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HOU JE VAN KOOPJES? 

Dan zijn de Sleeplife® Outlet Days 
hét moment om toe te slaan! 

Wij vernieuwen onze collectie, 
jij bespaart tot 30% op toonzaalmodellen 

en slaapcomfort en tot 50% op bedtextiel. 
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Roeselare

Openingsuren:
ma: 13u30-18u00
di-za: 9u30-12u00 en 13u30-18u00

Meensesteenweg 347  
T. 051 20 14 27

     G Sleeplifeslaapadvieswww.sleeplife.be

Foto gevel
(Indien geen foto van gevel beschikbaar: teamfoto)

Sleeplife® Stad
Straat 00
T. 050 39 04 92
Uitzonderlijk open op zondag 
00, 17, 24 en 31 juli van 00u00 tot 00u00.

Ruime keuze
aan unieke 
slaapoplossingen

Zekerheid
dankzij onze goed-
slapen-garantie

Ergosleep®-verdeler
Ontdek jouw SLAAP-DNA® 
in de belevingsstudio

Altijd dichtbij
16 winkels 
in Vlaanderen

Grootste assortiment 
bedtextiel
ook uitzonderlijke maten

Onderbouwd 
advies maakt 
kiezen makkelijk

Op zoek naar een persoonlijke nachtrust? 
Wij maken je zoektocht zo comfortabel mogelijk.

SLEEPLIFE_AD_210X297.indd   2 11/10/16   16:09

Openingsuren: ma 13.30 - 18u, 

 di—za 9.30 - 12 & 13.30 - 18u

 zondag gesloten
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Nu bij

Sleeplife® is exclusieve dealer van

Slapen in een bed dat 
bij je past, dat voel je

Kom langs tijdens de

SLAAP-DNA® Actiedagen
t.e.m. 20 november

dat dat 
dat voel je

Tot € 1.000 voordeel 
op Ergosleep®-bedcombinaties
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Ontstoppen | Septische putten
Regenputten | Camera-inspectie 
Ruimen olie-en vetafscheiders

Geurdetectie

BEL 
0493 

16 60 02

Trotse middagstad 
van de 1000 km
Zat 20 mei | van 10.30u tot 16u

Hippodroom | de1000km.be

Trotse middagstad 
van de 1000 km
Zat 20 mei | van 10.30u tot 16u

Hippodroom | de1000km.be

KLEDINGSTOFFEN • INTERIEURSTOFFEN • TAFELLINNEN OOK DUBBELE BREEDTES
VOILE • GORDIJNEN • OVERGORDIJNEN • OPTREKGORDIJNEN • ENZ...

Weststraat 6A | Ingelmunster | ✆ 0477 450 768 | 0477 550 337
PRIVÉ PARKING

OPENINGSUREN: ma-di-woe-vrij van 14.00u tot 18.00u

Weststraat 6A | Ingelmunster | ✆ 0477 450 768

LIPPENS
STOFFEN

GORDIJNEN

2305-13964

10001000mm 
STOFFEN:STOFFEN:

€5,- 
/m

€3,- 
/m



Een magazine vol voordelen en verrassingen

Groene vingers
Alhoewel het niet bepaald te zien is op de weerkaarten, zitten we volop in de lente. Het is weliswaar 
een lente op z’n Belgisch – lees: koud en regenachtig – maar voor mensen met groene vingers is dit het 
seizoen waarin ze hun tuin in orde maken om binnen enkele maanden te floreren. Snoeien, zaaien en 
bemesten; na een lange winter is het tijd om de moes- en/of plantentuin nieuw leven in te blazen. Het 
moet fantastisch zijn om groene vingers te hebben, bedenk ik, als ik mijn eigen vader aan het werk zie. 
Het enthousiasme waarmee hij de groenten in z’n serre verzorgt en bij enkele maanden ook zal oogsten, 
daar wordt een mens gelukkig van. Er wordt wel eens gezegd dat tuinieren de perfecte therapie is om je 
hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag en dat kan ik me best inbeelden. Alleen ben ik – om het 
eufemistisch uit te drukken - niet echt gezegend met groene vingers. 

Aan mijn opvoeding zal het alvast niet liggen, want mijn vader is een tuinier in hart en nieren en als kind 
van de jaren negentig heb ik talloze afleveringen van het heerlijk nostalgische VTM-programma ‘Groene 
Vingers’ bekeken, eerst met Mark Demesmaeker en later met Gerty Christoffels. Groene Vingers, een 
tv-programma dat men overigens tot cultureel erfgoed moet uitroepen, want net zoals Jeroen Meus zijn 
volk leerde koken of Ben Crabbé de Vlaming Tetris leerde spelen, zo leerden Mark en Gerty ons tuinieren. 

De woorden ‘groene vingers’ zijn voor mij echter niet meer dan een nostalgische tv-herinnering. Ik ben 
een tv-tuinier gebleven. Zo iemand die een ander graag ziet wroeten in de aarde en die geniet van een 
kleurrijke, van leven gonzende tuin, zonder zelf de behoefte te voelen erin te werken. Misschien komt het 
nog en krijg ik op een goede dag de liefde voor tuinieren te pakken. Misschien heb ik het nog niet genoeg 
geprobeerd. Moet ik het een kans geven en beginnen bij de basis. Want alhoewel aan mij geen Wim Ly-
baert of Bartel Van Riet verloren is gegaan, lijkt het me wel leuk om iets te doen in de tuin, naast het gras 
afrijden en het onkruid wieden. Het lijkt me alleszins een interessante uitdaging. 

Tuinieren voor dummies, dus. En daarvoor, beste lezers, kan ik jullie hulp gebruiken. Omdat jullie onge-
twijfeld betere tuiniers zijn dan ik, ben ik erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Slagen we er samen in 
om me te laten bijten door de tuinmicrobe en mijn vingers een beetje groener te maken? Jullie zijn aan 
zet. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Jochen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever.
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en Tielt  
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Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 
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Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

Dé trendsetter in keukens    Belgische kwaliteit    Prijs bij bestelling 2 jaar vast    Geen voorschot  

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Brugge - Sint-Pieterskaai 61 - tel. 050 31 11 34 
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15
Waregem - Gentseweg 467 - tel. 056 60 53 48

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

*Actie geldig van 1/05/2023 tem 31/05/2023 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Dovy viert 43 jaar vakmanschap
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Praktijk De Krachtoase
Bellevuestraat 96 - 8870 Izegem

www.praktijkdekrachtoase.be

Jouw handen Jouw voeten: 0472 45 32 71
medische pedicure - manicure - refl exologie
babyrefl exologie (uniek in de streek)

lakken met 
Gel Polish 

frisse kleurtjes voor handen 
en voeten

23
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85

e e 

Krachtsporen: 0471 42 43 07
begeleiding en coaching 

na rouw en verlies

MAANDACTIE

Boekje €5
Rouwen ... hoe doe je dat?
7 tips om het rouwproces te verwerken

€ 25 
(i.p.v. € 30) 

Domein Gistelhove
De Ghistel • De feestzaal uit uw streek • De Pauw

23
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Wielewaalstraat 18 • B-8870 Izegem • Tel. 051 30 18 77 
Gsm 0473 28 29 85 (9u.-20u.) • gistelhove@outlook.be • www.gistelhove.com

Reserveer voor uw communiefeest 2023
Prijs volwassenen (4u) = € 55 all-in • Kids: -1 jaar = gratis

1-3 jaar = € 8 /  3-6 jaar = € 15 / 7-13 jaar = € 30 / 14-15 jaar = € 40

Zondagmiddag 12u - vanaf 2 personen 
Cava (2x) van het huis of fruitsap met 2 warme hapjes

Buffet voorgerechten: Vis- en vleesbuffet en groentebuffet
Keuze van rijke soepjes

Hoofdschotel bediening aan tafel: Feestgebraad van het huis of zalmfi let 
of vegetarische burger, warme groentjes + kroketjes Kipnuggets of 

minifrikandelletjes met appelmoes en frietjes (Kids)
Dessertbuffet met roomijskast - Bedienen van de koffi e (x2) aan tafel

BRUNCH “DE GHISTEL” Privé 
mogelijk 

> 30 
personen

KRIJG NU 10% VERJAARDAGSKORTING*

OP HOORTOESTELLEN!

* Deze korting is geldig op de Lapperre-hoortoestellen uit de categorieën World en World+ en 
indien de afspraak gemaakt wordt tussen 17 april 2023 en 31 mei 2023. Niet cumuleerbaar 
met andere acties of promoties van Lapperre.

** Voor een testperiode met hoortoestellen is een voorschrift van een NKO-arts nodig.
 Wij vertellen je er alles over tijdens onze afspraak.

Audicien  
Dominique 
Maenhout

75 jaar expertise, 75 jaar ervaring en 75 jaar passie voor onze klanten… 
da’s jouw vertrouwen waard! Boek voor 31 mei een afspraak voor een 
gratis hoortest bij Optiek Exclusief in Izegem en krijg 10% korting*  
op de aankoop van je hoortoestellen. Dominique Maenhout, een  
ervaren Lapperre-audicien, neemt tijdens zo’n afspraak een gratis 
professionele hoortest bij je af en laat je kennismaken met de  
allernieuwste hoortoestellen. Je kunt ze daarna zelf 30 dagen  
helemaal gratis en vrijblijvend uitproberen.**  
Besluit je tot een aankoop over te gaan, dan krijg je 10% korting. Krijg nu

10%
korting

LAPPERRE
WORDT 75!

Optiek Exclusief & Lapperre staan steeds voor je klaar met persoonlijk advies
Optiek Exclusief • Korenmarkt 14 8870 Izegem • 051 30 19 86 
www.lapperre.be 

23LAP15758_A4-advertentie-optiek_exclusief_02.indd   1 25/04/2023   11:26

Begin dit jaar werd het feestcomité van Doom-
kerke, dat al verschillende jaren op een heel 
laag pitje stond, nieuw leven ingeblazen. 
Onder impuls van voorzitter Arne Naessens, 
secretaris Hanne Martens, penningmeester 
Jennifer Van Der Linden en bestuurder Stijn 
Cottenier wordt er opnieuw heel wat georga-
niseerd om de inwoners van deze landelijke 
parochie met elkaar te verbinden. Een eerste 
grote wapenfeit mag u alvast in uw agenda 
aanstippen: op 28 mei viert het feestcomité de 
nationale feestdag van Doomkerke. De ambi-
ance, die krijgt u er zomaar bij. 

Arne Naessens, voorzitter van het feestcomité, 
woont al 7 jaar in dit Ruiseleedse straatdorp. 
“Doomkerke is uniek om verschillende rede-
nen”, vangt hij aan. “Het is een klein dorp met 
een mix van jonge en minder jonge mensen 
waar bijna iedereen elkaar kent. Door onder 
meer het Disveld en de bossen is het er aange-
naam en rustig wonen waarbij het groen en de 
open vlaktes een enorme troef zijn.”
“Toen we nog aan het verbouwen waren, kwa-
men de leden van het oude bestuur al eens 
aankloppen met de vraag of ik mee in het 

verhaal wilde stappen. Toen ben ik er, we-
gens gebrek aan tijd, niet op ingegaan. Het 
idee om iets te organiseren was echter wel al 
aanwezig. Vorige winter zaten we met enke-
le dorpsgenoten samen en zeiden we dat er 
iets moest gebeuren om de mensen dichter bij 
elkaar te brengen. Zo zijn we het verhaal ge-
start”, vertelt Arne. “Met ons feestcomité wil-
len we ervoor zorgen dat mensen terug naar 
buiten komen. Wij willen een katalysator zijn 
voor het integreren van nieuwe dorpsgenoten 
en het uitbouwen van de relaties binnen de 
gemeente. We proberen de raakpunten tussen 
Doomkerkenaren te vergroten zodat de afstand 
tussen hen verkleint.”

Op zondag 28 mei organiseert het nieuwbak-
ken feestcomité voor de eerste keer een groots 
feest. Deze dag werd uitgeroepen tot nationale 
feestdag van Doomkerke, een aangelegenheid 
die met veel toeters en bellen zal worden ge-
vierd. “Je mag die dag van alles verwachten”, 
lacht Arne. “Om 14 uur openen we met het hij-
sen van de Doomkerkse vlag, die werd ontwor-
pen door een leerling van vrije basisschool De 
Linde. Ook verkiezen we een koning of konin-

gin, een Doomkerkenaar die ons dorp op een 
positieve manier vertegenwoordigt. Daarnaast 
organiseren we een voetbaltornooi met een 
levende kicker, voorzien we kinderanimatie, 
springkastelen, grime en ander entertainment 
voor jong en minder jong. Tussen 14 en 22 uur 
zal er altijd wel iets te doen zijn.”
“Verder hebben we een nationaal gerecht uit-
gewerkt in samenwerking met d’Oude Smisse 
in Loppem en zullen er drankjes, taartjes en 
ijsjes zijn”, maakt Arne ons warm. “En het 
beste is dat deze nationale feestdag vrij is voor 
iedereen. Ook niet-Doomkerkenaars zijn meer 
dan welkom om van ons mooie dorp en z’n in-
woners te genieten!”

Voor de Nationale feestdag van Doomkerke 
kreeg het feestcomité een duwtje in de rug 
van de Koning Boudewijnstichting. Onlangs 
werd het project ‘Doomkerke Droomt’ opge-
start, waarbij het feestcomité aan de slag gaat 
met de wensen/dromen van de buurtbewo-
ners. Meer info vind je op de Facebookpagi-
na ‘Feestcomité Doomkerke vzw’ en de Insta-
grampagina ‘feestcomitédoomkerke’. 
Copyright foto: Sylvia Konior

Vier mee de nationale feestdag  
in Doomkerke
“Raakpunten tussen dorpsgenoten vergroten zodat afstand verkleint”



GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot augustus 2021

Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.

""

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN  INOX OF KOPER

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !
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BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY
Plaatsing

door 
zaakvoerder

GRATIS INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot 31 mei 2023
Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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Ardooisestraat 162/1
8870 Izegem
T. 051 32 04 73
info@veva-construct.be
www.veva-construct.be

RAMEN EN DEUREN IN PVC, ALU EN HOUT
ALUMINIUM CARPORTS
SECTIONALE POORTEN

ROLLUIKEN & ZONWERING
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Geniet van de zomer met schaduw op uw terras!

Keuze uit een ruim  
assortiment

ONTDEK ONZE ACTIE!

Houd de warmte buiten

Kalender
IZEGEM – 6 MEI 

REPAIR CAFÉ
Een gratis bijeenkomst waar mensen (sa-
men) hun spullen herstellen. Materiaal en 
knowhow zijn aanwezig, jij brengt jouw ka-
potte voorwerpen mee en samen met de re-
parateurs ga je aan de slag. In het JOC (Krekel-
straat 167) van 10 tot 16 uur. Toegang is gratis. 
Meer info via katelijn.vandenbroucke@gmail.
com of de Facebookpagina ‘Repair Café Ize-
gem’. 

INGELMUNSTER – 8 MEI
HOEDEN MET EEN VERHAAL
Hilde Lemey verzamelde een 40-tal hoeden 
uit verschillende streken. De hoedjes zijn 
veel meer dan hoofddeksels. We interprete-
ren kunst en cultuur in de eigen historische 
context. Er komen veel verhalen aan bod. In 
het OC (Bollewerpstraat 3) om 14.30 uur. Toe-
gang kost 6 euro voor leden van Vl@s en 10 
euro voor niet-leden. Meer info via marleen.
tassaert@telenet.be of 0476 54 75 88. 

MEULEBEKE – 11 MEI
LENTEONTBIJT
Kom tussen 8 en 10 uur smullen van het len-
teontbijt in LDC Ter Deeve (Bonestraat 24). Het 
ontbijt kost 10 euro en inschrijven kan tot 4 
mei aan het onthaal van Ter Deeve. Meer info 
via dienstencentrum@meulebeke.be of 051 
48 61 93.

PITTEM – 12 MEI

FIETSTOCHT KORTE KETEN
Streekgids Geert Storme gidst je met de fiets 
langs een vijftal bedrijven op en rond ‘Pittem 
Berg’. Je krijgt er info over het bedrijf en hun 
lokale producten. Proef van enkele lekkere 
hapjes. 

Inschrijven is verplicht en kan via westvlaam-
sehart@west-vlaanderen.be of 051 27 55 50. 
Afspraak om 18.30 uur aan Witloofboerderij 
Hans Vandewalle (Puttensdreef 1).

WAKKEN – 13 MEI
JAARLIJKSE BOERENMARKT 
Op de boerenmarkt, met springkasteel en 
volksspelen, komen lokale handelaars en 
producenten samen. Jij kan er proeven, rond-
wandelen en gezellig een babbeltje slaan. 

In Provinciaal Domein De Baliekouter (Om-
megangstraat 11) tussen 14 en 18 uur. Toegang 
is gratis. 

OOSTROZEBEKE – 13 EN 14 MEI
GAVERWIJKFEESTEN
Feestweekend in de Gaverwijk met onder 
meer een oldtimermeeting (meer info via 
danny@vwluchtpompers.be), gezinssneukel-
fietstocht, rommelmarkt en kinderanimatie. 
Meer info en inschrijven via gavercomite.oost-
rozebeke@gmail.com.

INGELMUNSTER – 14 MEI

LENTEWANDELING
In de lente valt er van alles te beleven in en 
rond de Mandelhoek. Tijdens deze wandeling 
zal er vooral aandacht besteed worden aan 
amfibieën en waterdiertjes. Deelnemen aan 
deze wandeling is gratis. Afspraak om 9.30 
uur aan Het Schuttershuizeke (Waterstraat 6). 
Meer info via natuurpunt.be/agenda, info@
debuizerd.be of 0475 36 59 55. 

DENTERGEM – 16 MEI
ZITDAG FOD FINANCIËN
Tijdens de zitdag van de FOD Financiën kan 
je, na afspraak, langskomen met je belastin-
gaangifte. Een medewerker zal je bijstaan bij 
het invullen van de aangifte. Vergeet je ID 
niet! Van 9 tot 12 en van 13 tot 15 uur in het 
gemeentehuis (Kerkstraat 1). Leg je afspraak 
vast via burgerzaken@dentergem.be of 051 57 
55 22.

TIELT – 21 MEI 
ALS GRAVEN GAAN PRATEN
Funeraire wandeling van 1,5 km op de stede-
lijke begraafplaats van Tielt, die start aan het 
verdwenen kerkhof rond de Sint-Pieterskerk 
(Kerkstraat 15). Afspraak om 14 uur. 
Deelnemen is gratis. Meer info via tielt.be/ac-
tiviteitendetail/5398/als-graven-gaan-praten. 
Je plekje reserveren kan via visit@tielt.be of 
051 42 81 11.



Al bijna 30 jaar het adres voor naaigaren, DMC-garen, ritsen, 
voering, knopen, anchorgaren, handwerken, 
handwerkstoff en, decoratiesto� es, maar ook voor damast voor o.a. tafelkleden, 
breiwol en allerhande hobbyartikelen.

Leuke geschenkjes voor creatieve mensen, zowel voor groot als klein. 
Ook cadeaubonnen te verkrijgen. Tip voor Moederdag!

handwerkstoff en, decoratiesto� es, maar ook voor damast voor o.a. tafelkleden, 
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het adres voor naaigaren, DMC-garen, ritsen, het adres voor naaigaren, DMC-garen, ritsen, het adres voor naaigaren, DMC-garen, ritsen, het adres voor naaigaren, DMC-garen, ritsen, 
Marktplein 33
Zwevezele
051 61 32 44

Gesloten op zondag 
en maandag.

VANNESTE
P L U I M V E E H A N D E L

Nathalie 
              & FreddyNathalie 
              & Freddy              & Freddy              & Freddy

VANNESTE

Deken de Bostraat 38 • Waregem • 0475 73 73 91 • 0477 64 34 50
www.pluimveevanneste.be ! $  Open ma, wo, do, vr, za van 15u tot 19u

Alle 

neerhofdieren 

van eigen 

kweek

Particuliere 
verkoop

Onmiddellijk 

te verkrijgen
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Een (nieuwe) website of webshop nodig?
Even KMOSites contacteren!
Standaard websites maar ook  
volledige programmeringen op maat!

www.kmosites.com
info@kmosites.com

Bruggestraat 12 - Tielt - 051 40 51 12 - www.opticcenter.be
gesloten op maandag

Zorgeloos zien.

NIEUWE COLLECTIE
OPTISCHE EN ZONNEBRILLEN 

TOM FORD, GUCCI, GIORGIO ARMANI, 

CHLOÉ, MISSONI, LONGCHAMP, MYKITA, 

ANNE ET VALENTIN, ...

ACTIE
GRATIS RESERVE- OF 

ZONNEBRIL OP STERKTE
bĳ  aankoop van een complete bril. 
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Actie geldig tot eind juni 2023. Vraag naar de voorwaarden
Of geniet van onze doorlopende actie -10% op alle glazen

Spoelstraat 3 - 9850 Deinze-Poesele - T. 09 371 54 34 - info@jandewitte.be - www.jandewitte.be - Volg ons op
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 8-12 u. en 13.30 - 18 u. - Zondag van 9-12 u. Gesloten op zondagnamiddag en maandag!  VRIJE INGANG

-PROVYN-PROVYN-PROVYN-PROVYN
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77TUINONTWERP in samenwerking 
met TUINARCHITECT

• Alle planten voor uw tuin, turf, potgrond, graszaden, 
steunpalen, mest- en sproeistoffen, boomschors,
bloembollen, VT zaden.

• Groenteplanten en kruiden.

• Mediterrane planten zoals olijven, vijgen, citrus-
vruchten, oleander, Agapanthus en palmen in soorten. 

RUIM AANBOD van: 
GERANIUMS , PERK- en TERRASPLANTEN

10% KORTING + GRATIS 
GESCHENK

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

KORTINGSDAGEN  
2 – 3 – 4 – 5- 6 – 7 mei

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

moederdagactie

-10% 

op nieuwe  
collectie

*Actie loopt van 9 mei tot en met 13 mei!

en een bloemetje 
voor alle mama’s  

het beste comfort!
Gun jezelf 

open van dinsdag - zaterdag: 
9u-12u & 14u-18u

Rollegemstraat 47, 8880 Ledegem
056 50 94 53 | info@ansishoe.be

www.ansishoe.be



Moederdag*
 *Actie geldig van 12 mei t.e.m. 14 mei 2023

vanaf een aankoopbedrag van € 75,
in de webshop en alle Artex Fashion-winkels.

Niet cumuleerbaar met andere acties.

Actie Een cadeautje
voor alle
mama’s

MoederdagMoederdagMoederdagMoederdag

ARTEX_FASHION_MOEDERDAG_BLITS_DEF.indd   1ARTEX_FASHION_MOEDERDAG_BLITS_DEF.indd   1 17/04/2023   13:1917/04/2023   13:19

Tieltstraat 26 - 8740 Pittem
Tel. 051 69 57 51
Dinsdag t.e.m. zaterdag:
9u30 - 12u & 14u - 18u30 
Zondag en maandag: gesloten

DAMES-, HEREN- & JEUGDSCHOENEN
HANDTASSEN & ACCESSOIRES

facebook.com/stepstogo 23
0

5-
13

98
5

S T U N T V E R K O O P
op schoenen uit de

vorige zomercollectie
vanaf vrijdag 5 mei      

*Niet op onderhoudsproducten en kousen

- 5 0 %*

op ZOMERCOLLECTIE  2023
schoenen en handtassen
Vanaf vrijdag 5 mei t.e.m. zat. 13 mei -10%*

Het zal je ongetwijfeld niet zijn ontgaan – of je moet de voorbije 

maanden op Mars hebben geleefd – maar nog enkele nachtjes slapen 

en Koning Charles III zal worden gekroond. Voor de meesten onder 

ons zal het de allereerste keer zijn dat we de kroning van een Britse 

vorst meemaken, want de vorige keer dat zoiets gebeurde, is precies 

zeventig jaar geleden. En nu hebben we in eigen land wel al een paar 

k(r)oningen gekend, maar hun officiële aanstelling verdwijnt in het 

niets bij de pracht en praal waarmee zo’n ceremonie over het Kanaal 

gepaard gaat. Zelf kijk ik het meest uit naar de entree van het kruim 

van de vorstenhuizen, meer bepaald naar wat de dames met blauw 

bloed aan zullen hebben. Want koninginnen en prinsessen, die staan 

voor mij vooral gelijk aan mooie kleren, schoenen en hoeden. 

Natuurlijk draait het om veel meer dan dat en is het leven van een 

royal niet zo rooskleurig als de tekenfilms van ‘gouwe ouwe’ Walt 

Disney ons doen geloven. Zelf zou ik mijn leven in geen miljoen jaar 

willen ruilen met dat van een monarch, ook niet als ik er een enorm 

kasteel met koninklijke tuinen en een kleerkast vol designeritems bij 

zou krijgen. Want het leven van iemand met koninklijk bloed lijkt me 

eentje waarbij je wordt geleefd. Waarbij elke dag weer wordt gezegd 

wat je vooral niet mag doen. Een bestaan waarbij elke spreekwoor-

delijke scheet die je laat onder de loep wordt genomen. Soms lijkt de 

vergelijking met een gouden kooi niet eens zo veraf. 

Gelukkig is de huidige generatie royals bezig aan een kentering. Dan 

denk ik aan de manier waarop ons eigenste vorstenpaar hun kinde-

ren met beide voetjes op de grond opvoedt. Of aan de foto’s waarbij 

de Britse prinses Kate haar kinderen liefkozend over de bol aait en 

waarop de kleine prinsjes en prinsesjes gekke bekken trekken. Bij 

onze Nederlandse buren werd de kroonprinses zelfs al een paar keer 

‘betrapt’ terwijl ze aan het feesten was. 

En toch … Toch lijkt die koninklijke stempel op hun voorhoofd me eer-

der een vloek dan een zegen. Want hoezeer Filip en Mathilde, William 

en Kate of Willem-Alexander en Maxima hun best doen, echt normaal 

zul je hun leven nooit kunnen noemen. Geef mij dan maar een leven 

zonder blauw bloed. Waarin ik kan gaan en staan waar ik wil. En 

ik de weelderig uitgedoste vorstenparade op de kroning van Koning 

Charles gewoon vanuit m’n luie zetel kan volgen. In joggingbroek …

Blauw bloed 

Column 
door onze  
redactrice Elodie

Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

Herstellen van pols- en zakhorloges
Specialiteit: Vintage mechanische horloges
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Ooststraat 10 • 8800 Roeselare
www.tijdgoud.be • ! @tijdgoud
(Galerij Demeester, naast parfumerie Gutmann)       
Open: di - zat: 9u - 12u en 13.30u - 18u

051 63 73 68

ultrasonische reiniging van de horlogekast
bij aankoop van een nieuwe lederband (vanaf €30)GRATIS



Stijn Streuvelsstraat 14 - EMELGEM/IZEGEM - 051 31 94 00 - WWW.PERNELEC.COM

Like us on g
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ONTVANG TOT

€500
INRUILKORTING

1 Breng je oud elektro binnen.

2 Registreer je nieuwe toestel t.e.m. 
30/06/2023 op www.exellent.be/
registreer-ruildeal.

3 Krijg ten laatste 31/07/2023 tot €500 
terug op je aankoop!

Vincent en Andrea gaan  
met hun honden naar WK
“Liefde op het eerste gezicht”

Van 17 tot 21 mei vindt in het Nederlandse Er-
melo de World Agility Open plaats, een we-
reldkampioenschap waarbij honden zo snel 
en behendig mogelijk een hindernissenpar-
cours moeten afleggen. Een van de deelne-
mers is Vincent Dewaele, die er samen met 
zijn vriendin Andrea Prezzi en hun viervoeters 
Finn, Zoemm en Quake, het beste van zichzelf 
zal geven. 
De dertigjarige Vincent, afkomstig uit Lange-
mark-Poelkapelle en tegenwoordig woonach-
tig in Pittem, is al sinds zijn vijftiende bezig 
met agility. “Als kind wilde ik altijd al een 
hond, maar dat zagen mijn ouders niet zitten. 
Tot ze op een dag toegaven, op voorwaarde 
dat het een iets kleiner ras zou zijn en ik met 
de hond naar de hondenschool zou gaan. 
Zo ben ik terechtgekomen bij een Shetland 
Sheepdog, ook wel een ‘sheltie’ genoemd. 
Dat is een kleine herdershond die goed te 
trainen is. Het was liefde op het eerste ge-
zicht, want ondertussen zit ik al aan mijn der-
de sheltie.”
“Op de hondenschool kwam ik in contact met 
agility, wat ondertussen een uit de hand gelo-
pen hobby geworden is. Ik heb mijn vriendin 

Andrea, die afkomstig is uit Zonhoven, zelfs 
leren kennen op een internationale wed-
strijd”, lacht Vincent, die in het dagelijkse 
leven HR-verantwoordelijke is voor Kasteel 
Brouwerij Vanhonsebrouck in Izegem. “And-
rea heeft twee hondjes: de tienjarige Finn en 
de driejarige Zoemm en ik ben het baasje van 
de vijfjarige Quake en junior Nuri. We doen 
met alle vier de honden aan agility. Omdat 
Nuri nog heel jong is, doet zij voorlopig enkel 
basisoefeningen. Finn is dan weer wat aan 
het uitbollen.”

Vergis je niet: agility is topsport, zowel voor 
hond als voor baasje. “Beiden moeten in top-
conditie zijn om samen een foutloos parcours 
af te leggen in een zo snel mogelijke tijd. De 
voorbije jaren is de sport enorm geëvolueerd. 
De parcoursen zijn vloeiender en technischer 
geworden waardoor de snelheid is toegeno-
men. Deze evolutie zorgt ervoor dat de hon-
den steeds beter opgeleid moeten worden. 
Wat ervoor zorgt dat we toch zo’n drietal keer 
per week met hen gaan trainen. Daarnaast 
wordt er ook nog met hen gefitnest en ge-
zwommen. Je hond trainen vraagt overigens 

heel veel werk. Eer je effectief met wedstrij-
den kan beginnen, ben je al snel anderhalf tot 
twee jaar bezig.”
“Je kan aan agility blijven doen zolang je 
hond het fysiek aankan. Bij een sheltie is 
dat meestal tot ze een jaar of tien zijn”, legt 
Vincent uit. “Wanneer een hond op pensioen 
gaat, dan proberen we nog altijd veel ermee 
te gaan wandelen en kleine oefeningen te 
doen zodat het dier gestimuleerd blijft. Zo 
vervelen ze zich niet en blijven ze in goede 
conditie, waardoor we hen nog vele jaren bij 
ons kunnen houden. Want het is en blijft in de 
eerste plaats nog steeds ons huisdier.”

En drie van die huisdieren, Finn, Zoemm en 
Quake, mogen binnenkort hun kans wagen 
op de World Agility Open. “We hopen toch 
zeker een top tienplaats te kunnen behalen. 
Voor Andrea zit er misschien zelfs een podi-
um in. We zullen ons alvast goed voorberei-
den en elk parcours goed verkennen zodat we 
op het WK steeds de meest optimale lijnen 
vinden om te lopen. We willen in de eerste 
plaats goed samenwerken met onze honden 
en de rest, dat zien we dan wel.”
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trusted developers 
PRINCESS
IZEGEM

Ontdek de unieke 2 slaapkamer 

appartementen in de residentie 

Princess te Izegem. Betaalbare 

nieuwbouwappartementen gebouwd met 

de nieuwste materialen. 

Elk appartement beschikt over een 

eigen terras (of tuin voor de gelijkvloerse 

appartementen). Je kan er genieten 

van de rust. Kortom een gezellige buurt 

met woningen, appartementen en 

assistentiefl ats.

Jonkvrouwstraat, 8870 Izegem

MAAK, VOLLEDIG VRIJBLIJVEND, 
UW INDIVIDUELE AFSPRAAK 
MET MARGAUX:

0468 144 407
thuis@princess-izegem.be

ADRES

ENERGIEZUINIG WONEN IZEGEM
laag E-peil: goed voor een lagere energiefactuur

\  Lichtrijke appartementen 

\  ruime & praktische indeling

\  aangename & rustige omgeving

\  centrale ligging

\  grote terrassen

\  groene & veilige buurt

\  ondergrondse garage

\  persoonlijke klantenbegeleiding

\  BTW-verlaging van 6% mogelijk *
* als u aan de voorwaarden voldoet

SCAN & ONTDEK

LAATSTE FASE!
* BTW VERLAGING 6% MOGELIJK

20230127_Publicatie_blits_Princes_6feb.indd   120230127_Publicatie_blits_Princes_6feb.indd   1 25/04/2023   9:32:2525/04/2023   9:32:25

MOEDERDAG 14 MEI
dinsdag 9 mei t.e.m. zaterdag 13 mei 

10% korting
Bij aankoop van dameskledij

Gratis geschenkje voor de mama’s vanaf € 50

Ideaal geschenk: een cadeaucheque 
met een geschenkje voor de mama’s

Heulsestraat 8-10 | 8860 Lendelede

051 30 32 45

www.mostaertfashion.be
Open dinsdag t/m zaterdag: 

9u30 - 12u en 14u - 18u30 (zaterdag tot 18u)
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STOCKVERKOOP
Dames- en herenkledij 

Wo 3 – do 4 – vr 5 – zat 6 mei
Stockverkoop gaat door in de garage, 

Heulsestraat 12, Contante betaling

Koopjes: 
€ 10 – € 20 - € 30 - € 40

collectie zomer 2022: -50% korting
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Meensesteenweg 356
8800 Roeselare
0490/110 506 - 051/358 566
info@volcke.eu

Bezoek onze toonzaal
ma, woe, do, vr, za:  10u tot 12u & 14u tot 18u
dinsdag & zondag:  gesloten

Vernieuwde website: www.volcke.eu

Meensesteenweg 356

 ACTIES 

VERLENGDE



Wat de Donau voor Oostenrijk betekent, geldt 
voor de Moezel in Duitsland: lieflijk, romantisch 
en de gedroomde bestemming voor een week-
endje weg. Als kind reden we al met de familie 
richting Cochem. Met een busje, want ook de 
buren en een nonkel en een tante mochten mee 
naar het ‘verre Duitsland’. 
Mijn ouders reden naar de Moezel en als ik het 
goed heb, wellicht ook mijn grootouders. Wat 
maakt de streek tussen Cochem en Koblenz zo 
aantrekkelijk? Welke reden zou je moeten be-
denken om de Moezel niét leuk te vinden? Je eet 
er voortreffelijk, de riesling is er van wereldni-
veau en je wandelt langs de meest authentieke 
terrasjes met blik op de rivier, die lieflijk door de 
steile wijngaarden meandert. Nergens walst een 
stroom zo elegant en gracieus door een land-
schap als daar in Cochem. Wunderschön …    

CODEWOORD: AUTHENTICITEIT
Veel vernieuwingsdrang kan men de inwoners 
van deze regio nochtans niet toeschrijven. De 
gevel, het meubilair, de verlichting en de res-
taurantkaart van ons Hotel Karl Müller zagen er 
dertig jaar geleden precies hetzelfde uit. Idem 
bij de restaurantjes die we bezochten. Langs de 
oevers van de Moezel houdt men nog steeds 

vast aan de vertrouwde schnitzel, worst en 
spek en ‘Cordon Bleu mit Grumbeere’. Maar we 
klagen niet. Terwijl we onze rijkgevulde borden 
leegeten, zien we vanaf onze plaats de typische 
rivierboten af en aan varen. Een zaterdagse fan-
fare speelt al vroeg carnavalsmuziek en enkele 
marktkramers zetten hun standje op. Het leven 
is hier alle dagen feest.

PARELEND IN HET ZONLICHT
We zijn op reisreportage in Cochem en dan kan 
de riesling niet ontbreken. We rijden richting El-
lenz-Poltersdorf waar Weingut Clemens op ons 
wacht. Op het landgoed van de familie Clemens 
hangt de typische geur van intense, fruitige 
aroma’s. Meteen na het uitschenken parelt ons 
glas in het zonlicht en overtreft de verfrissende 
smaak van deze riesling alles. 

Twee fietsen staan klaar voor een volgende ont-
dekking in Cochem. Tussen de Moezelhellingen, 
verscholen in twee gecamoufleerde woonwij-
ken, bevindt zich de voormalige geheime bun-
ker van de Deutsche Bundesbank, decennia-
lang een van de best bewaarde geheimen van 
Duitsland. Gebouwd om een nucleaire oorlog te 
overleven, werd hier tijdens de Koude Oorlog 15 
miljard Deutsche Mark aan geheime noodvaluta 
opgeslagen. De gids leidt ons langs een wirwar 
van gangen naar de uiteindelijke geldkluizen. 
Sinds de familie Rohling dertig 
jaar geleden de bunker 
kocht, is al het geld 
echter verhuisd ...

DAAR KOMT DE MOSTERD VAN
Hoog boven Cochem uit rijst de grootste hoge 
burcht van de Moezel. De op een machtige rots 
gebouwde Rijksburcht biedt met haar erkers 
een aantrekkelijke aanblik. Het is flink klimmen 
naar het indrukwekkende kasteel, maar de be-
loning - en het magistrale uitzicht - doen die 
verwende en gekwelde voeten snel vergeten. 
Na het afdalen komen we bij de historische Sen-
fmühle van Cochem, een van de oudste mos-
terdmolens in Europa. De gids toont ons tijdens 
een prikkelende (!) rondleiding hoe de mosterd 
nog steeds naar een vijftiende-eeuws recept 
gemaakt wordt. 

TREINEN MAAR
Omdat we de trein namen, hoeven we ons niet 
te bekommeren om parkeren. Bovendien ligt 
het treinstation op amper een kwartiertje wan-
delen van het centrum van Cochem. In enkele 
uurtjes stonden we geheel uitgerust aan onze 
bestemming en bovendien kan je overal fietsen 
huren. Drie dagen lang peddelen we midden 
beboste hellingen en groene oevers langs een 
lang blauw lint dat de Moezel noemt. Een totale 
natuurbeleving. Hier heb je ook geen doctoraat 
kunstgeschiedenis nodig om wijs te raken uit 
de infobordjes, want die zijn geschreven op 
mensenmaat. Wat een verademing. Cochem: ik 
koester het stadje als een sleeping beauty.

Reisreportage door Mario De Wilde

de melancholie van de riesling en  
het zingen van de Moezel

Cochem PU
BL

IR
EP

O
RT
AG

E

EEN WEEKENDARRANGEMENT  
voor twee personen met inbegrip van een boeiende avondwandeling.

GA SNEL NAAR WWW.BLITSMAGAZINE.BE

WinWin
www.ferienland-cochem.de  

www.bahn.com/nl    
www.senfmuehle.net

Vlaams aanspreekpunt voor 
alle info over de regio: 

herman.taelman@skynet.be
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Veldstraat 25 | Meulebeke | 051 488 350 | ! Boudoir-lingerie by Sunny | www.boudoir-lingerie.be
Open: di tot vr: 9u30-12u en 13u30-18u30 | zaterdag doorlopend van 9u30 tot 18u

STUNT
VERKOOP

RUIMT OP

MAANDAG 

1 
MEI

---------------------------   10u tot 17u doorlopend   ---------------------------

VRIJDAG 

5
MEI

ZATERDAG 

6
MEI

VRIJDAG 

12
MEI

ZATERDAG 

13
MEI

MARKTPLEIN 25 – 8750 ZWEVEZELE
(vroegere elektro-winkel Lanckriet – naast boetiek Yvi)

LINGERIE – NACHTKLEDIJ – STRANDKLEDIJ EN BADMODE

Topmerken aan nooit geziene prijzen
Marie Jo, Empreinte, Lise Charmel, Prima Donna, Cyell, Freya, Marlies Dekkers, Chantelle, Aubade, 

Maryan Mehlhorn, Roidal, Banana Moon,
Calvin Klein, Love Stories, Pleasure State, Pluto, Twin-set, enz…

MOEDERDAG
14 MEI

Maak het verschil 
met een geschenk van 
Boudoir-lingerie!

Tip! Met een geschenkbon geef je altijd de juiste maat



OPENINGSUREN
DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR 9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA 8u - 11u45 / 13u30 - 16u45

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE 
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Winkelen aan  
groothandelsprijzen

Boomstammetjes
€ 7,45   €7,10/KG CARRégebraad

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

Rosbief
€17,49   €17,00/KG Spieringkotelet 

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

OPENDEURDAGEN
10 – 11 – 12 – 13 – 14 mei 2023

FOFAN BV – OOSTLAAN 1/1 – 8850 ARDOOIE – Tel  0470  67 11 61 – 0470  72 07 26
Openingsuren: ma – vrij  14 – 17u // Za 9 – 12u // of op afspraak

info@fofan.be  – WWW.FOFAN.BE – WWW.POOLHOUSES.EU 

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

bijgebouwen

23
05

-1
39

48

Kom van woensdag 10 t.e.m. zondag 14 mei naar de Opendeur 5-daagse bij FOFAN 

en ontdek onze mogelijkheden. We verwelkomen je graag van 14u tot 18u op 
donderdag 11 mei tot 21u30 voor persoonlijk advies in ons vernieuwd gebouw. 

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies

Amper dertien jaar is ze, maar de Oostroze-
beekse Elise Debo mag zich nu al een volleerd 
sportschutter noemen. Dat Elise zo goed met 
het luchtpistool overweg kan, heeft ze voor 
een stuk te danken aan haar papa Davy, die 
de sport recreatief beoefent bij de Sint-Huber-
tusschutters in Beveren-Leie. Ondertussen is 
ook Elise, die in het eerste middelbaar in het 
college in Waregem de richting Latijn volgt, lid 
van de schuttersclub en treedt ze regelmatig 
aan tijdens wedstrijden. 

“Ik ben met pistoolschieten begonnen toen ik 
negen jaar oud was. Mijn papa was al liefheb-
ber van deze sport en Emmely Remaut, een 
vriendin van mijn ouders, nam regelmatig deel 
aan dit soort wedstrijden. Zo is bij mij de inte-
resse voor deze hobby aangewakkerd”, vangt 
Elise aan. “Ik hou van de precisie die nodig is 
in deze sport en ook van de uitdaging om me-
zelf telkens weer te overtreffen en te verbete-
ren. Je mag je vooral niet te vlug laten afleiden, 
want pistoolschieten is een echte concentratie-
sport. Ook een goede hand-oogcoördinatie en 
de juiste techniek zijn belangrijk om succesvol 

te zijn. Gelukkig kan ik me relatief gemakkelijk 
afzonderen van wat er rond mij gebeurt en kan 
ik me volledig op mijn doel focussen.”

De schietwedstrijden verlopen telkens volgens 
een vaste regeling. “Voordat een wedstrijd 
begint, krijg je vijftien minuten tijd om een 
aantal proefschoten te doen. Daarna gaat de 
wedstrijd van start. Die wedstrijd wordt altijd 
geschoten vanop tien meter afstand. Het aan-
tal schoten dat je mag afvuren en de tijd die je 
daarvoor krijgt, is afhankelijk van je leeftijds-
categorie. In mijn leeftijdscategorie zijn dat 
dertig schoten in vijfenveertig minuten”, legt 
Elise uit. “En er wordt uiteraard geschoten met 
een pistool op luchtdruk, niet met een vuur-
wapen zoals je in de films ziet.”

Gevaarlijk is de sport dus allerminst. “Alles ge-
beurt steeds volgens strikte veiligheidsregels. 
Tijdens wedstrijden zijn ook altijd arbiters 
aanwezig die erop toezien dat alles veilig en 
volgens de regels verloopt. Bovendien is mijn 
papa eveneens lid van de Sint-Hubertusschut-
ters en zorgt hij voor mijn begeleiding op trai-

ning en wedstrijden”, knikt de jonge schutter.
We besluiten het gesprek met de vraag op wel-
ke prestaties Elise het meest trots is. Over het 
antwoord hoeft ze niet lang na te denken. “Ik 
ben nog altijd fier op de eerste plaats die ik in 
de categorie ‘Duiveltjes’ behaalde op het Bel-
gisch kampioenschap. Maar ook mijn eerste 
plaats op het provinciaal kampioenschap dit 
jaar krijgt een speciaal plekje op mijn palma-
res. Ik won er immers met 280 op 300, wat 
meteen goed was voor mijn persoonlijk record 
op een wedstrijd”, glundert ze. “Nu ben ik 
vooral gefocust op het behalen van een goed 
resultaat op het Belgisch kampioenschap dat 
later dit jaar plaatsvindt in Marche-en-Famen-
ne. Al droom ik er zoals zoveel sporters van 
om ooit een olympische medaille te mogen 
winnen.”

Jong geleerd is oud gedaan

Oostrozebeekse Elise is al sinds haar negende sportschutter



Taxi’s in Lanzarote, koekoeksklokken en 
lange toiletbezoeken: Jens Zutterman 

blikt terug op twee keer De Mol

“Het zal toch geen waar zijn zeker?”

de Canarische Eilanden’. Er was niks waar-
door ik ook maar een link legde naar De Mol, 
zelfs niet de koekoeksklok die ik overal moest 
meezeulen. Tot ik alleen in de taxi zat en het 
melodietje van De Mol plots afspeelde. Toen 
begon mijn frank te vallen. Het zal toch geen 
waar zijn zeker? En ja, het was waar! (lacht)

Je tweede deelname was gelukkig van langere 
duur dan de eerste. Hoe kijk je terug op die 
ervaring? 
Het was fantastisch, al duurde het een eindje 
tegen dat ik besefte: Jens, je zit in De Mol. Dat 
drong niet meteen door, dat was moeilijk om 
te vatten. Ik was ook totaal niet voorbereid, ik 
had zelfs mijn eigen valies niet gemaakt. Om-
dat het zogezegd de bedoeling was dat Shana 
mij zou vervoegen ‘op reis’, had zij de koffers 
gepakt. Ik wist dus niet eens wat ik mee had. 
En dat terwijl ik normaal gezien een piet-
je precies ben in de kleren die ik meeneem. 
(lacht) 

Je hebt het spel minder lang kunnen spelen 
dan je had gehoopt. Zou je je deelname ach-
teraf bekeken anders aangepakt hebben? 
Ik ben heel content met hoe ik het heb gedaan, 
ik zou het niet anders doen. Alhoewel ik goed 
in de groep lag, was ik door mijn onverwachte 
entree wél vanaf het eerste moment geviseerd 
als een potentiële Mol. Dat speelde niet be-
paald in mijn voordeel. 

Elk jaar merk je dat de groep deelnemers aan 
mekaar hangt. Is het ‘scoutskampsfeertje’ dat 
je op tv ziet echt? 
(knikt) Het klinkt cliché, maar we zijn echt één 
familie. Uiteindelijk maak je tijdens zo’n pro-
gramma iets mee dat je met niemand anders 
kan delen. Zeker als je je bedenkt dat er tussen 
de opnames en de tv-uitzending bijna een half 
jaar verschil zit, een periode waarin je moet 
zwijgen als een graf. Behalve de andere kan-
didaten weet niemand hoe dat voelt. 
Natuurlijk kom je met de een wat beter over-
een dan met de ander, maar zowel de groep 
van mijn eerste als tweede deelname is echt 
een toffe bende. Van beide seizoenen is er nog 
steeds een Whatsappgroep waar regelmatig in 
wordt gestuurd. Een paar keer per jaar spre-
ken we af voor een barbecue, een karaoke of 
om eens te gaan dansen. 

Met welke kandidaat had je de beste klik? 
Ik ben niet iemand die me vastklampt aan één 
persoon, niet in het echte leven en ook niet 
in De Mol. In het dagelijkse leven heb ik veel 

vrienden en kennissen en dat was in het pro-
gramma niet anders. Met Sven, Yens en Phi-
lippe klikte het meteen goed. En met Uma en 
Anke ook. Met iedereen eigenlijk. Als ik dan 
toch één iemand moet kiezen, dan zou ik zeg-
gen dat ik de beste band had met Yens, maar 
dat was vooral omdat we samen op één kamer 
sliepen. 

Als de makers je zouden vragen of je volgend 
jaar voor een derde keer zou willen meedoen 
aan De Mol, wat zou dan je reactie zijn? 
Natuurlijk zou ik volmondig ‘ja’ zeggen! Ik volg 
het programma op de voet en ik vond het dan 
ook heel tof dat ik voor Café De Mol deel mocht 
uitmaken van het panel met ex-kandidaten. 

Had je dit seizoen snel een verdachte op het oog? 
(schudt hoofd) De makers tonen je wat ze wil-
len en zetten je graag op het verkeerde spoor. 
Je ziet tal van verdachte dingen. 

Hoe lang duurde het tijdens de vorige seizoe-
nen eer je De Mol kon ontmaskeren? 
Dat is me nog nooit gelukt, ik moet dringend 
eens van tactiek veranderen. (lacht) Het pro-
bleem is dat je, eenmaal je een verdachte hebt, 
in een tunnelvisie komt vast te zitten. En dan 
kan jouw potentiële Mol tijdens de opdrachten 
niks meer goed doen. Eens je in die tunnel-
visie vastzit, is het erg moeilijk om daaruit te 
geraken. 

Bestaat er zoiets als nevenwerkingen van De 
Mol? Mensen die je aanklampen voor een 
handtekening of een selfie? 
Dat is het voorbije jaar inderdaad vaak het ge-
val geweest. De laatste keer dat ik naar de ker-
mis in Kortrijk ging, kon ik me geen vijf meter 
verplaatsen zonder dat ik werd aangeklampt. 

Zelf heb ik daar geen enkel probleem mee. 
Mensen kennen me van op tv en ik gun het hen 
graag om samen op de foto te staan. Voor mijn 
vriendin en vrienden is het waarschijnlijk wat 
minder leuk. Als we ergens naartoe zijn en ik 
zeg aan Shana dat ik even naar het toilet ga, 
dan ben ik snel anderhalf uur weg. En dat zal 
er, nu ik weer op tv kom, niet beter op worden. 
(lacht) 

De finaleaflevering van De Mol wordt op zondag 
7 mei om 20 uur uitgezonden op Play4, gevolgd 
door een nabeschouwing in Café De Mol. Je kunt 
beide programma’s ook herbekijken op GoPlay. 

Copyright foto’s: Play4 
 

Voor wie het nu hoort donderen in Keulen (of 
voor de echte kenners: in Frankfurt): twee jaar 
geleden was Jens de onfortuinlijke kandidaat 
die het spel nog voor het begin moest verla-
ten. Vlaanderen leefde massaal mee met de 
schrijnwerker en zo kwam het dat hij prompt 
tot publiekslieveling werd gebombardeerd. 
Met amper één aflevering op de teller, faut le 
faire. 

Compleet onverwacht, zowel voor de kijkers als 
voor Jens zelf, werd hij vorig jaar teruggehaald. 
Hij kreeg de herkansing die hij verdiende en 
zowaar, met zijn heerlijk authentieke Westhoe-
kaccent – ‘mo how zeg!’ – werd Jens Zutterman 
een hit. En dat mag je letterlijk nemen, want er 
werd van zijn catchphrase zelfs een remix ge-
maakt. De Mol ontmaskeren, dat was hem niet 
gegund, maar je weet wat men zegt: meedoen 
is belangrijker dan winnen. 

Jens, waarom heb je destijds besloten om je in 
te schrijven voor De Mol? 
Die opdrachten, het avontuur dat je meemaakt, 
dat was echt op mijn lijf geschreven. Ik ben ie-
mand die zich altijd voor de volle honderd pro-
cent geeft, die steeds het onderste uit de kan 
haalt. Verder ben ik van weinig dingen echt 
bang, dus ik wilde wel eens zien wat ik wel en 
niet durfde. 

Hoe stond het thuisfront tegenover je deelna-
me? Waren ze even enthousiast als jij? 
Er was niemand op de hoogte van het feit dat 
ik mij had ingeschreven voor De Mol, zelfs mijn 
vriendin Shana niet. De kans dat ik zou mogen 
meedoen aan het programma leek me nihil, 
dus waarom anderen al warm maken voor iets 
dat toch niet zou gebeuren? 

Toen ik naar het eerste selectie-interview ging, 
heb ik Shana verteld dat ik naar een klant in 
Antwerpen moest voor een groot werk. Dat heb 
ik ook volgehouden totdat ik zeker wist dat ik 
geselecteerd was voor het programma. Toen 
moest ik het haar wel vertellen. (lacht) Maar 
Shana was de enige die afwist van mijn deel-
name. 

Waarom denk je dat de makers tot twee keer 
toe voor jou hebben gekozen? 
Die vraag heb ik mezelf al vaak gesteld. Ik 
ben ervan overtuigd dat ze niet enkel naar 
de personen als individu kijken, maar vooral 
naar hoe ze passen in een groep. En ik ben 
wel iemand die makkelijk z’n weg vindt in een 
groep. Ik ben oprecht en rechtuit, maar ik kan 
het makkelijk vinden met anderen. 
En waarschijnlijk zullen ze mij ook gekozen 
hebben omwille van het entertainmentgehalte. 
(lacht) Ik zeg wat ik denk en ik laat de mensen 
graag lachen. 

Herinner je je nog de dag waarop je voor de 
eerste keer vertrok naar De Mol? 
Als de dag van gisteren. Ik herinner me dat 
ik vol spanning was. Op dat moment weet 
je ook totaal van niks. Je krijgt een plaats en 
een uur waar je moet zijn, maar voor de rest 
is alles één groot vraagteken. Dus ja, vol grote 
verwachtingen ben ik toen vertrokken. Ik had 
er zo lang naar uitgekeken en plots was het 
moment daar. 

Hoe groot was de teleurstelling toen je besefte 
dat je meteen weer terug naar huis moest? 
Ik was ‘heel, heel, heel’ teleurgesteld. Maar 
eigenlijk was ik vooral bang voor de reacties. 
Ik was bang dat de mensen zouden zeggen: 
“Die West-Vlaming is nog maar begonnen en 
hij mag alweer naar huis”. Ik had echt schrik 
dat men mij zou uitlachen. Dat was gelukkig 
niet het geval, de meeste kijkers hadden op-
recht met mij te doen toen ik daar verslagen in 
dat maïsveld stond. 

Meer nog, ze sloten je meteen in hun hart, 
zozeer zelfs dat de makers je vorig jaar een 
herkansing gaven. Had je, toen je zogezegd op 
weg was naar Frankfurt, ook maar een mo-
ment gedacht dat het een sluwe truc was om je 
opnieuw in het programma te krijgen? 
Neen, nooit. In geen geval. Die verbazing die je 
op tv zag, daarvan was niks gespeeld. Toen ik 
daar in die taxi door Lanzarote reed, zogezegd 
omdat ik een ander vliegtuig moest nemen, 
dacht ik bij mezelf: ‘Zie me nu eens zitten op 

“Waarschijnlijk hebben  

de makers van De Mol mij  

gekozen omwille van het  

entertainmentgehalte. Ik zeg  

wat ik denk en ik laat de  

mensen graag lachen.”

Het is weer zover: heel 
binnenkort ontdekt tv-kijkend 
Vlaanderen wie de saboteur der 
saboteurs is en krijgen we het 

antwoord op de prangende vraag: 
‘wie is de Mol’. Eén zaak is alvast 
zeker: onze favoriete kandidaat 
van de voorbije twee seizoenen 

was er jammer genoeg geen derde 
keer bij. Maar niet gewanhoopt: 
omdat een jaargang van De Mol 

zonder Jens Zutterman –  
West-Vlaming pur sang – niet 

compleet zou zijn, werd de 
Ieperling vanonder het figuurlijke 

stof gehaald als panellid in  
Café De Mol. 



BERE-
DAGEN
15% korting op alle kledij
10% korting op lingerie,

nachtmode & accessoires
vanaf vrijdag 28 april 
t.e.m. zondag 7 mei.

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook
dinsdag tot vrijdag open van 9u tot 12u & 13u tot 18u30   zaterdag van 9u tot 12u & 13u30 tot 18u   elke zondag open van 9u tot 12u

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN

Ooststraat 65 -  Roeselare, +32(0)483 38 96 54

Ooststraat 65 -  Roeselare, +32(0)471 05 72 18

Antiekwinkel Bont Actie Dag

Attentie!  Attentie!
We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

Transport naar Oost-Europa 
Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN
Oud goud, gebroken goud, munten, baren, platina, evenals goed 
bewaarde ringen, broches, kettingen, armbanden bij voorkeur in 

brede vorm, collier, medaillon, gouden horloges ook defect.

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km
- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad
PROFITEER VAN DE MOMENTEEL HOGE GOUDPRIJS

WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien 
uit legaten en verzameluitgaven.

Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot, 
moefl on, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

WIJ KOPEN juwelen, oud goud, gebroken goud, zilver, ...

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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AANKOOPO
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Bont in combinatie met goud

BARES VOOR WAAR   De experts zijn 8 dagen ter plaatse!   Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!

 220310136 en 220310166 en 220311046 en 220311047 en 220311048

donderdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag
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bij vertoon van deze advertentie

1 2 3 4 5

SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 305

Deelnemen kan t/m 04/06/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 02: Wint een Samsung Galaxy Z Flip4: J. Booghmans / 1745 Opwijk
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 315

Deelnemen kan t/m 02/04/23 tot 23.59 uur - De winnaar wordt getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in Blits en persoonlijk verwittigd - Deelname per oproep € 2,00
Per verzonden/ontvangen sms: € 1,00, volledige deelname € 4,00 - Organisatie: MConcept bv, Ond. nr 0826.398.329, 2018 Antwerpen, Desguinlei 90/12B
Helpdesk: 03/216 46 84 - info@mconcept.be
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

De nieuwe S23-serie, met fors verbeterde camera en aandacht 
voor duurzaamheid. Het 6,1 inch scherm ligt goed in de hand en 
past makkelijk in je broekzak. De frontcamera werd een Super HDR-
selfi ecamera met 60fps en snellere autofocus. Met de 3 camera’s 
op de achterkant maak je 
haarscherpe foto’s in elke 
situatie. De Qualcomm 
Snap dragon 8 Gen 2-proces-
sor zorgt voor nog snellere 
en betere prestaties. De 
Samsung Galaxy S23 is 
compacte topklasse!
samsung.comMet deze Philips Ambilight 4K TV beleef je een sfeervolle 

kijkervaring met je favoriete fi lms, series en video’s. De 3-zijdige 
Ambilight maakt je kijkervaring nog meeslepender. Via het Android 
smart platform heb je elke fi lm in een handomdraai gevonden met 
toegang tot apps als Netfl ix, Amazon Prime Video en Disney+. Zo 
heb je altijd iets om te kijken!  philips.be

Win een Philips Ambilight 4K TV



Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Genieten van rust en natuur, terwijl je midden in de stad woont? In Strobbe doe je 

dat elke dag. 

Ontdek meer op 
STROBBE-IZEGEM.BE 
of maak een afspraak via
0477 80 61 11

STROBBE

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Wonen rustig én 
bereikbaar in het 
centrum van Izegem

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Genieten van rust en natuur, terwijl je midden in de stad woont? In Strobbe doe je 

dat elke dag. 

Ontdek meer op 
STROBBE-IZEGEM.BE 
of maak een afspraak via
0477 80 61 11

STROBBE

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Wonen rustig én 
bereikbaar in het 
centrum van Izegem

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Genieten van rust en natuur, terwijl je midden in de stad woont? In Strobbe doe je 

dat elke dag. 
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STROBBE

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Wonen rustig én 
bereikbaar in het 
centrum van Izegem

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Genieten van rust en natuur, terwijl je midden in de stad woont? In Strobbe doe je 

dat elke dag. 

Ontdek meer op 
STROBBE-IZEGEM.BE 
of maak een afspraak via
0477 80 61 11

STROBBE

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 

Ook het privatieve groen van de residenties nodigen je uit om te relaxen.

Wonen rustig én 
bereikbaar in het 
centrum van Izegem

Ontdek meer op 
STROBBE-IZEGEM.BE 
of maak een afspraak via
0477 80 61 11

STROBBE

Rustig en bereikbaar 
wonen in het centrum 
van Izegem

Kom helemaal tot rust op het terras van jouw ruime en lichtrijke appartement. 
Ook het privatieve groen van de residenties nodigt je uit om te relaxen. 
Genieten van rust en natuur, terwijl je midden in de stad woont? In Strobbe doe 
je dat elke dag.


