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penMarkt
Poperinge

Welkom bij

De Grote Markt van Poperinge kreeg er onlangs heel wat nieuwe winkels 

bij. IJssalon L’Heritage, Schoenspeciaalzaak Postillion en  

Optiek Dejonghe openden kort na elkaar hun deuren. Samen met  

Spar De Rynck, Hotel-Restaurant De La Paix en Top Thuiszorg vormen  

we zo een ijzersterke winkelhoek!

Om dit jong talent kracht bij te zetten, slaan we met deze zes handelaars, 

bovendien gesteund door onze partners Hoorcentrum Maes, Lapperre en 

Medicura, de handen in elkaar en openen samen onze deuren  

op 4, 5 en 6 mei.

Gedurende drie dagen zijn er tal van acties en belevenissen die u 

verderop in ons boekje kan ontdekken. Bovendien kan je onze grandioze 

prijzenpot ter waarde van 250 euro winnen! Het loont dus méér dan de 

moeite om tijdens het eerste weekend van mei naar de Grote Markt van 

Poperinge af te zakken!

Iedere ondernemer blinkt uit in zijn vakgebied en tijdens deze driedaagse 

kan u op een gemoedelijke manier kennis maken met de mens achter 

de onderneming, nieuwigheden testen of informatie inwinnen over 

het onderwerp van uw interesse. Met veel passie, vakkennis en 

enthousiasme zullen we u te woord staan!

OPTIEK DEJONGHE 

Waardebon 100 euro

TOP THUISZORG

Waardebon 25 euro

POSTILLION

Bon voor Voetverzorging ter waarde van 25 euro

HOTEL DE LA PAIX

Waardebon 25 euro

HOORCENTRUM MAES

Waardebon van 25 euro geldig op alle hoorhulpmiddelen 
of gehoorberscherming

L’HERITAGE

Waardebon 25 euro geldig op alle producten in de winkel

SPAR DERYNCK

Waardebon 25 euro geldig op tapas- of kaasschotels

win 
€ 250

aan 
waardebonnen

wedstrijdSFORMULIER op pagina 23
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Postillion

Grote Markt 24
8970 Poperinge
057 37 77 01

www.postillion.be 

Dinsdag 10-12u en 14-18u
Woensdag 10-12u en 14-18u
Donderdag 10-12u en 14-18u
Vrijdag 9-12u en 14-18u
Zaterdag 10-12u en 14-18u

WINKEL MÉT ADVIES IN

- Comfortschoenen voor dames & heren

- Verpleegklompen en veiligheidsschoenen NIEUW

- Steunzolen op maat, opgemeten door podoloog  

aan de hand van uw persoonlijk bewegingspatroon

- Podologische voetverzorging

- Persoonlijk advies door podoloog

en nog  
veel meer ...

ANALYSE van je 
STAPPATROON  
door de podoloog

ACTIE  Bij aankoop van een paar  
Bota Podartis schoenen / Tecnica  
verpleegpantoffels, naadloze Bota 

Soft kousen aan de helft van de prijs! 
Ideaal bij diabetes, wondzorg, ...

Welkom voor vrijblijvende info door osteopaat  
Ilse Demonie bij Postillion

- Osteopathisch traject afgestemd op de curve van uw rug 
- Toename van levenskwaliteit en lichaamsstabiliteit
- Afname van pijnklachten
- Baby- en kinderosteopathie

Aanwezig vrijdag en zaterdag

C osteopathiedemonie
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l’Heritage

Grote Markt 19/001
8970 Poperinge
0488 56 59 50
shop@lheritage.be 

www.lheritage.be

Maandag gesloten
Dinsdag 13-18u
Woensdag 10-17u
Donderdag 10-18u
Vrijdag 9-18u
Zaterdag 10-18u
Zondag normaal gesloten
Open bij shoppingzondagen of andere events 
Meer info op onze Facebookpagina

Erkend producent en verkooppunt

Activiteiten in het OPENDEURWEEKEND:
Diverse degustaties en proevertjes van ambachtelijke  

streekproducten en Westhoekbieren.

ONZE ACTIVITEITEN: 

- ijstaarten
- meeneem ijs
- streekproducten, 
- workshop
- westhoekbieren
- geschenkmanden
- webshop
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Top Thuiszorg

Grote Markt 23 
ingang + parking bereikbaar  
via Gasthuisparking

8970 Poperinge
057 33 29 85 

www.topthuiszorg.be

Maandag 8u30-12u  en  14-19u
Dinsdag 8u30-12u  en  14-19u
Woensdag 8u30-12u  en  14-19u
Donderdag 8u30-12u  en  14-19u
Vrijdag 8u30-12u  en  14-19u
Zaterdag 9-12u
Zondag gesloten

WINKEL IN MEDISCHE MATERIALEN,  
VERKOOP EN VERHUUR:

- Steunkousen

- Bandages voor sport of gewrichtsklachten

- Incontinentiemateriaal

- Elektrische relax zetels

- Mobiliteit: scooters, rolstoelen, rollators, …

- Tempur 

- …

AANSLUITEND MEDISCHE GROEPSPRAKTIJK:

- Osteopaat Ilse Demonie: zie pagina 4 

- Hoorcentrum Maes: gehoorbescherming, hoortesten, 

hoorapparaten, oorsuizen: acties zie pagina 19

- Bandagist Medicura: borstprotheses, bandages op maat, 

mobiliteit, … : zie pagina 16

Top Thuiszorg
COMFORTABEL THUIS

Demonstratie
van de nieuwste scooters en elektrische  
rolstoelen door productspecialist Medicura: 
kom naar de tent op de Grote Markt  
en probeer!

Product specialist  
Bota Steunkousen en  

Bandages aanwezig op 
ZATERDAG  

VAN 10u-18u

actiebij aankoop van een paar 
steunkousen: GRATIS  
Renovelastic wasmiddel, 
zacht voor uw huid en veilig 
om de rek in uw steunkousen 
te behouden!

HET KOMT ER OP AAN OM ER BIJ TE ‘HOREN’…
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Spar De Rynck

Gasthuisstraat 1 
8970 Poperinge
T 057 33 31 91  
sparderynck@skynet.be

www.supermarktderynck.be

Maandag 8-18u30
Dinsdag 8-18u30
Woensdag 8-18u30
Donderdag 8-18u30
Vrijdag 8-18u30
Zaterdag 8-18u
Zondag 8-12u

Gin ‘Ops
De eerste Poperingse gin 
van restaurant Pegasus

Pico’s Koffie
Gebrand om te genieten

De Beauvoorder paté
Heerlijke kwaliteitspaté uit de streek

Gasthuisstraat 1 - 8970 Poperinge
T 057 33 31 91 - sparderynck@skynet.be

Ontdek onze nieuwe site! www.supermarktderynck.be

Zaterdag 5 mei

Zondag 6 mei

Voorstelling van al onze aperitiefschotels 
waaronder onze nieuwe 
Apero kaasplank en de Tapa dipschotel

VRIJDAG 4 MEI
ZATERDAG 5 MEI
ZONDAG 6 MEI

Atelier 5
Ambachtelijk ijs en ijstaarten, 
sorbets

Opendeur★

★

★

★
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Opendeur★

★

★

★

Opendeur
4 - 5 - 6 mei

Zaterdag 5 mei

★

Milcobel
Brugse kazen 
(oude, zachte en 
paterskazen

Brusq
Aperitief zonder alcohol, 
op basis van Poperingse hop

★ = Degustatie ★ = Degustatie

Flandrien en Frontieren kaas
Flandrien kazen reeds voor de 3de keer wereldkampioen
(World Cheese Award London)

Picon o’Vin
Degustatie van volledig drinkklare picon

Atelier 5
Ambachtelijk ijs en ijstaarten, sorbets

Zokola
Handgemaakt pralines van de streek
met Kortingsbonnen

‘t Bakkertje
Verse vanillewafels, ter plaatse gebakken.
met Kortingsbonnen

Picon o’Vin
Degustatie van volledig drinkklare picon

Pico’s Koffie
Gebrand om te genieten

St. Bernardus
Streekbieren; blond, bruin en tripel

St. Bernardus
Streekbieren; blond, bruin en tripel

Milcobel
Brugse kazen (oude, zachte en 
paterskazen

Atelier 5
Ambachtelijk ijs en ijstaarten, sorbets

Vrĳdag 4 mei

Sixstars
Degustatie van aperitieven met en zonder alcohol.
Picon, Ambiance Tropical, Feel Free

Landana
Kwaliteitskazen uit Holland - kruidenkazen

Atelier Hortense
Vers gebak en koekjes. 
Heerlijke desserts

Pico’s Koffie
Gebrand om te genieten

Houblonesse
Wafels, spletters, karamellen, jenever, marc, kaas,
... op basis van Poperingse hoppescheuten

Atelier Hortense
Vers gebak en koekjes. 
Heerlijke desserts

Cavabar
Degustatie van cava en frisse zomerse wijntjes
met SUPERPROMO’s

o’Vinai
Verse vinaigrette van de streek

★

★

★

★

★
★

★

★★

★★

★

★

★

★

★

★★
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Optiek Dejonghe

Grote markt 26
8970 Poperinge
057 33 52 47

www.optiekdejonghe.be 

Maandag gesloten
Dinsdag 9u-12u en 13u30-18u
Woensdag 9u-12u en 13u30-18u
Donderdag 9u-12u en 13u30-18u
Vrijdag 9u-12u en 13u30-18u
Zaterdag 9u-12u en 13u30-17u
Zondag gesloten

BEZOEK ONZE NIEUWE WINKEL!

De grootste keuze aan:

- brillen en zonnebrillen 

- lenzen 

- hoorapparaten

Wij verloten 
2 zonnebrillen 

t.w.v. € 99  onder de bezoekers 

Op 4 - 5 - 6 mei 
halen we de  volledige  
collecties 3D - geprinte  
brillen in huis van  
Hoet, Cabrio by Hoet en Monoqool

ONTDEK  
YUNIKU 

De volledig 
op maat  

3D - geprinte bril

GRATIS 3D 
GEZICHTSSCAN 

Bij aankoop van een  montuur  
en glazen  krijgt u  

een prachtige armband  
t.w.v. € 80  

LIVE DEMONSTRATIE 3D - PRINTING  //  Kies uw gadget en neem mee naar huis! 
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TWIJFELT U SOMS 
AAN UW GEHOOR? 

Laat dan bij ons gratis en vrijblijvend uw gehoor testen, in 
samenwerking met Lapperre, op 4 & 5 mei. U krijgt ook meer 

informatie over gehoorverlies, de discrete en onzichtbare 
hoortoestellen en het nieuwe oplaadbare hoortoestel. 

Grote Markt 26 | 8970 Poperinge 
057 33 52 47  

Openingsuren 
Di - Vr  9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u00
Za 9u00 - 12u00 & 13u30 - 17u00
Op zondag en maandag zijn we gesloten

Aanwezigheid Lapperre-audioloog Jasmijn Vanoutrive

geschenkje na  een hoortest

GRATIS

4 mei  13u30 - 17u00
5 mei  9u00 - 17u00 

LAPPERRE_FLYER_OPTIEK DEJONGHE_70JAAR.indd   2 3/04/18   20:58
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GRATIS HOORTEST OP 4 EN 5 MEI

Bel 057 33 52 47 
voor een afspraak voor een gratis hoortest 

met onze Lapperre-audicien Jasmijn Vanoutrive

 4 mei 13u30 - 17u00
 5 mei 09u00 - 17u00
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de nummer één op het gebied van discrete 
of onzichtbare hooroplossingen 

AL 70 JAAR
LAPPERE, 

ZO MAAKT LAPPERRE HET VERSCHIL
► Een hooroplossing op maat: de beste hooroplossing op basis van uw 

persoonlijke hoorprofiel.
► 1 maand gratis proefperiode, zonder verdere verplichtingen.
► Altijd 5 jaar garantie, welk model u ook kiest.
► 5 jaar lang gratis bijregelingen en onderhoud, hoe vaak u dat wil.
► Gratis onderhoudskit.
► Maandelijks betalen op uw ritme, zonder bijkomende kosten.  
► Geen administratieve rompslomp: uw audioloog neemt de afhandeling  

met uw ziekenfonds op zich.

LAPPERRE_FLYER_OPTIEK DEJONGHE_70JAAR.indd   1 3/04/18   20:58
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“verhoogt ieders levenskwaliteit”

Medicura is een onafhankelijke onderneming die actief 
is sinds 1952 in mobiliteit, bandagisterie, orthopedie, 
schoenen en thuiszorg. In onze winkels en op onze 
website vindt u een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen 
die het leven aangenamer & comfortabeler maken.

Mobiliteit | Bandagisterie 
Orthopedie | Schoenen |  
Thuiszorg

Wij helpen u 
graag verder!

We zijn erkend door elke mutualiteit!

IN SAMENWERKING MET:
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Hoorcentrum Maes

Ieperstraat 54
8970 Poperinge
T 0499/224763
info@hoorcentrummaes.be

www.hoorcentrummaes.be

elke vrijdag van 8u30 tot 12u 
consultaties mogelijk na afspraak 
bij Top Thuiszorg  
(zie info op pagina 8)

• hoortesten en onafhankelijk advies
• hoorapparaten (alle merken)
• gehoorbescherming  

(universeel en op maat gemaakt) 
• hoorhulpmiddelen en accessoires  

(o.a. deurbelsysteem, telefonie, bluetooth 
overdrachtsystemen...) 

• tinnitustherapie
• batterijen en onderhoudsproducten  

voor hoorapparaten

actie

actie

actie

Koop een Aftershokz hoofdtelefoon 

nu aan €99 ipv €109
Zolang de voorraad strekt!

Bestel je gehoorbescherming op maat 

voor slechts €100 
Enkel geldig tijdens de ‘openmarkt’. 

Bestel je gehoorbescherming op maat 
en maak onmiddellijk kans op een

ticket voor het 
Folkfestival Dranouter

ZA
5

MEI

ZA
5

MEI

ZA
5

MEI

ZO
6

MEI

ZO
6

MEI

Demo over de allernieuwste hoortoestellen van 
Unitron met Virtual Reality bril! 

Laat je gehoor screenen

Test de Aftershokz Trekz Titanium hoofdtelefoon: 
de draadloze hoofdtelefoon via de beengeleiding. 
Ideaal voor tijdens het sporten: laat de oren open.

Het komt er op aan om er bij te ‘horen’...
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Hotel de la Paix

Grote Markt 20
8970 Poperinge
057 33 95 78

www.hoteldelapaix.be

Elke middag versgebakken  

pannenkoeken en wafels

Versnaperingen bij de koffie

ACTIES tijdens het  
OPENDEURWEEKEND:

Bij het maandmenu

GRATIS  
GLAS PICON OF CAVA  

Bij elk streekbier  
EEN LEKKER HAPJE

Lunch met soep of voorgerecht en  
hoofdgerecht aan €12,5

Privé zaaltje tot 30 personen

Tuin- en marktterras

Vespaverhuur

Poperingse Hennepot  
(ook om mee te nemen)

Maandmenu €35
Asperges op z’n  Vlaams of soepje van 

Noordzeevis
Steak au poivre of Lamsrumsteak met voorjaarsgroentjes en gratinaardappelen
Panna Cotta of  

Irish Coffee
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Opendeuracties Wedstrijdsformulier

POSTILLION

3D voetscan / gang-analyse

Kennismaking met osteopathische behandeling

Naadloze Bota Soft kousen aan actieprijs

 

L’HERITAGE

Proef ons artisanaal roomijs

Bierproeverij

 

OPTIEK DEJONGHE

Live demo 3D printing (kies uw gadget)

Ontdek de 3D bril volledig op maat gemaakt

Win 1 van de 2 zonnebrillen twv €99

 

TOP THUISZORG

Bij aankoop van een paar steunkousen: GRATIS Renovelastic wasmiddel

Bestel oordoppen op maat voor slecht €100 en maak kans op  
gratis ticket voor Folk Dranouter

Demo van de nieuwste scooters & elektrische rolstoelen

 

SPAR DERYNCK

Heel het weekend door gratis proeverijen en mooie promo’s

 

HOTEL DE LA PAIX

Bij het maandmenu  GRATIS  GLAS PICON OF CAVA

Bij elk streekbier EEN LEKKER HAPJE

Hoeveel handelaars slaan de handen in elkaar voor deze gezamenlijke 

opendeur?

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste en volledig ingevulde inzendingen zullen 

we tellen op zondagavond 6 mei 18? We zoeken het totaal van de inzen-

dingen zowel op papier als via de website.

Deponeer dit formulier volledig ingevuld in één van de urnes bij de  

deelnemende handelaars.De winnaar wordt per e-mail of telefonisch 

verwittigd.

Naam

Voornaam

Adres

Woonplaats

Email

Door deel te nemen aan deze wedstrijd geef ik toestemming aan de organisatie van ‘OpenMarkt’ 
om mijn gegevens bij te houden zodat ik kan worden verwittigd indien ik als winnaar uit de bus kom. 
Ik geef toestemming om mij periodiek verder te informeren over acties die bij één van de deel- 
nemende handelaars worden gehouden. Ik weet dat mijn gegevens veilig worden bewaard maar 
niet aan derden worden doorverkocht en dat ik steeds toegang krijg om eventuele aanpassingen 
of schrappingen aan te vragen via de website openmarkt.be.




