker

✁
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*Actie zonder aankoopverplichting. Extra voordeelbonnen via 
www.destreekkrant.be/acties. Winkelprijs elders € 27,95. Uw 

voordeel € 18. Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m. 
27/12/2014. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of 

promotionele aanbiedingen. Wees er snel bij want op = op.

Voordeelbon € 9,95 
i.p.v. € 27,95

in verzamelbox
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Mediargus 

matrassen I lattenbodems I boxsprings I waterbedden I bedkaders I donsdekens I dekbedden I donsovertrekken I bedlinnen I kussens I badtextiel I ondergoed I slaapkledij

STERKE KWALITEITSMERKEN AAN DE BESTE PRIJS

DIKSMUIDE

TIELT

IEPER

DIKSMUIDE

DIKSMUIDE

Gehoord op

DIKSMUIDE IEPER TIELT

100
%

WEST-VLAAMS FAMILIEBEDRIJF

SLAAP-
COMFORTKOOP JE BIJ

EEN
SPECIALIST

drukverlagende matrassen en kussens

Heel de maand
EINDEJAARS-

ACTIES!

SLAAPCOMFORT  IN IEDERS BUDGET MET BESTE PRIJSGARANTIE!*  
(*voorwaarden in de winkel)
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Mediargus 

http://www.gopress.be/

