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HOU JE VAN KOOPJES?
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Vroeger was alles beter
Het lijkt wel alsof de jaren 90 en 2000 volledig terug zijn. Op tv worden we om de oren geslagen met
remakes van programma’s van toen: van TOTZ tot SOS Piet en Fear Factor. Tv-zender Canvas viert haar
25-jarige bestaan met een quiz vol fragmenten uit lang vervlogen tijden én met een heruitzending van
In De Gloria. En dan hebben we het nog niet over de zoveelste herhaling van F.C. De Kampioenen, een
programma waar wel eens meewarig over wordt gedaan, maar dat nog steeds vlotjes een half miljoen
kijkers weet te halen én een vaste stek heeft in de kijkcijfer top 10.
Ook op muzikaal vlak keren we opnieuw terug naar pakweg 20 jaar geleden. Wie had ooit gedacht dat
de snotneuzen van XINK als dertigers een – overigens bijzonder succesvolle – comeback zouden maken?
Of dat de stoere rockers van vroeger als krasse senioren nog steeds op wereldtournee zouden gaan? En
alhoewel we op alle mogelijke manieren muziek kunnen streamen, zijn er nog nooit zoveel vinylplaten
verkocht en is – hou je vast – het ouderwetse cassettebandje opnieuw bezig aan een opmars. Zelfs de
kleren uit mijn kinder- en tienerjaren zijn weer helemaal terug.
Het is een vaststaand feit dat we, in tijden van economische en/of maatschappelijke onzekerheid, teruggrijpen naar vroeger. Is het een soort heimwee naar de tijd waarin alles nog beter was? Was alles toen
wel beter of bezien we het verleden veel rooskleuriger dan het werkelijk was? Willen we wel terug naar
de jaren 90 of 2000, toen smartphones, tablets en sociale media nog onbestaand waren?
Alhoewel het leven toen ook niet altijd rozengeur en maneschijn was, was het in elk geval veel eenvoudiger. Je hoefde niet elk moment van de dag bereikbaar te zijn en het internet was nog geen beerput
waar iedereen z’n gal uitspuwde. We speelden nog met echt speelgoed en ravotten urenlang buiten. We
maakten sneeuwmannen en gooiden sneeuwballen, tot onze vingertoppen gevoelloos werden door de
kou. Maar we verveelden ons niet. We wisten ongetwijfeld veel minder dan we nu weten en we konden
nog niet naar de andere kant van de wereld reizen op onze computer. Voor het laatste nieuws moesten
we wachten op het journaal of de krant. We moesten de weg zoeken met een kaart, wat vaker wel dan
niet tot ruzies leidde, maar er werd tenminste gepraat in de auto. Dat vroeger niet alles beter was, dat
kan best zijn. Maar het leven was toen wél heerlijk eenvoudig en dat krijgen we helaas nooit meer terug.
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“Met haar album heeft ze mijn leven onbewust gered”

“Ik hou van Amy … en van haar muziek. Vooral van haar muziek en lyrics. De teksten zijn
voor mij zo belangrijk. Zo helpen haar liedjes
mij om te aanvaarden dat het leven niet makkelijk is. Dat het oké is om dagen te hebben
waarop zorgen door je hoofd spoken. Maar
haar liedjes hebben me ook geleerd om niet
op te geven. Om te blijven geloven dat er iets
moois zit in het leven. Toen haar album Under Stars bijvoorbeeld uitkwam zat ik mentaal enorm diep. Met dat album heeft Amy
Macdonald mijn leven onbewust gered.”

Ondertussen heeft Bieke haar idool al 28 keer
live aan het werk gezien. “Van de 28 optredens die ik heb bijgewoond, waren er 13 in
het buitenland. Ik leg vaak reisjes af om een
concert van haar bij te wonen, maar voor mij
is dit mooi meegenomen: ik zie mijn favoriete artiest aan het werk terwijl ik iets nieuws
ontdek op mijn bestemming”, vertelt Bieke.
“Wat het meest memorabele optreden is dat
ik heb bijgewoond? Er gebeurt altijd wel iets,
waardoor alle optredens in mijn geheugen
gegrift staan. Een optreden dat ik nooit zal
vergeten, is dat van 2018 in Keulen. Op een
bepaald moment hield ik een blad in de lucht
met daarop de boodschap dat ik heel wat
kilo’s was kwijt geraakt. Ze keek me aan en
zei tegen een publiek van duizenden mensen
dat ze me herkende en dat ik er goed uitzag.
De dag nadien stuurde ik haar een tweet en
antwoordde ze iets ongelooflijk liefs terug.”

seas’, waarop ze naar mij wees. Een optreden
in Glasgow voelt bovendien altijd wat specialer aan omdat deze stad haar thuishaven is.
Amy neemt steeds de tijd voor haar fans, dat
maakt haar nog geweldiger. Ook haar bandleden en tourmanager beginnen mij te kennen. Nog een beetje en ik begin te geloven
dat ik een van de crewleden ben”, lacht de
Ruiseleedse superfan hartelijk.

“Maar ik koester vooral de laatste tour die ze
heeft gedaan om haar nieuwe album Human
Demands te promoten. Ik voelde me vereerd
om in Londen en Glasgow door haar verwelkomd te worden als ‘people who came over-

Wie Bieke aan de pin kan helpen, mag haar
steeds contacteren via haar Instagrampagina
(@biekeeveraert), waarop je foto’s kan zien
van de avonturen van deze superfan.

KOPPEL

ORTHOPEDIE
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Comfortschoenen
Orthopedische schoenen
Steunzolen
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!
T 051 320 870
Ghistelstraat 9 - 8870 Emelgem
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za: 9-12u & 14-18u

Bij aankoop vanaf € 399*.

Dagelijkse kost
keukengerei

* voorwaarden in de winkel

En zoals het een echte fan betaamt, heeft
Bieke een verzameling met zowat alle denkbare spullen van Amy Macdonald. “Ik heb zo
goed als alle merchandise van haar”, beaamt
Bieke. “Al heb ik ooit een pin gekocht die ik
jammer genoeg verloren ben. Het is een pin
waarop je haar contouren – met hoed en gitaar – kan zien. Moest iemand zo’n pin in z’n
bezit hebben, dan zou die persoon mijn reddende engel zijn.”

2212-12211

Momenteel toert de Schotse zangeres Amy
Macdonald Duitsland rond met het Night of
the Proms circus, waarmee ze een tweetal
weken geleden halt hield in het Antwerpse Sportpaleis. Bieke Everaert is een van de
fans van het eerste uur die er toen bij was.
De 29-jarige Ruiseleedse, die overigens ook
grote fan is van musicalactrice Ann Van den
Broeck en van Studio 100, leerde de muziek
van Amy Macdonald kennen in 2010. Sindsdien is er geen dag voorbijgegaan waarop ze
deze niet beluisterd heeft.
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Bieke is superfan van Amy Macdonald
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Cabaretier Karel Declercq trekt
Vlaanderen rond met shows

Izegemnaar Karel Declercq, ook gekend als
vader van profrenners Tim en Benjamin en
van juriste en filosofe Linde, mag zich al
meer dan 30 jaar cabaretier noemen. “Destijds maakte ik tijdens mijn rechtenstudies
een komische tango over professor Madeleine Sergant, bij wie ik later assistent werd.
Daarnaast speelde ik mee in de revue en deed
vaak mee aan vrije podia. Dirk De fauw, toen
een kotgenoot van mij en tegenwoordig burgemeester van Brugge, stelde me voor om die
nummers eens te brengen in het KSA-lokaal.
Dit gaf zoveel ambiance dat ze me ook vroegen in andere afdelingen. Een jaar later won
ik een wedstrijd in samenwerking met Radio
2 en zo ging de bal aan het rollen.”
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“Humor is zo belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Ieder optreden voel ik bij het
publiek de opluchting om de problemen eens
te kunnen weglachen. Humor mag dan wel
geen problemen oplossen, maar helpt mensen eroverheen. Kijk naar al die grappen die
tijdens een crisis circuleren; die helpen mensen om zich beter met hun situatie te verzoenen. Men zegt dus terecht dat humoristen de
beste psychiaters zijn”, knipoogt de 65-jarige
cabaretier. “Bovendien is België een droomland voor cabaret. Caesar zei het al: Van alle
Galliërs zijn de Belgen de grappigsten. In ons
landje zijn er altijd spanningen en intriges,
maar vallen nooit doden. Ieder jaar vult ons
inspiratieboekje zich vanzelf; het volstaat gewoon om te kijken naar de realiteit.”
Absurd, actueel en parodiërend zijn 3 woorden die de humor van Karel typeren. “Het
liefst hou ik het niet te grof. Als je een milde
stijl hanteert, kun je immers meer zeggen.
Als cabaretier wil ik ook neutraal blijven en
dat betekent voor mij: met iedereen lachen.
Mezelf incluis, want zelfspot is misschien wel
de hoogste vorm van humor. Dat is mijn vorm

van rechtvaardigheid”, legt hij uit. “Daarnaast
speel ik veel in op het publiek. De dingen die
ter plekke ontstaan zijn dikwijls de leukste.”
“De energie die uitgaat van een enthousiaste
zaal is niet te beschrijven. Het geeft me telkens weer een pint vers bloed. Het verheugt
me ook om steeds meer erkenning te krijgen,
bijvoorbeeld door collega’s die me zeggen
dat ze zich op mij hebben geïnspireerd. Maar
wat zonder twijfel het meest deugd deed,
waren de woorden van een topman van het
vroegere Ministerie van Cultuur. Zij maakten
destijds een nationale lijst van artiesten en hij
vertelde me dat ik in de top 5 stond van de
best beoordeelde programma’s. Verder ben ik
ook trots op de 30 jaaroverzichten die ik heb
gemaakt en de meer dan 3.500 shows die ik
overal in Vlaanderen mocht brengen. Maar de
grootste voldoening haal ik uit de waardering
van het publiek!”
Info over de shows van Karel Declercq en de
speeldata vind je op www.kareldeclercq.com.
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FIJN ZANDSTRALEN OF LUCHTGOMMEN VAN:

Balken, binnendeuren, meubelen,
keukens, plafonds, tuinmeubelen, trappen
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Win één van
de 3 boeken

KOPPELVERKOOP

In twee weken naar een vegan life.
Een boek voor iedereen die naast een drukke
levensstijl graag gezond wil eten en leven.

Ga naar www.blitsmagazine.be
en neem deel aan de wedstrijd!
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Stationsstraat 1C | Lendelede | 0476 73 37 25
Volg op c en f | www.talona.be
Openingsuren: dinsdag tem. zaterdag: 10-12u30 & 14-18u
DL Sport - Softwaves - Via Vai - Catwalk - Gabor - Jhay - Högl
Cycleur De Luxe - Claire De Lune - Patrizia Pepe

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!
-15%*
OP ALLE
WINTERJASSEN

Kwaliteit is
een investering
in de toekomst!
2212-10452

Het is weer die tijd van het jaar waarop
stand-upcomedians de actualiteit van de afgelopen 12 maanden bundelen in hun eindejaarsconferences. Ook voor cabaretier Karel
Declercq is het een bijzonder boeiend jaar
geweest, dat hij maar wat graag samenvat
in zijn komisch jaaroverzicht ‘België scheef
bekeken’.

Sparappelstraat 10 - Torhout - T 050 70 82 78
GSM 0494 15 90 01 - www.wimzandstralen.be
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15% korting* op alle bovenkledij
10% korting* op lingerie, ondergoed, nachtmode & accessoires

DE NIEUWE BEER, DAT IS SHOPPING PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN
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
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“Van alle Galliërs zijn de Belgen de grappigsten”

(* Kortingen geldig vanaf vrijdag 25 november t.e.m. zondag 4 december in de winkel en op de webshop.)

Geoportaal ‘Luchtfoto 1914-1918’
Ontdek het oorlogslandschap vanuit vogelperspectief
Meer dan 2.500 historische luchtfoto’s uit de
Eerste Wereldoorlog zijn voortaan online beschikbaar op het geoportaal ‘Luchtfoto 19141918’. Een unieke bron met een schat aan informatie over het landschap van ruim 100 jaar
geleden komt zo binnen het bereik van iedereen met interesse in de Eerste Wereldoorlog.
De luchtfoto’s werden gemaakt tijdens verkenningsvluchten van zowel geallieerde als
Duitse inlichtingendiensten. Zo wilden ze
meer te weten komen over de posities en intenties van de vijand. Vandaag zijn duizenden
luchtfoto’s dankzij het geoportaal toegankelijk
voor iedereen: streekbewoners, archeologen,

historici, nabestaanden van frontsoldaten ...
Met dit bijzondere archiefmateriaal kan iedereen nu zelf aan de slag gaan. Zoom in op de
kaart van West-Vlaanderen en bestudeer de
overliggende historische foto’s van de frontlijnen en het achterland. Liep er een loopgraaf
door je tuin? Hoe zag het ‘niemandsland’ tussen de linies eruit? Herken je de spoorlijnen
en de vliegvelden? Kijk hoe idyllische weilanden in een pokdalig kraterveld veranderen.
Helemaal boeiend wordt het als je meerdere
gegevens samenbrengt. Dan krijg je een uniek
totaalbeeld van het Westelijke Front in België.

teerden de beste beelden om de volledige
provincie te bedekken. Voor de frontlinies kozen ze overlappende foto’s uit verschillende
oorlogsjaren, zodat je de evolutie en vernieling van het landschap heel gedetailleerd kan
volgen.

De samenstellers van het geoportaal selec-

Copyright foto: IWM – Schuine luchtfoto Hill 60 bij Ieper

Het geoportaal is het resultaat van de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Universiteit Gent, In Flanders Fields Museum, Koninklijk Legermuseum, War Heritage
Institute en Imperial War Museums.
Het geoportaal is te raadplegen via
www.luchtfoto1914-1918.be.

Kerst

#VANRSL
Eindeloos shoppingplezier
met kerstshoppingweekends op 11-12 en 17-18 december

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

G E V R A AG D

DAMES-, HEREN- & JEUGDSCHOENEN
HANDTASSEN & ACCESSOIRES

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

Tieltstraat 26 - 8740 Pittem
Tel. 051 69 57 51

Elke dag betaald - Eigen regio
In bezit van auto en telefoon

Dinsdag t.e.m. zaterdag:
9u30 - 12u & 14u - 18u30
Zondag en maandag: gesloten

Bel voor info: 0471 94 21 45

facebook.com/stepstogo

KOPPELVERKOOP
OP SCHOENEN EN HANDTASSEN

DISCRETE VERKOOP
VAN VERHUURDE
OPBRENGSTEIGENDOM

 058 62 35 75
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collectie

Vanaf dinsdag 6 december

15% DIRECTE
KORTING
*

2212-12169

Kerstanimatie op de Grote Markt:
Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

Huis van de Kerstman
in de Noordstraat
van 25 tem. 31 december

Radio2 Top 2000
dagelijks 2 optredens van de grootste artiesten
met o.a. Metejoor, The Starlings, Niels Destadsbader,
Stan Van Samang, Mama’s Jasje, Margriet Hermans, ...

op de wintercollectie 2022

*Niet geldig op sjaals, kleine lederwaren en onderhoudsproducten.

www.visitroeselare.be

Nieuwe innoverende GELTEX matras beantwoordt
aan de 5 pijlers voor een goede nachtrust!

2212-11163

Nooit meer te koud
of te warm

december

Open van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten zondag, maandag en woensdag

WAAROM WACHTEN !
Fort Lapin 31 - BRUGGE
050 33 14 85 - 1000m² TOONZAAL
NU REEDS SUPERPROMOTIES
S U PNIEUW
E R P RWINTERCOLLECTIE
O M O T I E S Matrassen
Lattenbodems
AllesVast
valt van je af in een Beka bed ...
ONTDEK
HOE
Dekbedden
  

Open van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten op maandag en zondag

SPA manicure
en/of

SPA pedicure

Column

(prijs excl. lakken)

€ 45 q € 40

1 balsem 100 ml kopen =
1 balsem 30 ml gratis

Krachtsporen: 0471 42 43 07

Bellevuestraat 96 - 8870 Izegem
info@praktijkdekrachtoase.be

begeleiding en voorgaan bij afscheid nemen,
opmaken van teksten voor uitvaartdiensten

www.praktijkdekrachtoase.be

nazorg: rouw- en verliescoaching

Geef een
CADEAUBON
TIJD OM JE
ook flanel en lakens
Een
geschenk
WAAR TE MAKEN
140/220
helemaal
TOT
BRUGGE
IEPER Zomerdekbedden
INGELMUNSTER
op maat
%
vanaf
€39
Handverstelbaar
Fort Lapin
31
Rijselseweg 32-38
Kortrijkstraat
130
Katoen - Bamboe
- Dons - Outlast

Het perfecte team

2211-10084

0493 16 60 02

Nooit geziene

delijk eens werk te maken van de verdere afwerking van ons huis.
Iets wat we al een tijdje wilden doen, maar waar we het geschikte

Elektrisch verstelbaar

moment nog niet voor hadden gevonden. Vol goede moed sloten we

aan de 5 pijlers voor een goede nachtrust!

onszelf bij wijze van spreken op en begonnen we met het behangen
en schilderen van onze keuken en living.

• 70 - 80 - 90 x 200 cm......................€375
• 140 - 160 - 180 x 200 cm................
€750
Nooit meer te koud

beka.be

of te warm

Ken je dat gevoel? De lange, drukke dag die van je afglijdt en plaatsmaakt
voor rust en geborgenheid? Dat gevoel creëert Beka® voor jou. Door de top
in slaaptechnologie te combineren met vakmanschap en oog voor detail.
Zo maken wij van jouw Beka® bed … de beste plek ter wereld.

Wij geven u

ons de dagen erna steeds beter af en raakten we ook goed op elkaar
ingespeeld – wat absoluut nodig is als je een vel vliesbehang van vier
meter lang zo recht mogelijk tegen het plafond moet zien te krijgen!

BEKA_KEYVISUAL_A4_BE_NL.indd 2

Correcte ondersteuning
bij elke slaaphouding

Lattenbodems

Vast

vanaf
€79

• 140 x 200 cm .......................................................vanaf €179
• 140 x 220 cm .......................................................vanaf €199
Beter bestand
vocht,cm .......................................................vanaf €329
• 240tegen
x 220
warmte en lichaamsdruk
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €379
Duurzame materialen
geproduceerd met respect
voor het milieu

facebook.com/LattoflexBedding
www.lattoflex.be

Hoofdkussens
KOOP EEN WARM
DEKBED

de beste plek ter wereld

50
Dekbedden

€1.395

Alle afmetingen, ook 200x200/220
SUPERPRO
M Vaste
O Tboxspring
I E S incl.

GEADVISEERDE

06/09/2018 10:33

PAKKETPRIJS*

JAAR

Die woorden bleven nog wat in mijn hoofd hangen en ik zat te beden-

€130

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.

800 M2 TOONZAAL
Rijselseweg 32-38 - NAAST GSI
ons leven. En die vijf dagen samen behangen en
Handverstelbaar
Ontdek Box by Beka bij je lokale slaapspecialist
of op beka.be
- Dons - Outlast8900 IEPER - 057 20 33 21
8000 BRUGGE - 050Katoen
33 14- Bamboe
85
nog maar eens het bewijs daarvan. Er wordt wel eens gezegd dat
• 140 x 200 cm .........................................................vanaf €35
• 70 - 80 - 90 x 200 cm vanaf............€160
elektrisch
matras
op zondag
Gesloten
op+woensdag
en zondag
• 140 x 220 cm .........................................................vanaf
€40
*De vermeldeis.
prijzen
vrij om van deze prijzen af te wijken.
samen een Ikea-kast in elkaar steken dé ultieme relatietest
Datzijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het staat het verkooppuntGesloten
van de kwaliteit
en het design van een echte Beka®. En dat tegenFort
een aantrekkelijke
Zomerdekbedden
Lapin 31prijs.
- NIET OP WINKELCENTRUM
schilderen
vormden

• 140 - 160 - 180 x 200 cm................€320

Adviesprijs voor gestoffeerde Box by Beka boxspring en hoofdbord, Cosmopolitan matras (mono) en steunpoten.

toont aan dat als koppel samenwerken niet altijd een evidentie is. Bij

EIGEN PLAATSINGSDIENST

uitgedeeld en ik ben me daar – gelukkig maar – heel erg bewust van.

omstaanders. Ik stond achteraan in de rij toen het zangtalent werd

EIGEN PRODUCTIE
Zomaar beginnen zingen in iemands bijzijn is dus iets wat ik niet
zo gauw zal doen. Bij manlief kan ik echter helemaal mezelf zijn en
2203-10937

tijdens het schilderen zat ik dan ook luidkeels mee te zingen. Toen
niet veel later Wannabe van de Spice Girls – mijn jeugdidolen! – uit
de boxen klonken, zei hij lachend dat ik me eens volledig kon laten
gaan. Die woorden nam ik ter harte en terwijl ik mij even Ginger Spice waande, besefte ik dat we echt wel een perfect team zijn samen!

160/180 x 200 €70
cm
• 240 x 220 cm .........................................................vanaf
• 260 x 220 cm .........................................................vanaf €80
vanaf

ons ging het echter allemaal even vlot. We lachten samen, amuseeronze jeugd. Wie mij kent, weet dat dit laatste geen pretje is voor mijn

100% SYNTHETISCH
• synthetisch
140 x 220
.......vanaf €61
• outlast
• latex
240 x 220
.....vanaf €109
• dons
260 x 220
.....vanaf €122
• visco
90% DONS
• Tempur
140 x 220
.....vanaf €199
•DEKBEDSealy
OVERTREKKEN
1.000 M2 TOONZ
240 x 220
.....vanaf €329
LAKENS
Kortrijkstraat 130 - SCH
260 x 220 .....vanaf €379

80 soorten

7 zone pocketverenmatras
in stof of kunstleder
Witte Europese vanaf
180 x 200 cm

2
ken dat we inderdaad echt wel een goed team zijn, opOok
allejij vlakken
in omarmen door het puurste slaapcomfort. Met Box by Beka
1.000
kan je laten
genietM
je TOONZAAL

MEER DAN 85 JAAR VAKMANSCHAP!

SUPERPROMOTIES

€Alle1.800
afmetingen
• 70 - 80 - 90 x 200 cm ...............vanaf €90
eendendons
• 140 - 160 - 180 x 200 cm .................€180
240 x 220 cmtot 18 u. - Gesloten op
Ma-zat open van 10 tot 12 u. en van 13.30

het perfecte behangteam vormden.

den ons en zongen ongegeneerd mee met de ninetiesklassiekers uit

de

90% dons all240/220
season

in de 3 winkels
Ideale drukverdeling
over hele lichaam

PROFESSIONEEL
& ERGONOMISCH
  
SLAAPADVIES
TIJD OM JE SLAAPKAMERDROOM
OP MAAT
WAAR TE MAKEN

Maar het lukte ons wonderwel en we zeiden al lachend dat we samen

PRODUCTIE & SHOWROOM Groene-Herderstraat 18 - Rumbeke
051/26 85 07 - www.soliver.be

€ 30

ENERGIE oude m
GRATIS levering en montageBESPAAR
- GRATIS terugname

klaar voor. Waar het de eerste dag nog wat zoeken was, ging het

GRAAG ONTVANGEN
WE U IN ONZE
SHOWROOM

-

lichaam is de hele dag in de weer. Ook uw rug.
• 140 x 200 cm .........................................................vanafUw
Hij€80
verdient dus een uitstekende nachtrust. Precies wat
de bodems en matrassen van Lattoflex u garanderen:
• 140 x 220 cm .........................................................vanafeen€90
ongeziene kwaliteit die uw rug verwent. In combinatie
met een actieve bodem, speelt een matras van Lattoflex
• 240 x 220 cm .......................................................vanaf €139
perfect in op uw lichaam. Zo voorkomt u rugklachten
en geniet u van een heerlijk slaapcomfort !
Nieuwe innoverende GELTEX® matras beantwoordt
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €169

arch en vooral heel wat filmpjes op YouTube waren we er helemaal

GLAZEN DEUREN,
DOUCHES,
BALUSTRADES
…

Lattenbodems

100% Synthetisch all season

verlofdagen goed besteed! Manlief en ik besloten namelijk om ein-

We zijn allebei geen professionals op dat gebied, maar na wat rese-

Het
WEST-VLAAMSE
NIEUWS
op één plaats!

-50

O

naar uw rug,
• 140 x 200 cm .........................................................vanafLuister
€35
• 140 x 220 cm .........................................................vanafhij
€40verdient het KUSSENS
OOFD
• 240 x 220 cm .........................................................vanafLattofl
€70 exHEffect
• 260 x 220 cm .........................................................vanaf €80
vanaf

• 70 - 80 - 90 x 200 cm vanaf............€160
• 140 - 160 - 180 x 200 cm................€320

Afgelopen weken konden de meesten onder ons profiteren van wat
welkom is in onze drukke levens. Ook bij ons werden de bijkomende

Ontstoppen | Septische putten | Regenputten
Camera-inspectie | Ruimen olie-en vetafscheiders

50
BEDTEXTIEL
JAAR

®
GELTEX
Alle afmetingen
VERSCHIL
MAAKT!

• 70 - 80 - 90 x 200 cm ...............vanaf €90
HET
• 140 - 160 - 180 x 200 cm .................€180
SLAAPKAMERDROOM

extra vrije tijd door een aantal feestdagen, iets wat altijd meer dan

www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be

Kortrijkstraat 130 - INGELMUNSTER
051 30 00 02 - 1000m² TOONZAAL
facebook.com/LattoflexBedding
www.lattoflex.be

ACTIE:

Al gedacht aan een
geschenkbon voor de
feestdagen!?

Open op maandag,donderdag en zaterdag van 13.30-18u
Woensdag van 10-12 en 13.30-18u
Gesloten zondag, dinsdag en vrijdag

Beter bestand tegen vocht,
warmte en lichaamsdruk

Correcte ondersteuning
bij elke slaaphouding

gespecialiseerde voetverzorging (medische pedicure),
cosmetische manicure & pedicure, reflexologie handen & voeten
babyreflexologie
uniek in de streek

Rijselseweg 32 -38 IEPER
057 20 33 21 - 800 m² TOONZAAL

Duurzame materialen
geproduceerd met respect
voor het milieu

Ideale drukverdeling
over hele lichaam

Jouw handen Jouw voeten: 0472 45 32 71

2212-12643

100% Synthetisch all season

€ 2.495

MATRASSEN

•GEADVISEERDE
140 x 200 cm .........................................................vanaf €80
*
140 x 220 cm .........................................................vanaf €90
•PAKKETPRIJS
€ 1.800
• 240 x 220 cm .......................................................vanaf €139
• 260 x 220 cm .......................................................vanaf €169

POCKET Elektrisch
BULTEX verstelbaar
POCKET VISCO

Box by Beka. Jouw stijlvolle boxspring met Cosmopolitan pocketverenmatras.
Pocketverenmatras
7 xzones
Ook jij kan je laten omarmen
puurste
slaapcomfort.
Met Box by
geniet
je
•Beka
Pocketverenmatras
zones
• 70 door
- 80het- 90
200
cm......................
€375
90% dons7 all
season
van de kwaliteit en het design van een echte Beka®. En dat tegen een aantrekkelijke prijs.
Afdeklaag
3cm
Ontdek Box by Beka
bij jekoudschuim
op beka.be
• Afdeklaag
cm
visco
•3140
x 200
cm .......................................................vanaf €179
• 140
-lokale
160slaapspecialist
- 180 x 200ofcm................
€750
Afritsbare
hoes wasbaar op 60° • Afritsbare
wasbaar
op 60°
•hoes
140 x 220
cm .......................................................vanaf
€199
*De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn geenszins bindend. Het staat het verkooppunt
vrij om van deze prijzen af te
wijken.
Adviesprijs voor gestoffeerde Box by Beka boxspring en hoofdbord, Cosmopolitan matras (mono) en steunpoten.
Soepel
en stevig
240 x 220 cm .......................................................vanaf €329
• Soepel en •stevig
Hoogte 21 cm
260 x 220 cm .......................................................vanaf €379
• Hoogte 21• cm
90 x 200...................€495 NU €370 90 x 200...................€599 NU €450
140 x 200.................€730 NU €550 140 x 200.................€899 NU €675
160 x 200.................€830 NU €620 160 x 200.................€1010 NU €760
180 x 200.................€920 NU €690 180 x 200..................€1140 NU €855

•
•
•
•
•

-50%

8770 INGELMUNSTER Gesloten op zondag en maan

DEKBEDOVERTREKKEN
vlak + matras
HOOFD160/180 x 200 cm
EN LAKENS
KUSSENS
doe
de hoofdkussentest!
vanaf

-50%€ 1.495

TOT

80 soorten
vanaf

€25

Dekbedden
• Synthetisch
• Latex
• Dons

Alle afmetingen
• Visco

• Tempur
• Outlast
• Kapok
• Wol
• Geltex

AANBOD
GRATIS levering en montage - GRATIS terugname
oude
STEmatras
T
O
O
R
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50
TOONZAALMODELLEN AAN SUPERSCHERPE
PRIJZEN!
JAAR

H
EG
RT IN DE R
O
F
M
O
C
P
SLAA

Ma-zat open van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 18 u. - Gesloten op zondag
1.000 M2 TOONZAAL

800 M2 TOONZAAL

1.000 M2 TOONZAAL

Kenzo en Terence zijn
gepassioneerd door trialbiking

“Allebei vinden we vooral de uitdaging en de
spanning van de sport zo leuk. En in tegenstelling tot wat de meeste toeschouwers denken,
valt het gevaar van de sport goed mee. Wij
hebben het gevaar zelf in de hand. Van zodra

we merken dat het niet goed komt, springen
we van onze fiets. Als wij een wedstrijd rijden,
zitten we ook alleen in de zone. Ik zeg niet dat
het zonder gevaar is, maar in al die jaren dat
we de sport beoefenen is het enkel bij een
barstje in de pols en een verzwikte enkel gebleven. Trouwens, als je te veel nadenkt over
wat er allemaal kan mislopen, komt er twijfel
in je sprong en dat maakt het pas gevaarlijk”,
vertellen de broers.
Wat zijn de sterke punten van Kenzo en Terence in het trialbiking? Jurgen denkt na. “Kenzo
is de meest rustige rijder, hij is minder nerveus
bij de start. Terence is dan weer de grootste
durver, hij durft het aan om een obstakel te
proberen dat voor een hogere leeftijd is. Ze
zijn ook allebei heel technisch en ze geven
niet snel op. In deze sport zijn vooral 3 zaken belangrijk: de uithouding, rustig kunnen
blijven en de obstakels kunnen inschatten. In
een wedstrijd krijg je 2 minuten om een zone
af te werken, iedere zone heeft 5 poorten. Je
mag niet met je voeten aan de grond komen.

Als je 5 keer een voet aan de grond zet, als je
met beide voeten van de fiets springt, als je
een poort van een ander niveau inrijdt of als je
buiten tijd bent, is het meteen game over. Dus
het is zeker normaal dat de stress er al van in
het begin is.”

ONTDEK ONZE GLOEDNIEUWE TUINM

EUBELEN !

Ondertussen hebben Kenzo en Terence al
enkele mooie prestaties neergezet. Zo werd
Kenzo twee keer Belgisch kampioen en heeft
Terence al iedere wedstrijd een tweede of derde plaats weten te bemachtigen. En ze kijken
ook bijzonder ambitieus uit naar de toekomst.
“We blijven keihard trainen en hopen dat Terence ooit een Belgische trui mag dragen, al is
de concurrentie in zijn leeftijdscategorie heel
zwaar. Voor Kenzo hopen we dat hij de trui in
2023 weer in handen kan krijgen. En we hopen ook de jeugd warm te maken voor de trialsport. Hier in Vlaanderen staat de sport nog in
de kinderschoenen, maar in Wallonië bijvoorbeeld zijn er al heel wat rijders.”

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

"

INOX VRIJBLIJVENDE
ROOSTER
OFFERTE
(tegen vogelnesten)

(tegen vogelnesten)

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER
Enkel geldig bij plaatsing van een kap.

geldig tot 31 december 2022

geldig tot augustus 2021

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

Niet cumuleerbaar met andere acties.

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be
Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
(tegen vogelnesten)
geldig tot augustus 2021
Enkel geldig bij plaatsing van een kap.
Niet cumuleerbaar met andere acties.

"

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

GRATIS INOX ROOSTER
GRATIS



Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

2212-10244

Plaatsing
door
r
zaakvoerde

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

gesloten

Zonwering binnen & buiten - Rolluiken - Poorten & carports - Vliegramen-deuren
Veluxzonwering - motorisatie & automatisatie - Terrasoverkappingen

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN INOX OF KOPER

Dinsdag & zondag:

2212-12686

“Bij ons in de achtertuin – de Kleigroeve van
Egem – is er ieder jaar een evenement met
trialmotoren”, gaat Jurgen verder. “Op dit evenement was er steeds een aparte zone voorzien voor fietsen. Onze buurjongen had al een
trialfiets en toonde daar enkele van zijn tricks.
Kenzo en Terence waren al snel geïnteresseerd
en kort daarna lag de tuin vol met obstakels en
trainden Maurice, Terence en Kenzo samen om
elkaar te kunnen overtreffen.”

Ma, woe, do, vrijdag: 9u30 tot 12u & 13u30 tot 18u
Zaterdag:
10u tot 12u & 14u tot 18u

RAMEN EN DEUREN IN ALU EN PVC

Maak kennis met deze veelzijdige sport!
De twee broers Kenzo en Terence uit Pittem
doen samen aan trialbiking, een sport waarbij je met een trialfiets allerlei hindernissen
moet nemen. “Terence kreeg zijn eerste trialfiets toen hij amper 5,5 jaar oud was en al snel
wilde ook Kenzo zijn eigen trialfiets”, vertelt
papa Jurgen over het prille begin.

Openingsuren
toonzaal:

Meensesteenweg 356
8800 Roeselare
0490/110 506
051/358 566
info@volcke.eu

LOUNGEZETEL
in diverse stoffen mogelijk,
ook in spiegelbeeld
94x74x207cm

LUXEMBURG :

winterse lichtjes, lekkernijen en nostalgie

€ 915* >

YOUNG LIVING CONCEPT

€ 777

Winterlightsfestival
Na een heerlijk gevarieerd ontbijt starten we onze missie: de aanval inzetten op kribbetjes, ribbetjes, belletjes, balletjes, dampende
chocolademelk en glühwein. Het centrum van Luxemburg is behoorlijk kosmopolitisch en inspirerend. En dat alles gebouwd op
imposante historische fundamenten. Nog tot het einde van het jaar
hult Luxemburg-Stad zich in het Winterlightsfestival. Wanneer ik het
centrum opzoek, word ik lichtjes nostalgisch. Even voel ik de Japanner in mezelf naar boven komen en maak in recordtempo overal
foto’s van.
De kerstmarkten bevinden zich op verschillende locaties in de stad.
Het grote rad, de maneges, het adventscircus, de straatanimatie,
de stoeten en parades, de tentoonstellingen, de spektakels en concerten dragen bij aan een hartverwarmend sfeertje. Het is intussen
zo’n 17 uur geworden als God de hemel donker dweilt en plots ziet
de kerstmarkt met z’n duizenden lampionnetjes er nog feestelijker
uit. Een mevrouw in een wijnstalletje steekt de loftrompet over
haar eigen, heerlijke streekproducten. Ze schenkt ons een glaasje
Luxemburgse witte wijn. Achter haar ligt een dure fles uit 1987. Ik
toon nadrukkelijk belangstelling, lieg dat mijn wijnminnende grootmoeder zopas gestorven is, maar de mevrouw is niet tot ontkurken
te bewegen. Dan maar een goedkoper wit wijntje.

Oh, overmoed
Ook dit jaar is de overdekte ijsbaan ‘Knuedler on Ice’, met een totale
oppervlakte van 500 m², terug present aan de Place Guillaume II.
Alcohol, zo blijkt, zet niet enkel gelukzaligheidsfabriekjes in onze
hersenen aan het werk, maar ook de overmoed. Vijf minuten later
overschouw ik Luxemburg-Stad in horizontale positie. We begeven
ons naar Place d’Arles waar de ‘Lëtzebuerger Chrëschtmaart’ op romantici en fijnproevers wacht. Proef hier een van de lekkernijen
zoals reuzenmarshmallows of de echte Luxemburgse specialiteit,
de ‘Gromperekichelcher’, in het Nederlands gewoon ‘gekruide aardappelkoekjes’.
Op Place de Paris in Luxemburg-Stad gaat jaarlijks de traditionele
Sinterklaasmarkt door. Er staat een prachtig versierde kerstboom
van 20 meter hoog en iedereen wisselt nu al de beste wensen uit.
In een kraampje vlak voor me liggen de ‘Bratwursten’ zich gaar te
gillen in het hete frituurvet.

*Aanbevolen prijs > BE-Okay prijs

ONTDEK ONZE
CADEAUTIPS
IN DE WINKEL

Stad op twee niveaus
Na een doortocht door de historische bovenstad, met haar middeleeuwse restanten, winkelstraten, gezellige stadspleinen en
kronkelende steegjes, trekken we naar de benedenstad. Dat kan
te voet, met een lift of met de panoramische kabelbaan. Daarbij
wordt een hoogteverschil van 71 meter overbrugd. Beneden liggen
de wijken Grund, Pfafenthal en Clausen. Ze zijn minder historisch
dan de bovenstad, maar wel een stuk relaxter.
Na een lange dag keer ik iets voor middernacht voldaan terug naar
Hotel Meliá. In de lobby zingt Crosby ‘Silent Night’ en de open haard
houdt me als een minzame vriend gezelschap tot het tijd is om
naar bed te gaan. Op mijn kamer heb ik een indrukwekkend zicht
op Place de l’Europe, maar mijn comfortabel kingsize bed wint het
van het panorama. Twee ogen klappen simultaan en vredig dicht.

Reisverslag door
Mario De Wilde

€ 812* >

Wij geven weg:

✔

IN
VOORRAAD

€ 690

ACTIE
CASHBACK

BIJ AANKOOP VAN JE MEUBELEN**
**Bij aankoop van je meubelen t.w.v. min. 500 euro krijg je een
waardebon in functie van jouw aankoop om de bijhorende decoratie, tapijten, verlichting... aan te kopen. Actie niet cumuleerbaar
met andere acties of toonzaalmodellen.

®

be cool. be smart. be-okay.be

2212-12675

www.melia.com/en/hotels/luxembourg

€ 2495

VERKRIJGBAAR
IN DIVERSE
KLEUREN

BERGKAST
2dr-3ld-2nissen, in lamulux, 100x170x48cm

een arrangement
voor 2 personen
van 2 nachten met ontbijt
in
4*-hotel Meliá met inbegr
ip
van een LuxembourgCard
.

ACTIE

J

“Goedemiddag, mijnheer Blits. Welkom in ons hotel. Hebt u een
goede reis gehad?” In vlekkeloos Nederlands verwelkomt de baliebediende van Hotel Meliá ons. En of we terloops geen koffie willen.
Het hotel ligt heerlijk ingebed in het rijke Kirchberg district. Het
station is op wandelafstand, dus is de trein een aanrader. Wist je
trouwens dat alle openbaar vervoer al bijna drie jaar volledig gratis
is in heel Luxemburg?

PUBLIREPORTAGE

Over een piepklein buurland schrijven is altijd een feest.
De clichés en karikaturen loeren om elke hoek en ongevraagd komen
de vooroordelen over kasbons en spotgoedkoop brandstof en likeur tanken in mijn hoofd.
En ja… ook Luxe-burgers en Groothertogen wringen zich uit mijn pen.
Op het einde van deze bijdrage ontdek je gelukkig het echte buurland...

OPENINGSUREN MA > ZAT 10u00-18u30
ZON- & FEESTDAGEN 13u30-18u30
GESLOTEN OP DINSDAG

J

Ontdek hier onze digitale folder

E17 KORTRIJK/GENT AFRIT 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

YOUNG LIVING CONCEPT

E17 KORTRIJK/GENT AFRIT 1
GEALLIEERDENLAAN 270 • 7700 MOESKROEN
✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

Piet Huysentruyt is helemaal terug …
van nooit weggeweest

“Het was mijn droom om nog één keer
SOS Piet te mogen doen. Dat ik nu die
kans krijg van VTM, daarvoor dank ik
hen op mijn blote knieën.”

“Precies of er geen 10 jaar tussen heeft gezeten”
Piet, je lijkt tegenwoordig wel overal aanwezig
te zijn. Was het de bedoeling om een comeback te maken door de grote poort?
Eigenlijk is het vooral een dankbaar toeval dat
alles samenkomt. De plannen voor een nieuw
seizoen van SOS Piet waren er al langer en ook
aan mijn biografie en mijn schilderijen werk
ik al jaren. De bedoeling was om alles veel
eerder op het publiek los te laten, maar door
corona werd het op de lange baan geschoven.
Waardoor zowel de schilderijen, de boeken als
het nieuwe seizoen van SOS Piet op hetzelfde
moment werden voorgesteld. Johan Cruyff zei
ooit dat ‘elk nadeel z’n voordeel heb’ en dat is
hier zeker het geval.
Hoe blij was je toen VTM vroeg om je bekende
koffertje vanonder het stof te halen?
Om het in het West-Vlaams te zeggen: “’k Waren zo blie gelijk e kljin kind”. Het was mijn
droom om nog één keer SOS Piet te mogen
doen. Dat ik nu die kans krijg van VTM, daarvoor dank ik hen op mijn blote knieën. Na op
een mooie wijze afscheid genomen te hebben
van de gastronomie (zoon Cyriel nam sterrenrestaurant Likoké over, n.v.d.r.) mag ik nu weer
in de rol van SOS Piet kruipen. Dat is mooi.

In menig huiskamer zal een
vreugdekreet hebben weerklonken
toen werd bekendgemaakt dat SOS
Piet, een programma dat tot Vlaams
erfgoed mag worden gerekend, dit
najaar terug op de buis zou komen.
Alhoewel velen de vader van de tvkoks enkele jaren geleden volledig
afschreven, is Piet Huysentruyt het
geloof in zijn eigen kunnen op geen
enkel moment verloren. En kijk,
tegenwoordig is hij helemaal terug!
Een biografie en receptenboek, een
tentoonstelling van zijn schilderijen
én een nieuw seizoen van SOS Piet:
het lijkt alsof de West-Vlaamse
sterrenchef nooit is weggeweest. Wat
hebben we vandaag geleerd? Schrijf
Piet Huysentruyt niet te snel af!

Is SOS Piet een rol? Of is de Piet op tv een verlengde van wie je echt bent?
Ik ben onlangs tot de vaststelling gekomen dat
er 3 Pieten bestaan: SOS Piet, Sterrenchef Piet
en de Echte Piet, die nu met je aan het praten
is. SOS Piet is weliswaar een personage, maar
daarin zit een mengeling van de 3 Pieten. Zo
is het bijvoorbeeld duidelijk dat SOS Piet keukenproblemen kan oplossen omdat hij het vakmanschap heeft van Sterrenchef Piet. Ze vullen
elkaar aan.
Bijna 10 jaar na de laatste aflevering van SOS
Piet blijkt het programma nog springlevend te
zijn. Hoe zou je het succes verklaren?
SOS Piet is meer dan enkel een kookprogramma. Er zit wat humor in, mensen leren ervan
bij en ze kunnen ongegeneerd binnenkijken
in andermans keuken. Bovendien is het programma 9 jaar op de buis geweest; dat maakt
dat het een plaats heeft in iemands leven. SOS

Piet was geschikt voor kijkers van 3 tot 93 jaar,
werkelijk iedereen keek ernaar. Jongere mensen komen me vaak vertellen dat ze ’s zondags
met hun bomma moesten meekijken naar Lekker Thuis. “Jij hebt me leren koken”, zeggen ze.
Ik denk dat het succesrecept een combinatie is
van al die factoren.
Dankzij onder meer SOS Piet ben je de vader
van de tv-koks. Vóór jou was er enkel de illustere Herwig Van Hove. Voelde je job als tv-kok
soms aan als een vergiftigd geschenk?
Ik vind het vooral een echt geschenk, ik ben blij
dat ik dat 20 jaar heb mogen doen. Natuurlijk
heeft bekendheid zijn voor- en nadelen, maar
bij mij wegen de voordelen ruimschoots op tegen de mindere kantjes.
De voorbije jaren bracht je door in de medialuwte. Was dat een bewuste zet?
(schudt hoofd) Eerder een opeenvolging van
omstandigheden. En het is niet omdat ik
minder in de media kwam dat ik plots niets
meer deed. Zo heeft de Sterrenchef Piet zich
de voorbije jaren vooral geconcentreerd op Likoké (sterrenrestaurant in het Franse Les Vans,
n.v.d.r.). Ondertussen heeft mijn zoon Cyriel
het restaurant overgenomen en doet hij het
beter dan ik. Het was dus geen bewuste medialuwte en wat ik nu doe is ook geen bewuste
bestorming van de media. De puzzelstukjes
vallen gewoon mooi samen.
Je bent onlangs 60 geworden. De meeste mensen van die leeftijd beginnen al aftellen naar
hun pensioen, maar iets zegt me dat jij nog
niet van plan bent om het rustiger aan te doen.
Van mezelf vind ik alleszins dat ik op pensioen
ben en dat ik alles wat ik doe ook graag doe.
Dat ik het met veel plezier doe. Vroeger moest
alles en nu mag alles. Ik vind dat ik het weldegelijk rustiger aan doe, alhoewel anderen
dan weer zeggen: “Mo Piet, je zijt were vollebak bezig!” Maar met de coronacrisis heb
ik gemerkt dat ik niet zomaar op mijn gat kan
blijven zitten, dat gaat niet. Ik zal het zeggen
zoals ik het altijd tegen mijn vrouw zeg: “Ik
jeun’ mie doarin’”.

Door Likoké aan je zoon Cyriel over te laten,
nam je een paar jaar geleden al wat gas terug. Was het moeilijk om het restaurant waar
je hart en ziel had ingestoken, uit handen te
geven?
Absoluut niet. Ik ben de gelukkigste vader ter
wereld als ik zie dat mijn zoon het werk van
zijn vader verder zet én het beter doet.
Likoké is een eerbetoon aan het Congolese
avontuur van wijlen je vader, die destijds zijn
geluk ging beproeven in Congo en uiteindelijk
alles kwijtspeelde. Die tegenslag is hij nooit te
boven gekomen. Hoe heeft het verhaal van je
vader jouw jeugd bepaald?
Ik wist wel dat mijn ouders in Congo hadden
gewoond, maar verder heeft onze vader
ons daar nooit iets over verteld. Als kind
leefde ik dus met een getormenteerde
vader zonder te weten hoe dat kwam.
Beetje bij beetje ging ik dat zelf uitpluizen
en besefte ik hoe moeilijk hij het heeft gehad. Pas toen kon ik hem alles vergeven.
Door het verhaal van mijn vader te leren
kennen, heb ik het minderwaardigheidsgevoel waaruit alles wat ik doe voortkomt,
kunnen aanpakken. Maar de geschiedenis
van mijn vader heeft me vooral geleerd dat je
altijd verder moet met je leven.
Ook jouw leven liep niet altijd over rozen. Zo
heb je na je ontslag bij VTM enkele moeilijke
jaren gekend. Hoe ben je uit dat dal geklauterd?
In het leven heb je grote hoogtes en diepe dalen. Het is pas als je in een diep dal belandt
dat je weet wie je vrienden zijn en wie achter
je staat. En dat is meestal je familie. Bij mij
was het vooral mijn vrouw, die als ‘last man
standing’ altijd achter mij gestaan heeft. Dat
doet ze trouwens al van in het begin van mijn
carrière.
Had je in de moeilijke jaren, net als je vader
destijds, het gevoel gefaald te hebben?
(schudt hoofd) Neen, dat heb ik nooit gehad.
Falen staat niet in mijn woordenboek, dus ben

ik altijd noest blijven werken op de weg vooruit. Uit elke slechte periode kom je sterker uit.
Vergelijk het met een voetballer die gekwetst
raakt en zwaar moet revalideren. Die denkt
ook niet aan opgeven als hij moet revalideren.
Je hebt de voorbije jaren inderdaad noest gewerkt, want onlangs verschenen 2 boeken van
jouw hand: een autobiografie en een boek
met recepten die belangrijk zijn geweest in je
leven. Hoe is het idee van die boeken er gekomen?
Ik las ooit een biografie van Bruce Springsteen
waarin ik heel veel van mezelf herkende. Ook
hij heeft een minderwaardigheidscomplex; zo

“Ik ben de gelukkigste vader ter
wereld als ik zie dat mijn zoon het
werk van zijn vader verder zet
én het beter doet.”

nu helaas verkocht is en aan het kerkhof waar
mijn ouders begraven zijn. Dat doet toch wat
met een mens, zelfs na al die jaren.
Je maakt er geen geheim van dat je in
Zuid-Afrika een tweede thuis hebt gevonden.
Kriebelt het bij Sterrenchef Piet om er een restaurant te openen?
Bij mij wel, maar mijn vrouw was er heel duidelijk in: het wordt niets. (lacht)
En komt er een nieuw seizoen van SOS Piet?
Dat beslist de kijker. Maar mocht het programma goed bekeken worden, zou het uiteraard heel mooi zijn om er een vervolg aan te
breien. De voorbije opnames van SOS Piet
waren echt leuk en het resultaat is zeker
geslaagd. Het is precies alsof er geen 10
jaar tussen heeft gezeten; SOS Piet was
meteen terug.
Dat hij nog lang bij ons mag blijven!
Je kunt SOS Piet elke woensdagavond bekijken
op VTM.
Copyright foto’s: VTM

denkt hij dat hij niet kan zingen of geen gitaar kan spelen, zelfs al is hij een wereldster.
Natuurlijk wil ik mezelf niet met Springsteen
vergelijken, maar door die biografie is het idee
gegroeid om mijn verhaal te vertellen.
Het meest trots ben ik echter op het boek met
recepten. Een van de gerechten waar voor mij
enorm veel emotie aan vasthangt, is de croque monsieur die mijn moeder vaak at voor
ze stierf. Ze had kanker en mensen met chemo
hebben meestal geen honger meer. Toch at ze
nog graag mijn croque monsieur.
Je woont tegenwoordig in Zuid-Afrika. Ga je
nog naar het verre West-Vlaanderen als je op
bezoek bent in België?
Uiteraard. Ik breng altijd een bezoekje aan
Sente (dorpje op de grens van Lendelede,
Kuurne en Kortrijk waar Huysentruyt is opgegroeid, n.v.d.r.). Aan het ouderlijk huis dat
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Ruiseleedse Oldtimer Club
brengt liefhebbers samen

ZINGEM

“Willen mensen bewust laten rijden op de oude manier”
Het verhaal van de Ruiseleedse Oldtimer Club
(ROC) begon in 2018, toen oprichter Jacques
Verstraete samenkwam met enkele fanatieke
autoliefhebbers en mensen uit de rallysport.
De koppen werden bij elkaar gestoken en
van het een kwam het ander. Eerder toevallig
werd die avond de Ruiseleedse Oldtimer Club
opgericht, een vereniging van oldtimerliefhebbers die dit jaar al haar vierde verjaardag
mocht vieren. Hoogtepunt van het werkjaar is
de jaarlijkse ROC Classic in juni, maar voor de
leden wordt er het hele jaar door voor autoplezier gezorgd.
Voorzitter van ROC is Geert Opsomer. Als
technisch controleur bij (vooral) Vlaamse rally’s is hij een bekend gezicht in het wereldje. Alhoewel hij in het dagelijkse leven met
een Volkswagen Tiguan rijdt, beleeft hij het
meeste plezier aan de Volkswagen Kever uit
1967 die hij samen met zijn zoon Kevin gerestaureerd heeft. Wie een smurfenblauwe
Kever ziet rondrijden in de regio: de kans is

groot dat je zonet Geert of Kevin voorbij hebt
zien tuffen.
Behalve een grote liefde voor oldtimers delen
de leden van ROC een passie voor wagens in
het algemeen. “Zelf ben ik al meer dan veertig jaar actief in de autosportwereld”, knikt
Geert. “Daar ben ik al van kleins af ingerold,
met een vader die eveneens betrokken was
in de rallysport. Hij deed steevast de service
voor mijn nonkel, die dan weer rallypiloot
was. Ook mijn zoon Kevin heeft de autosportmicrobe stevig te pakken. Als fotograaf
in bijberoep gaat hij naar zowat elke rally
gaan kijken om er foto’s te nemen. Of het nu
een oude of een nieuwe wagen is: zolang het
maar auto’s zijn.”
Bij ROC draait het dus om oude auto’s, wagens die al minimaal 25 jaar in het verkeer
zijn gesteld. Maar het draait ook om plezier
maken en samen rijden op de goeie, ouderwetse manier: met een oud roadbook en een

wegkaart. “We willen mensen graag bewust
laten rijden op de oude manier. Uiteraard
blijft het altijd een leuk en gezellig gebeuren
én een activiteit in clubverband waarbij elkaar wegraag helpen.”
Nieuwe leden die deze gezellige vriendengroep willen vervoegen, zijn dan ook altijd
welkom. “De enige vereiste is dat je bezitter
bent van een oldtimer en gepassioneerd bent
door – al dan niet oude – wagens. Doorheen
het jaar maken we samen met de andere leden enkele ritten, waarbij het nuttige steevast
aan het aangename wordt gekoppeld. Bovendien zijn we aangesloten bij de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA), waardoor
leden driemaandelijks een magazine vol oldtimerinfo ontvangen.”
Wie interesse heeft om lid te worden of meer
info wil over de Ruiseleedse Oldtimer Club,
mag voorzitter Geert Opsomer contacteren via
info@rocruiselede.be of 0476 73 99 72.
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Nooly Why Nut: Vader en zoon
persen heerlijke walnootolie
“Uit de hand gelopen hobby”
Het begon enkele jaren geleden met het rapen van appels en groeide uit tot een bloeiend bedrijf dat voor de heerlijkste walnotenolie zorgt. Hoe vader en zoon Vancoppenolle
van de appels naar de walnoten zijn gegaan?
Dat legt vader Christophe ons zelf uit!
“Eigenlijk startte het verhaal door mijn
schoonvader, die een tennisclub heeft in Jabbeke waar redelijk wat weiland bij hoort.
Daar had mijn schoonbroer enkele fruitbomen
geplant – appels, peren en pruimen – die we
met z’n allen gingen oprapen. Omdat er veel
appels waren om op te eten, lieten we deze
door een bedrijf persen tot appelsap. Dat deden we een paar jaar. Op een dag kwam ik te
weten dat het bedrijf ook walnoten perste en
er olie van maakte. Aangezien ik thuis twee
walnotenbomen in de tuin heb, leek het me
wel goed idee om dat zelf te doen.”
“Men zegt altijd dat je rond je vijftigste een
hobby moet hebben tegen dat je op pensioen
gaat. Wel, ik ben er nu 52 en mijn hobby is
ondertussen serieus uit de hand gelopen”,
lacht de Rumbekenaar. “Samen met mijn
zoon richtte ik het bedrijfje Nooly Why Nut
op, dat we voorlopig nog in bijberoep doen,

maar waar heel wat potentieel in zit. Dankzij
de aankoop van enkele – weliswaar kleine –
machines kunnen we nu zelf olie persen uit
walnoten, die we daarna kunnen verkopen.”
“Er zijn veel mensen die een walnotenboom
hebben, maar niet weten wat te doen met de
grote hoeveelheid noten die zo’n boom oplevert. Daarom mag ik regelmatig langsgaan bij
enkele gezinnen om noten te rapen. Zo mocht
ik een keer noten rapen bij vrienden en keerde
ik met ongeveer 80 kilo noten terug! We focussen ons op walnoten omdat deze het makkelijkst te rapen zijn. Op de weide van mijn
schoonvader staan bijvoorbeeld ook diverse
hazelaars, maar daar heb ik stevige concurrentie van de eekhoorns. Voor ik de kans heb
om hazelnoten te gaan rapen, zijn die beestjes er al mee weg”, knipoogt Christophe. Olie
uit walnoten persen lijkt simpel, maar is heel
arbeidsintensief. “Allereerst moeten de noten
een tweetal maanden drogen. Pas daarna kun
je ze kraken en pellen. Voorlopig kraken we
de noten nog met een klassieke notenkraker,
dus je kunt je voorstellen dat er heel wat tijd
en werk in kruipt. Voor mijn werk moet ik
vaak naar het buitenland en dan zit ik daar ’s
avonds op mijn hotelkamer noten te kraken”,

COVRI

Op maat gemaakte HOEZEN
voor al uw OUTDOOR materiaal

lacht Christophe. “Doordat het volume echter
wat te groot begint te worden, hebben we recent geïnvesteerd in een automatische kraker.
Hopelijk kunnen we ons werk zo verlichten.”
“Ook voor onze afvalstromen zijn we oplossingen aan het zoeken”, weet zoon Jens ons
te vertellen. “Hiervoor zijn we in overleg met
een project van Hogeschool VIVES en landbouwadviesorgaan Inagro. De notenperskoek, het notenafval na het persen, zou potentieel een tweede leven kunnen krijgen in
(dieren)voeding. De notenschalen kunnen fijn
gemalen worden om te gebruiken als straalmiddel, dat iets zachter is dan zand. Hiervoor
zijn we momenteel testen aan het uitvoeren
met een industriële partner. Als het zou lukken om ons afval te valoriseren, dan zou de
ketting helemaal rond zijn.”
De heerlijke walnotenolie van Nooly te proeven? Op www.nooly.be vind je alle info en
kun je olie kopen. Op dinsdag 27 december
en zondag 8 januari organiseren Christophe
en Jens een inzameldag in Rumbeke (Kwadestraat 137), telkens van 9 tot 17 uur. Daar
kun je je eigen walnoten afgeven, die je later
terugkrijgt in de vorm van heerlijke notenolie.

AANKOOP ALLE WAGENS
Alle Merken en jaren
met/of zonder schade/keuring, veel km.
24/24 - 7/7!
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www.covri.be
Gruuthusestraat 44 – TIELT
051 400 678
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bewaarde ringen, broches, kettingen, armbanden bij voorkeur in
brede vorm, collier, medaillon, gouden horloges ook defect.

ANTIEKE KORAAL SIERADEN

**

0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be

PR

GOUD
ZILVER

enkel voor merk sieraden.

*

*

Maak een afspraak via het gratis nummer 0800 17 766
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AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN
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Bont in combinatie met goud
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We zijn op zoek naar alle soorten bont!
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Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)
Tandgoud (met en zonder tanden)

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

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

Edele horloges in goud en zilver

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij kopen dierpreparaten, trofeeën, geweien
uit legaten en verzameluitgaven.
Vos, das, wezel, marter, wild zwijn, big, reebok, reekalf, hert, marmot,
moeflon, enz, evenals diersoorten van over de hele wereld.
*

Wij betalen tot € 2000

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

2204-11194
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Wij betalen de berekende waarde direct contant uit!
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Sabel - Vossen van alle soorten - Chinchilla - Nerts - Ozelot
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Verander je vacht in geld
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<Straatnaam>
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SMS het gevonden sleutelwoord naar het nummer 6685
of BEL via uw vaste telefoontoestel naar 0905 23 306
2

zondag

BARES VOOR WAAR De experts zijn 8 dagen ter plaatse!
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Ooststraat 65 - Roeselare, +32(0)483 38 96 54
10-16u non-stop
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Antiekwinkel Bont Actie Dag

GRATIS
WIN FOR LIFE-KRASBILJET*
PER AANKOOPSCHIJF VAN €100

*Actie enkel geldig in de winkels t.e.m. 18 december 2022.
1 Win for Life-krasbiljet per aankoopschijf van €100.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Zolang de voorraad strekt.

