
®®

Editie Roeselare

Thuis in de stad  
tussen cultuur en natuur

Meer info? 
STROBBE-IZEGEM.BE
of 0477 80 61 11.
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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. 

 Tot binnenkort?

ma: 00u-00u / di-za: 00u-00u · 00u-00u
zondag gesloten

Open op zondag XX maart van XXu tot XXu
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T. 000 00 00 00
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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

www.sleeplife.be
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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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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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EDITIE ROESELARE

✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Roeselare, Ardooie, Hooglede, 

Moorslede en Staden. 
Oplage: 39.500 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

www.blitsmagazine.be

Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

*Geldig t.e.m. zondag 14/05/2023 in alle berca.be winkels. Enkel geldig op 
vertoon van de berca.be kortingskaart,verkrijgbaar aan de kassa, op het goed-
koopste paar schoenen of kledij (niet geldig op accessoires zoals kousen, on-
dergoed, enz.). Ook geldig bij online bestellingen op www.berca.be met de 
kortingscode ‘2DEPAAR50’. Niet cumuleerbaar met kortingen en promoties.

-50%*
op je 2de paar schoenen of kledingstuk 

van alle merken!

Gratis geursteentje bij  
afgifte van deze bon*

LIER.
AARTSELAAR.  
MECHELEN.
ROESELARE.  
EVERE.

Ontdek een berca.be winkel  
bij jou in de buurt:

BRUGGE.  
MERKSEM.
SINT-TRUIDEN.
LOCHRISTI.

* Geldig mits een aankoop in een fysieke berca.be winkel  
t.e.m. 14 mei 2023, 1 geursteentje per persoon.

2 510758 531025

Online code berca.be: 
2DEPAAR50

www.miatex.be

Mode voor hem en haar Roeselaarsestraat 85 
8890 Moorslede
051 77 77 73
Volg ons op Fe
www.miatex.be

MOEDERDAG ACTIE
VAN ZATERDAG 6 MEI

T.E.M. ZATERDAG 13 MEI
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Tip voor moederdag: cadeaubon

OPENINGSUREN
Maandag 13u30 – 18u30
Dinsdag t.e.m. vrijdag
9u - 12u & 13u30 - 18u30
Zaterdag 9u - 12u & 13u30 - 18u  
Op zondag: GESLOTEN

Voor iedere mama een geschenkje en Win*  
jouw favoriete item van More Than That terug !

100 
JAAR

1 9 2 3 - 2 0 2 3

*vanaf aankoop € 100



BIERKASTEEL 
VERWENT OP 
MAANDAG
GEEN FAN VAN MAANDAG?

Daar brengt het Bierkasteel in 
Izegem verandering in!

Kom je op maandag eten in 
Michelles Pub & Brasserie? Of 
doe je op maandag inkopen in de 
Bierboetiek?

Dan krijg je van ons een bon 
t.w.v. 12 euro voor een gratis 
brouwerijbezoek, in te ruilen op 
een dag naar keuze. Vrijgevigheid 
op maandag? Wij zijn fan!

TOT MAANDAG?

Actie geldig tot en met maandag 
29 mei bij een besteding van 
minimum 25 euro in Michelles Pub 
& Brasserie of de Bierboetiek.
Alle info en openingsuren vind je 
op www.bierkasteel.be.

Bezoek gratis 
de brouwerij!

Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem 
bierboetiek@bierkasteel.be
www.bierkasteel.be
+32 (0)51/62 27 33
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Als u deze materialen moet verwerken, kunnen wij ze 
dankzij onze installatie pompen tot op de gewenste 
plaats: op zolder, in de kelder, op het gelijkvloers, op een 
verdieping, achteraan in de tuin …  
Zowel voor professionelen als doe-het-zelvers!

STABILISE - CHAPE - ZAND - SCHUIMBETON - POMPWERKEN MET WORMPOMP - EGALINE/VLOEICHAPE 

www.mabomix.com • 0476 55 33 82

Mabomix is dé specialist 
in het verpompen van 
stabilisé, chape en zand. 

LICHTERVELDE: Koolskampstraat 22
NIEUW TE ROESELARE: Godshuislaan 13

1300 m2 dranken (naast electro Deforce) 
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72*BON enkel geldig bij een minimum aankoop van 35 euro exclusief leeggoed. Maximum 1 gratis fl es 
per klant. Actie niet geldig in combinatie met andere bonnen uitgegeven door All Drinks Bevernagie.
Bon geldig tot 30/05/2023.

Ontvang bij afgifte van deze bon 

1 GRATIS 
FLES WIJN* 

Noordstraat 66 - Roeselare - Tel. 051 20 19 37  
Open  9u30-12u & 13u30-18u (ma van 10u) 

Bezoek onze webshop: www.phenixroeselare.be

Maak de 
outfit van 
je mama 

compleet bij 
Phenix! 

Bij Phenix kun je ook terecht voor hoeden en petten voor 
dames, heren en kinderen, sokken en panty’s, sjaals en 

sjerpen, riemen, handtassen, …



D PLUS V 
full service boekhoudkantoor 

Flyer DplusV.indd   1 7/11/2019   17:02:05

CONTACTEER ONS 

D PLUS V Boekhoudkantoor 
Ter Reigerie 5, 8800 Roeselare 

E. info@dplusv.be | T. 051 24 98 05 
BIBF 70494142 | BTW BE 0658.775.696

D PLUS V, dat is dichtbij en vooruitstrevend. 

D PLUS V is een full service boekhoudkantoor in Roeselare dat 
zij aan zij met u meewerkt aan een ondernemende toekomst. 
We houden voor u de relevante ontwikkelingen in het oog, opti-
maliseren uw dossier en sturen bij waar nodig. We combineren 
expertise met persoonlijke betrokkenheid.

www.dplusv.be

• Boekhouding en fiscaliteit

• Financieel beheer  
en advies

• Sociaal advies en payroll

• Juridisch advies  
en begeleiding

• Verzekeringen

• Controlling
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Full service
boekhoudkantoor

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
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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

Sidy Cissokho groeide op in Senegal, maar 
reisde als djembéspeler de wereld rond, on-
der meer met Youssou N’Dour en het Natio-
naal Ballet van Senegal. Uiteindelijk kwam 
Sidy in Izegem terecht, waar hij zijn tweede 
thuis vond. Tijdens een bezoek aan Senegal 
trok hij naar het broussedorp Daga-Youndoum 
Bambara, het geboortedorp van zijn moeder, 
en kreeg er van de lokale bevolking de vraag 
om steun. Samen met enkele vrijwilligers be-
sloot Sidy hierop in te gaan en zette in 2005 z’n 
schouders onder het hulpproject SORA. 

“SORA is een organisatie van vrijwilligers met 
een hart voor Senegal. We zetten ons in om de 
inwoners van Daga-Youndoum Bambara hulp 
te bieden op medisch, educatief en agrarisch 
vlak. De ontwikkeling van het kind staat voor-
op bij elk project dat SORA opstart. Om onze 
doelen te bereiken, organiseren we jaarlijks 
heel wat activiteiten. Daarnaast krijgen we 
steun van Provincie West-Vlaanderen en via 
giften”, vertelt Gudrun Beernaert, die nauw 
betrokken is bij de werking van de vereniging. 
“Sinds de opstart van SORA werden al heel 
wat mooie zaken gerealiseerd. Zo bouwden 

we een ziekenhuis dat zich focust op het te-
rugdringen van kinder- en moedersterfte bij 
de bevalling. In dit ziekenhuis werd stromend 
water voorzien, medisch materiaal aangekocht 
en werden zonnepanelen geïnstalleerd. Er is 
een apotheek en materniteit en men kan er 
terecht voor preventie (vaccinaties), diagnose 
en behandeling. Ook werden 2 tweedehands-
ambulances geschonken, de bestaande lagere 
school gerenoveerd, containers met medisch 
en educatief materiaal verstuurd en krijgen 
studenten en vrijwilligers de kans om stage te 
lopen in een school of ziekenhuis. Momenteel 
zijn we bezig aan de bouw van een middelba-
re school.”

Het hoogtepunt van het werkjaar is de jaar-
lijkse inleefreis naar Daga-Youndoum Bamba-
ra. Die inleefreis, die doorging in de voorbije 
paasvakantie, is nog maar net achter de rug 
of er is alweer een nieuwe activiteit op komst: 
de Soirée Sénégalaise in de Gulden Zonne in 
Hooglede op zaterdag 13 mei (15 euro in VVK, 
20 euro ADD). Verwacht je aan een heerlijke 
Senegalese maaltijd, een gemoedelijke en ge-
zellige sfeer en een optreden van Sidy Cissokho 

en zijn griotgroep Jalila Waraba. Op een waai-
er aan Afrikaanse instrumenten brengen ze 
traditionele ritmes met dans, getooid in kleur-
rijke kledij. Wie graag mee aan tafel schuift om 
te proeven van het Senegalese lekkers, betaalt 
15 euro extra. Later dit jaar volgen nog een 
djembéweekend in Ieper (17 en 18 juni) en een 
optreden van Augustijn (14 oktober). 

Wie SORA wil steunen, kan dit door deel te 
nemen aan een van de activiteiten of door een 
gift op het rekeningnummer van SORA (IBAN 
BE52 1030 4767 9309). Wie mee wil helpen als 
vrijwilliger, wie tips heeft of wie volgend jaar 
mee wil op inleefreis naar Senegal, mag con-
tact opnemen met Gudrun via gbeernaert@
skynet.be, de Facebookgroep ‘Sora in Senegal’ 
of 0473 89 27 46. Op www.sorasenegal.com 
vind je alle info. 

Naast SORA is er de vzw Jalila Waraba, het 
Centrum voor Afrikaanse Cultuur in Izegem, 
waarvan Sidy eveneens de grondlegger is. Je 
kan er terecht voor lessen en workshops djem-
bé, doundoun en Afrikaanse dans. Meer info 
via jalikunda@hotmail.com of 0485 89 99 49.

SORA organiseert Senegalese avond
Senegalese maaltijd en ambiance op de djembé



VOOR NA

FIJN ZANDSTRALEN OF LUCHTGOMMEN VAN: 
Balken, binnendeuren, meubelen, 

keukens, plafonds, tuinmeubelen, trappen

Sparappelstraat 10 - Torhout - T 050 70 82 78
GSM 0494 15 90 01 - www.wimzandstralen.be

FIJN ZANDSTRALEN

WIM MOEYAERT 
BVBA

Kwaliteit is 
een investering
 in de toekomst!

REEDS 11  JAAR!!

VOOR NA

VOOR VOOR VOORNA NA NA

FIJN ZANDSTRALEN OF LUCHTGOMMEN VAN: 

 in de toekomst!

Vraag
vrijblijvend

advies en/of
offerte
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Onze specialiteit:
uw trap in 48u!

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

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Moeskroen - Geallieerdenlaan 274 - tel. 056 55 50 72 
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

Kalender
MOORSLEDE – 6 EN 7 MEI

FIETSMARATHON
Een alom gekende sporttraditie in Moorsle-
de, waar jong en oud elkaar ontmoeten! Er is 
voor elk wat wils en ook leuke randanimatie. 
Alle info en mogelijkheid tot inschrijven via 
www.moorslede.be/fietsmarathon, sport@
moorslede.be of 051 77 85 17.

STADEN – 9 MEI
KUNSTKAMERCONCERT PETE MORTON
Singer-songwriter Pete Morton is een grote 
meneer uit de folkscene. Zijn liedjes bestrij-
ken thema’s uit het hele leven: van liefde tot 
politiek, van zeer persoonlijke verhalen tot 
wereldnieuws. Het gratis kunstkamercon-
cert gaat om 20 uur door in Art Studio Brikat 
(Houthulststraat 132 A). Graag vooraf reserve-
ren via info@illustria.be of 051 70 09 82. Meer 
info via illustria.be.  

OOSTNIEUWKERKE – 12 MEI
AFHAALMAALTIJD TVV DE VRIENDEN 
VAN KERCKSTEDE
De Vrienden van Kerckstede organiseren een 
afhaalmaaltijd t.v.v. van hun werking. Keuze 
uit halve kip aan ’t spit, vol-au-vent of veggie 
alternatief. Dit voor 15 euro p.p., voorgebak-
ken frieten, verse groenten en huisgemaakt 
dessert inbegrepen. Je kan een fles witte, 
rosé of rode wijn bestellen aan 10 euro of 
huisbereide picon aan 15 euro (1l). Stuur je 

bestelling vóór 5 mei door via info@kerck-
stede.be. Vooraf betalen op rekeningnummer 
BE12 8805 7762 0192 met vermelding van ‘kip 
+ naam besteller’. De bestelling kan je op 
12 mei tussen 14.30 en 18 uur afhalen in de  
Spanjestraat 6 (in de tuin).

ARDOOIE – 13 MEI
ROMMELMARKT DE TASSCHE
Rommelmarkt in de Spanjeschool (Krom-
mestraat 2) met 400 standplaatsen aan 5 
euro (4 meter). Inschrijven via oudercomite-
detassche@outlook.be of 0456 16 51 01. Gratis 
inkom voor bezoekers. 

HOOGLEDE – 15 MEI, 5 EN 19 JUNI
KUBB
We spelen samen Kubb en plezier staat voor-
op. Van 14 tot 16 uur in LDC Zonder Zulle 
(Kerkstraat 17). Deze activiteit is gratis en in-
schrijven is niet nodig. Meer info via zonder-
zulle@hooglede.be of 051 23 13 03.

MOORSLEDE – 17 MEI
JEUGDFILM: RAYA EN DE LAATSTE DRAAK
Leuke animatiefilm over een meisje dat in 
haar eentje op zoek gaat naar de legenda-
rische laatste draak. In GC De Bunder (Ieper-
sestraat 52 B) om 14.15 uur. Tickets kosten 3 
euro, 1 consumptie inbegrepen. Reservatie is 
niet nodig. Meer info via cultuur@moorslede.
be of 051 70 02 85.

RUMBEKE – 21 MEI 

LENTEKNALLEN IN DE KLEIPUTTEN
We proeven van een stukje Afrikaanse sfeer in 
het wildste hoekje van Roeselare. Ontdek sa-
men met de natuurgidsen dit moois. Afspraak 
om 10 uur aan de Kleiputten (Babilliestraat). 
Graag inschrijven via natuurpunt.be/agenda. 
Voor extra info: martine.lakiere@telenet.be 
of 0479 78 00 02.

ROESELARE – 23 MEI
PIMP JE KLEDIJ
Heb je een stapel oude kleren liggen en weet 
je niet goed wat je ermee moet? Tijdens deze 
vrouwenavond blazen we jouw oude kledij 
nieuw leven in. Afspraak om 19.30 uur in RSL 
Op Post (Brugsesteenweg 44). Deze work-
shop is gratis, inschrijven is niet nodig. Meer 
info via avansa-mzw.be, info@avansa-mzw.
be of 056 26 06 00.

ARDOOIE – 27 MEI
JAMAN!
Met een spectaculaire mix van klassiek ge-
stroomlijnde reggae, goede dubs, old skool 
toasting, mooie samenzang en feestelijke 
deuntjes zorgt de Gentse power reggae band 
Jaman! voor een geweldige muzikale trip. In 
Cultuurkapel De Schaduw (Wezestraat 32) om 
20.30 uur. Tickets kosten 13 euro en reserveer 
je via deschaduw.be, info@deschaduw.be of 
0479 80 94 82. 
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Kom langs en maak kans 
op een set van 6 stoelen
van deze modellen!
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 *Actie geldig van 12 mei t.e.m. 14 mei 2023
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Het zijn spannende tijden voor Oostnieuw-
kerkenaar Jelle Reynaert. De 31-jarige elektri-
cien en gitarist maakt sinds kort deel uit van 
partyrockband The Juliets, waar hij de plaats 
inneemt van Jonas Meukens. Mocht die naam 
geen belletje doen rinkelen, dan vertellen wij 
u dat Meukens frontman is van het heropge-
stane XINK en dat dit viertal een razend druk-
ke zomer tegemoet gaat. En omdat een mens 
zich nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk 
kan bevinden, moest er worden gekozen. Exit 
Jonas Meukens bij The Juliets. Lang bleef de 
vacature voor gitarist echter niet open staan. 
Enter Jelle Reynaert. 

Rockmuziek is al vanaf z’n prille kindertijd een 
constante in het leven van Jelle. Hij speelt gi-
taar sinds hij een jaar of tien was. “Ik herinner 
me nog goed dat ik als kleine jongen nog niet 
helemaal op het juiste spoor zat en dat mijn 
lievelings-cd er toen eentje was van Shania 
Twain. Gelukkig greep mijn rockminnende 
moeder net op tijd in”, lacht Jelle hartelijk. “Ze 
gaf mij ‘Nevermind’ van Nirvana en zei: “Zou 
je hier niet eens naar luisteren, zoontje?” Toen 
het openingsnummer ‘Smells Like Teen Spirit’ 

begon te spelen, ging er een volledig nieuwe 
wereld voor mij open. Ik haalde mijn luchtgi-
taar naar boven en had meteen de smaak te 
pakken.”

“Mijn allereerste band Average was dan ook 
een grungeband. Ik speelde er samen met 
mijn neef Brecht, die toen de looks had van 
Kurt Cobain en met mijn andere neef Gijs, die 
wat meehad van Dave Grohl. Daarna heb ik in 
nog veel bands gespeeld waaronder Redstar 
Bullets en Vienna. Bij sludgeband Darqo heb 
ik zelfs tien jaar gedrumd. Maar het meeste 
succes had ik met de instrumentale post-me-
talband Miava. Met die band maakten we be-
hoorlijk wat naam in het genre en mochten we 
steeds vaker in het buitenland spelen. Jammer 
genoeg werd het verhaal van Miava abrupt 
beëindigd door het overlijden van onze goede 
vriend en drummer Jelle Tommeleyn.”

Momenteel speelt Jelle gitaar bij Bun, een 
band die de mosterd heeft gehaald bij de 
Britpop van de jaren negentig. En sinds kort 
mag hij ook partyrockband The Juliets aan 
z’n cv toevoegen, want daar vervangt hij XI-

NK-frontman Jonas Meukens. “Toen ik het 
aanbod kreeg, was ik uiteraard vereerd. Al had 
ik ook wel enige twijfel toen ik hoorde dat ik 
Jonas moest vervangen. Het zijn tenslotte grote 
schoenen om te vullen. Bij de eerste kennis-
making was ik wat nerveus, maar dat bleek 
nergens voor nodig te zijn. Bij deze band voel 
je je echt zeer snel op je gemak, de sfeer is top. 
De bandleden hebben me met open armen - 
en met bier - verwelkomd”, knipoogt Jelle.

Eind maart maakte Jelle z’n meer dan geslaag-
de debuut bij The Juliets. “Dat was op mijn 
verjaardag en meteen al in de gekende disco-
theek Carré in Willebroek. De bijhorende stress 
was er, maar ik heb me enorm geamuseerd! Ik 
kijk al uit naar een zomer bomvol festivals met 
The Juliets!” 

Wie Jelle en co aan het werk wil zien, kan on-
der meer terecht in Middelkerke (Sluze Ker-
messe op 25 mei), in Wervik (18 augustus) en 
in Nieuwpoort (26 augustus). Alle andere data 
vind je op www.thejuliets.be.

Copyright foto: Korneel Lauwereins

Exit Jonas Meukens, enter  
Jelle Reynaert bij The Juliets

“Grote schoenen om te vullen”
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BIJ EEN BEZOEK: 

BRENG DE 
AFMETINGEN MEE

SANI
peter ostyn

www.sanicentrum.be

CENTRUM
Nieuwpoort-Roeselare

GRATIS OPMETINGEN TER PLAATSE  
GRATIS ONTWERP & GRATIS PRIJSOFFERTE

BADKAMER RENOVATIES MET AFWERKING VAN A tot Z
BIJNA STEEDS AFGEWERKT   
BINNEN DE 10 WERKDAGEN 

GROTE KEUS • 2500M2 TOONZALEN  
MET DE NIEUWSTE BADKAMERS

Albert I-laan 13  
8620 Nieuwpoort  

T 058 23 56 64

Ardooisesteenweg 243 8800 
Roeselare  

T 05124 85 75

www.sanicentrum.be

*KRIJG VLOER EN 
WANDTEGELS GRATIS 
BIJ AANKOOP VAN UW 

BADKAMER

TIJDENS ONS 55STE JUBILEUMJAAR STUNT ACTIE

HOEVEWINKEL &  AARDBEIENKWEKERIJ
MIDDENSTRAAT 97 Z, GI TS • 0479 69 08 67 • WWW.DEMEDTS-DEMEY.BE

Eigen kweek: 
aardbei
aardappel
bloemkool

recht van bij de boer - 100 % West-Vlaams – met zorg voor het milieu

Ontdek de 
lokaal geteelde 
groenten en 
fruit in onze 
winkel.

OPEN di-do-vr  9.00-12.00 // 14.00-18.00 | wo 9.00-12.00 
za 9.00-12.00 // 14.00-17.00 | zo 9.00-11.00 | GESLOTEN maandag

recht van bij de boer - 100 % West-Vlaams – met zorg voor het milieu

winkel.

Tip voor Tip voor 
Moederdag:Moederdag:

geschenkmandgeschenkmand
cadeauboncadeaubon

Krekelstraat 247 | 8870 Izegem | 0475 95 83 99
info@ddchalet.be | www.tuinhuizenizegem.be

TUINHUIZEN | CARPORTS & POORTEN | OMHEININGEN | TERRASSEN

Krekelstraat 247 | 8870 Izegem | 0475 95 83 99
info@ddchalet.be | www.tuinhuizenizegem.be
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Donderdag gesloten
ma-vr: 13u30-18u
za: 9u30-12u & 13u30-17u

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

Restaurant D’Hoeve  
Roeselarebaan 70 Lichtervelde - 051 72 45 89

Zoekt dringend:

Vaste keukenmedewerker

Zaalmedewerker   

Liefst met ervaring, 
uren te bespreken

Mag ook als flexi
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Voor info en vrijblijvende offerte op maat:
Loodgieterij VANLERBERGHE JURGEN bv | STAATSBAAN 6 | KORTEMARK | ✆✆ 0483 22 56 91

U wenst elektrisch te verwarmen en te koelen?
Dan is de AIRCOHEATER & WARMTEPOMP ZONDER BUITENUNIT 

DE PERFECTE OPLOSSING !

BINNENSHUIS BINNENSHUIS BUITENSHUIS GEEN BUITEN UNIT

HORIZONTALE UITVOERING VERTICALE UITVOERING ALUMINIUM BUITENROOSTERS

De aircoheater warmt en koelt zeer energiezuinig via de ingebouwde warmtepomp, COP 1:3,28 

en dit zonder buitenunit. Hierdoor worden de energieprestaties substantieel verbeterd, zonder te 

moeten inboeten aan het esthetische aspect van de woning. Alsook is dit de ideale oplossing ter 

vervanging van uw oud (onveilige) hoogverbruikend verwarmingstoestel.

ROESELARE. Westlaan 136 - Tel. 051 21 21 23
WAREGEM. Stormestraat 33 - Tel. 056 61 55 15

JE BRIL MET 2 CLIPS NAAR KEUZE

VERANDER VAN BRIL 
!MET DE

* Voorwaarden in de winkel. BV Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

Verander de stijl van je bril in een handomdraai:  
bij zonnig weer, voor het scherm, om’s nachts te rijden  

of om van look te veranderen!

KIES JE MAGIC CLIPS 
UIT EEN RUIM AANBOD AAN VORMEN EN KLEUREN.

MET  

KRIJG  
JE EEN 2DE

-BRIL
 VOOR 1€ EXTRA*

159€
VANAF

*



Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

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
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Ontvang
een gratis stofzuiger

t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

*De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België
van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

Free_Vac_A4.indd 1 12/09/2019 16:31

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.

Enkel geldig op actiemodellen 2019:

€500: QE82Q950R •€300: QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R, QE82Q70R, QE75Q70R •€200: QE55Q90R.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden enmodellen:www.samsung.com/be/promo.

VRIJDAG 29 NOVEMBER

BLACK FRIDAY
Met talloze promoties!

Zaterdag 30/11 - Zondag 01/12.

✓ Demonstraties
✓ Laurastar

Strijksystemen
✓ Bose Home

Cinema
✓ Samsung

Jet Stofzuiger
✓ Miele

Stoomkoken

Superpromotie!

Ontvang tot

€500
terugbetaald*

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.

Enkel geldig op actiemodellen 2019:

€500: QE82Q950R •€300: QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R, QE82Q70R, QE75Q70R •€200: QE55Q90R.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden enmodellen:www.samsung.com/be/promo.
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 ROESELARE
Crombez Didier bvba

Mandellaan 59 | 8800 Roeselare | t. 051 210 009
www.expert-crombez.be

OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u  / GESLOTEN: zon- en maandag
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t.w.v. €159
bij aankoop van een Miele wasmachine
voor 7 kg of 8 kg uit de 120 series.*

*De actie is enkel geldig bij aankoop van een Belgische wasmachine voor 7kg of 8kg uit de 120 series aangekocht in België
van 1 oktober tot en met 28 november 2019. Info en voorwaarden op www.miele.be/freevac.

Free_Vac_A4.indd 1 12/09/2019 16:31

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.

Enkel geldig op actiemodellen 2019:

€500: QE82Q950R •€300: QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R, QE82Q70R, QE75Q70R •€200: QE55Q90R.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden enmodellen:www.samsung.com/be/promo.

VRIJDAG 29 NOVEMBER

BLACK FRIDAY
Met talloze promoties!

Zaterdag 30/11 - Zondag 01/12.

✓ Demonstraties
✓ Laurastar

Strijksystemen
✓ Bose Home

Cinema
✓ Samsung

Jet Stofzuiger
✓ Miele

Stoomkoken

Superpromotie!

Ontvang tot

€500
terugbetaald*

*Actieperiode: 07/10/2019 - 24/11/2019.

Enkel geldig op actiemodellen 2019:

€500: QE82Q950R •€300: QE75Q950R, QE65Q950R, QE55Q950R, QE75Q90R, QE65Q90R, QE75Q85R, QE65Q85R,
QE65Q80R, QE82Q70R, QE75Q70R •€200: QE55Q90R.
Bepaalde producten zijn uitgesloten. Actievoorwaarden enmodellen:www.samsung.com/be/promo.
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 ROESELARE
Crombez Didier bvba

Mandellaan 59 | 8800 Roeselare | t. 051 210 009
www.expert-crombez.be

OPEN: di-za: 9u-12u & 13u-18u  / GESLOTEN: zon- en maandag

GESCHENKIDEEËN VOOR MOEDERDAG !
OF EEN CADEAUBON !

REEDS 40 JAAR EEN VASTE WAARDE IN DE REGIO !
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OPEN: di-vrij: 9u-12u & 13u-18u / GESLOTEN: zon-en maandag
Op zaterdag sluit de winkel om 17:00

Edewallestraat 94 • 8610 Kortemark • verthus.be • 
De ideale verlichting bij jou ‘thus’? We laten er graag ons licht op schijnen!

WandlampenLED-stralers

op alle outdoor 
verlichting van 

Ledvance

-10%

01/05/2023 t.e.m. 31/05/2023

Lantaarns

Zo hoeft die mooie Zo hoeft die mooie 
lenteavond nooit te lenteavond nooit te 

stoppenstoppen

Ook op verthus.be!
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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



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.

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 !

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 !

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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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

 Te koop  Vijverzicht, Roeselare

 Wolstraat 7-9, 8800 Roeselare

Lichtrijke leefappartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, zicht op groene 

natuurvijver en ruime zonneterrassen. Energiezuinig en duurzame 

technieken. Ondergrondse privatieve parking en kelder berging.

Meer info? www.acasa.be - 09 321 03 00
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SPECIAALZAAK IN BUITENMEUBELEN!
M E E R  D A N  2 0 0  S E T S  U I TG E S TA L D  -  O N M I D D E L L I J K  L E V E R B A A R  U I T  S TO C K !

BIJ ONS IS HET  

IEDERE DAG 
OPENDEUR! 

KWALITEIT - SERVICE 
 VOOR ELK WAT WILS

BESTE PRIJS

Torhoutbaan 10-12 | Ichtegem | 051 58 29 29 | info@intergardendesign.be | www.intergardendesign.be

Dany & Kristien VAN MIDDELEM-POLLET

WOON- EN TUINDECORATIE

Intergarden Design
van 09.30 tot 19.00 u. | gesloten op donderdag
woensdag van 10.00 - 18.00u. (kan afwijken ) 

RESTAURANT - TEA-ROOM

van 09.30 u. tot …  
gesloten op woensdag en donderdag

DOORLOPEND OPEN - OOK OP ZONDAG

Manestraat 20 - Roeselare - !$% - www.lana-exclusief.be
Di - zat: 14 tot 18u. - Gesloten op zon- en maandag.

Breiwol - Handgebreide Kledij
Maatwerk 

Lederen breitassen MUUD

ANGELS-KNIT

NIEUW TE ROESELARE
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NIEUWE MODELLEN EN BREI-INSTRUCTIES
ONTDEK NU SEIZOEN LENTE/ZOMER 2023

Herstellen van pols- en zakhorloges
Specialiteit: Vintage mechanische horloges

23
04

-1
32

43

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

BOETIEK YVI NODIGT JE UIT

OUTLET - WEEK
(in tent voor de winkel)

ZOMERCOLLECTIE 2022

-50% tot -70%
MAANDAG 1 MEI T.E.M.

ZATERDAG 6 MEI
9.30-12.00 & 13.30-18.00U
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MARKTPLEIN 27 - 8750 ZWEVEZELE - T 051 61 28 35
WWW.BOETIEKYVI.BE   ² µ

bij afgifte van deze advertentie 

10% DIRECTE KORTING 
op zomercollectie 2023

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



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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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

11
MEI ‘23

4
MEI ‘23

5
MEI ‘23

6
MEI ‘23

7
MEI ‘23

woensdag

10
MEI ‘23

10-16u non-stop

dinsdag

9
MEI ‘23

10-16u non-stop

maandag

8
MEI ‘23

10-16u non-stop 10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop €50
EXTRA

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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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
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