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Een magazine vol voordelen en verrassingen

Color Party
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Een fameuze water party voor kids tot 14 jaar, met
stevige beats én feestverlichting! Terwijl de ouders
zalig genieten van een cocktail met aperitiefhapjes in
het Garden Café. Kom je mee het weekend inzetten?
VR.

23
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COLOFON

Afzonderlijke bedeling in
Kortrijk, Kuurne, Harelbeke,
Bissegem, Heule, Bellegem,
Kooigem, Marke, Rollegem en
Aalbeke
Oplage: 45.500 ex.

Regioverantwoordelijke
Pascal Vanelstlande - 0474 74 89 98
pascal@blitsmagazine.be

18U00 - 21U30

Verantwoordelijke uitgever
Jochen Van Coillie
Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

n
e
m
m
e
w
z
y
b
Ba

Redactie
Redactie Blits Magazine
Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

Laat je lieveling op een speelse manier aan water
gewennen, ontdek de vele waterspeelzones of
neem samen voor de allereerste keer de glijbaan.
Geniet van een uur waterpret in een rustige,
warme én groene oase!

4

DEC
09U00 - 10U00

ZO.

Blits Magazine draagt
het WeMedia
kwaliteitslabel

18
DEC

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 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.

09U00 - 10U00

Wellnessdays
10
DEC

Meer info en tickets

www.bellewaerde.be/aquapark

ZO.
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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.
Jochen

Voor een heerlijk stukje hertenvlees

Op zoek naar welverdiende weekendrust? Kom heerlijk
relaxen in de extra geplaatste jacuzzi, hot tubs en barrel
sauna buiten op de ligweide! Of … geniet van een zalige
massage. Ontspanning verzekerd!

ZA.

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.

ZO.

18
DEC

-25%

Geef promocode BLITS in op tickets-for-parks.be en geniet van 25% korting* op het volwassentarief voor Bellewaerde Aquapark. Geldig t.e.m. 31/03/’23, voor max. 5 personen.

* Niet cumuleerbaar met andere acties of promoties. Niet geldig tijdens Babyzwemmen. Volwassentarief = tarief van >1m40.

hoeveslagerij
Bouvriestraat 11 - Bossuit - T. 0479 69 16 33
www.debouvrie.com/bestellen/
Open elke zaterdag 9u - 18u
In december op zondag 10u - 12u30
22/12 14u-18u • 23 en 30/12 9u-18u • 24 en 31/12 9u-14u

Suggesties voor uw feestmenu:

hindegebraad/hindesteak ‘grand veneur’, GOURMET met hertenvlees, hertenragout, hertenpaté, hertensalami, ...

Tip:
VERGEET NIET TIJDIG
TE BESTELLEN!

2212-9957

ZO.

www.blitsmagazine.be

Vroeger was alles beter

767488I2 - A13 Ed : 461/DZ CMYK 12-09-22 15u21 PRO2 VTW:STEFAAN AMEEL
767488I2 - A13 Ed : 461/DZ CMYK 12-09-22 15u21 PRO2 VTW:STEFAAN AMEEL

Kinderkleren ruilen kan in Kuurne
“Kledij ruilen zoals boeken in de bib”
Kindjes groeien als kool en dat betekent dat
hun kledij te klein wordt voor je het goed en
wel beseft. En dat betekent dan weer: geld
uitgeven aan nieuwe kledij en de vaak nog in
prima staat zijnde kleertjes waar je kleintje
niet meer in past een tweede leven proberen
te geven. Maar wat als alle vrienden, vriendinnen, broers, zussen, nichtjes en neefjes
zelf al een overvloed aan kinderkledij hebben? Dan is de kleerotheek in Kuurne dé oplossing voor jou!
Wendy Knockaert is een van de oprichters van
de Kuurnse kleerotheek en tevens het gezicht
en aanspreekpunt van de daarbij horende
vzw Three-Unity, die ze samen met haar twee
zussen oprichtte. Ook mama Francine werkt
tegenwoordig mee. “Op een regenachtige dag
bijna vier jaar geleden zaten Steffie en ik aan
de keukentafel te praten over manieren om
onze ecologische voetafdruk te verminderen
en we bedachten dat het fijn zou zijn om de
kledij van onze kinderen te ruilen met andere
mensen. Net zoals je in de bib boeken ruilt.
We wilden immers graag ons steentje bijdragen om zorgzaam te zijn en milieubewuster

SOLDEN
OPENDEUR
OPENDEUR
DAGEN
DAGEN -50%
Boost je nachtrust tijdens onze
Boost je
je nachtrust
nachtrust tijdens
tijdens onze
onze
Boost

te gaan leven. Zonder het echt te beseffen
ontstond op dat moment de kleerotheek.”
“Speelgoed en andere spullen worden tegenwoordig vaak tweedehands gekocht en
met de kleerotheek willen we aantonen dat
dit ook mogelijk is met kledij. Nog te vaak
denken mensen dat tweedehandskledij alleen maar voor minderbedeelden is. Niets is
minder waar, want iedereen heeft het recht
om zijn of haar kledij te ruilen. Alhoewel het
idee in de eerste plaats is gegroeid vanuit het
aspect duurzaamheid, is het sociale en financiële luik eveneens belangrijk voor ons. Om
de drempel laag te houden, vragen we een
jaarlijkse ledenbijdrage van slechts 15 euro.”
Iedereen is welkom in de kleerotheek, drukt
Wendy ons op het hart. “Om te kunnen ruilen
moeten mensen propere en degelijke kledij
afgeven. Mensen die zelf geen kinderkledij
hebben of niet kunnen ruilen, kunnen kledij
kopen aan voordelige prijzen.” En ook wie
gewoon kledij wil doneren, wordt steeds met
open armen ontvangen in de kleerotheek.
“We zijn altijd erg dankbaar als mensen hun
kledij willen doneren. Degelijke kledij kunnen
we altijd gebruiken! Sinds kort verzamelen

we op vraag van onze leden ook gezelschapsspelen, boekjes, knuffels, speelgoed, puzzels,
kleinere spullen voor verzorging, slaapzakken, beddengoed en dergelijke.”
Wie kinderkledij (0-12 jaar) wil ruilen of doneren kan elke zaterdag van 9 tot 12 uur of
op afspraak terecht in het oud gemeentehuis
in Kuurne (Kerkstraat 10). “Momenteel huren
we een lokaal van de gemeente, maar dat
betekent dat we vaak heen en weer moeten
verhuizen. In de twee jaar dat we open zijn,
hebben we al redelijk wat kledij en andere
spullen verzameld, dus dat verhuizen wordt
steeds moeilijker. Ook plaatsgebrek begint
ons parten te spelen. Mocht iemand een
mooie ruimte vrij hebben die we gratis of
voor een kleine prijs mogen huren, mag men
ons zeker contacteren. In tussentijd ontvangen we jullie graag op onze huidige locatie.
We zijn elke bezoeker dankbaar, want jullie
zijn verantwoordelijk voor het succes van
onze kleerotheek.”

Warme winternachten én
TOT
energieTOT
besparen?

Nu uitzonderlijke
Nu uitzonderlijke
uitzonderlijke
Nu
acties
en kortingen
van 23/09 t.e.m. 08/10
acties
en kortingen
kortingen
acties
en
Bereid jevanslaapkamer
voor
op
koude
nachten!
23/09 t.e.m. 08/10
van 23/09 t.e.m. 08/10

Nu tot €110
cashback*

Voor alle info kan je terecht op de Facebookpagina ‘Kleerotheek’ of kun je een mailtje
sturen naar vzwthreeunity@gmail.com.
wasbaar &
wasbaar
&
bijvulbaar
bijvulbaar

De volledig nieuwe
De volledig nieuwe
Full Hybrid
Full Hybrid

T.E.M. 31/01
T.E.M. 31/01

€35 €30
€35 €30

vanaf €160 €135
vanaf €160 €135

bij aankoop van een winterdekbed
en dekbedovertrek

vanaf €465 €395
vanaf €465 €395

vierseizoens
vierseizoens
dekbed
dekbed

60°

60° sleeplife.be.
*Deze actie loopt t.e.m. 31 december 2022. Niet geldig in de webshop. Bekijk de voorwaarden op

Kussen HiTec Soft
Kussen HiTec Soft

Vierseizoensdekbed Bamboe
Vierseizoensdekbed Bamboe

Heerlijk zacht en veerkrachtig kussen gevuld
Antiallergisch dekbed gevuld met bamboe voor
Heerlijk zacht en veerkrachtig kussen gevuld
Antiallergisch dekbed gevuld met bamboe voor
met polyester vezelbolletjes.
Vormt zich
optimale
temperatuurregeling.
voldoende
matrassen
boxsprings
lattenbodems
hoofdkussensHeeft
beschermers
matrassen
- boxsprings
- zich
lattenbodems
- --hoofdkussens
- -- beschermers
met polyester
Vormt
optimale
temperatuurregeling.
voldoende
matrassen
-vezelbolletjes.
boxsprings
- lattenbodems
hoofdkussensHeeft
beschermers
perfect naar je hoofd.
volume en is tegelijk toch zalig licht.
perfect naar je hoofd.
volume en is tegelijk toch zalig licht.

Matras Functional Pocket
Matras Functional Pocket

Matras met thermisch geharde pocketveren
Matras met thermisch geharde pocketveren
en
Cellflex-afdeklaag
dekbeddenvoor
- budgetvriendelijke,
bedtextiel
--- Cellflex-afdeklaag
dekbedden
bedtextiel
en
dekbeddenvoor
-- budgetvriendelijke,
bedtextiel
maar optimale ondersteuning.
maar optimale ondersteuning.

2212-12155

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - beschermers - dekbedden - bedtextiel
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De5,4hybride
die
uCO
nooit
moet
L/100KM
122 opladen
G/KM
(WLTP)
moet opladen
2

Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires.
Contacteer uw Honda concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

5,4 L/100KM
5,4 L/100KM

HONDA-Rubbens. Dronckaertstraat 170 • Rekkem • 056 421936 • sales@autohandelrubbens.be
Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires.
Milieu-informatie
(KB 19/3/2004):
www.honda.be.
met opties
accessoires.
Contacteer
uw Honda
concessiehouder
voor alle Afgebeeld
informatie voertuig
over de fiscaliteit
vanofuw
voertuig.
Contacteer uw Honda concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

122 G/KM CO2 (WLTP)
122 G/KM CO2 (WLTP)
www.autohandelrubbens.be
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Kortrijksestraat 151A, Heule | 056 35 54 69 | craeynestfashion@skynet.be | ! $
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SOEPEN
(Inbegrepen bij de menu’s - ook apart te verkrijgen)

Tomatensoep of
kaaskroketjes

Verse tomatencrème
Verse aspergesoep met bieslook
Witloofsoep
Boschampignons
Pompoensoep met speksnippers
Zeebrugse vissoep

VOORGERECHTJES
(Alles apart te verkrijgen naar keuze)

Gebakken kippenboutjes
met verse appelmoes
en krieltjes

€4/
liter

Assortiment
‘mini donuts’

€ 30/
menu
2 kids

Bespaar deze
winter en investeer
in isolerende ramen
en deuren

KLASSIEKE KEUKEN
Voor de liefhebbers van de gewone klassieke keuken
zijn volgende gerechten ook steeds verkrijgbaar

€ 9/persoon
Scampi panneke

Coq au vin

Tongrolletjes kruidensausje

Varkenswangetjes
abdijbier

Verse kalfszwezerikenkroketjes garni
Verse garnaalkroketjes garni

Kaaskroketje garni

Ruime private
parking bij de winkel

KINDERMENU
Per 2 kinderen tot 12 jaar

€ 7,50/persoon

Tip een feestelijke cadeaubon.

& 31

ijstaart of tiramisu

Mix-kroketjes garni

Feestelijk vieren met een Outﬁt
van Craeynest fashion

/12 OPE
van 9 to
N
t 13 uur
gen en
gewone
verkoop
!
25/12

Bestellin

Tongrolletjes in ‘witte wijnsaus’
Parelhoenfilets ‘fine champagne’
Kalkoenpavé ‘roze pepersaus’
Hertenkalfstoofpotje met boschampignons ‘wildsausje’
Italiaans orloff (met parmaham en mozarellakaas)
‘roomsausje’
Menu 6
Warme Breydelhesp ‘fijne jussaus’
Bij elk menu bijpassende warme groentenkrans en
kruidenpuree of gratin of spekpatatjes of verse kroketjes of
amandelkroketjes
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Menu 5

van 9 to

Zaterda

Per 2 personen

23/12 &

2212-12699

ELKE ZATERDAG & ZON- EN FEESTDAGEN
VAN 9 TOT 13 UUR

2212-10224

Verse vleeswaren
Traiteur
Kip aan ‘t spit

Met onze super isolerende ramen en deuren hoef je
deze winter minder geld uit te geven aan verwarming.
Een investering waarmee je dus flink gaat besparen.
Reken dus maar op het team van Winfera. Wij zorgen
voor deskundig advies bij de juiste keuze, een correcte
opmeting en plaatsing door onze vakmannen en last
but not least: onze nazorg.

Konijn op
grootmoeders wijze
Rundstong tomaat
Onze rijkgevulde
vol-au-vent

UW RENOVATIESPECIALIST
IN RAMEN EN DEUREN,
NERGENS BETER!

Adv Winfera BLITS_180x123_fleece_Kortrijk.indd 1

Vraag
je offerte en
ontvang jouw
fleecedeken

Winfera Kortrijk
Pottelberg - Engelse wandeling 2 AB3
8500 Kortrijk
T 056 744 180 - kortrijk@winfera.be
www.winfera.be

30/08/2022 13:59

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

Kortrijkse spellenclub Replay
komt wekelijks bijeen

EINDE
JAARS
ACTIE

“Miniatuurspelen draait om zoveel meer dan enkel het spel”

Arne Verleyen is een van de vier bestuursleden
van deze spellenclub, die wekelijks op donderdagavond samenkomt. “Alhoewel bordspellen zeker ook welkom zijn, onderscheiden
wij ons van andere spellenclubs door onze focus op wargames (spelgenre waarbij spelers
militaire operaties moeten uitvoeren, n.v.d.r.).
Daarvoor is veel plaats nodig en een aangeklede tafel met terrein. Waar andere clubs
hun budget en ruimte investeren in klassieke
bordspelen, spenderen wij die middelen aan
de verschillende elementen die nodig zijn
voor wargames. Dan denk ik bijvoorbeeld aan
tafels, miniaturen en een terrein.”

“Als bestuur zorgen we ervoor dat er genoeg
ruimte en terrein aanwezig is en houden we
ook in het oog welke spellen er in trek zijn
bij onze leden. Spellen zoals Warhammer, Star
Wars X-Wing en Flames of War blijven bijzonder populair, al kan ik waarschijnlijk geen miniatuurspel opnoemen zonder dat er iemand
van ons iets van liggen heeft”, knipoogt Arne.
“Miniatuurspel is een hobby die meer is dan
enkel het spel. Het sociale aspect is erg belangrijk en bovendien is het ook een creatieve
hobby. De meeste miniaturen moet je immers
zelf in mekaar zetten en schilderen. Omdat we
tijdens de coronaperiode lang genoeg achter
ons computerscherm gezeten hebben, beseffen we nu des te meer hoe belangrijk het sociale en creatieve luik zijn.”
Met hun miniatuurgames richt het bestuur van
Replay zich op jongvolwassenen en ouder. Het
overgrote deel van de ongeveer twintig vaste
leden is 25 jaar of ouder. Maar uiteraard is iedereen welkom, zegt Arne. “Ook bordspellen

zijn zeker welkom. In tegenstelling tot veel
andere spellenclubs hebben wij zelf geen vast
aanbod aan bordspellen, maar spelers mogen
er zeker uit hun persoonlijke collectie meenemen.”
En het blijft niet enkel bij de wekelijkse spelavonden. “Doorheen het jaar organiseren we
meerdere randactiviteiten. Zo hebben we elk
jaar in februari een toernooiweekend waar
bordspellen aan gekoppeld worden. Vaak organiseren we ’s zondags een clubdag waarop
we dan iets ‘zot’ plannen, zoals een spontaan toernooi of een veldslag naspelen. Dus
iedereen die wargames en miniatuurspellen
speelt of er iets over wil bijleren, is welkom
bij Replay. We nemen graag de tijd om je een
demonstratie te geven.”
Meer info vind je op de Facebookpagina
‘Replay: spellenclub Kortrijk’.

23%

ACTIE GELDIG OP UITGEBREIDE SELECTIE, VAN 1 DECEMBER
T.E.M. 31 DECEMBER (BRILART TORHOUT & HEULE).
NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES.

Nu de dagen korter worden, de avonden langer en het weer buiten een pak minder warm,
is het dé tijd van het jaar om samen met het
gezin of met vrienden een goed, ouderwets
gezelschapsspel uit de kast te halen voor wat
vertier. Bij de Kortrijkse spellenclub Replay
wordt er echter het hele jaar door gespeeld.
Door volwassenen jawel, want je bent nooit te
oud om te spelen.

KORTING
OP MONTUREN

Enkel op afspraak brilart.be
Pastoriestraat 12, 8501 Heule
Rijselstraat 11, 8820 Torhout
056 37 07 76 | info@brilart.be
brilart.be

KOM & ONTDEK

ONZE NIEUWE COLLECTIES!
-15%*
OP ALLE
WINTERJASSEN

BIJ AFGIFT VAN DEZE BON

Rijselsestraat 8
8500 Kortrijk

GRATIS
Tupperware
cadeau
BIJ EEN AANKOOP VANAF
15 EURO

Naam:

Volg ons

E-mail:
Geldig tot 31 december 2022
1 bon per klant

OOK OP DE WEBSHOP

BERE-DAGEN

Vanaf vrijdag 25 november
t.e.m. zondag 4 december.

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
GENTSTRAAT 39 8780 OOSTROZEBEKE T 051 40 41 53 WWW.DENIEUWEBEER.BE Volg ons op Facebook
(* Kortingen geldig vanaf vrijdag 25 november t.e.m. zondag 4 december in de winkel en op de webshop.)

Kerst

#VANRSL

WIJ zoeken JOU!
Bij Blits Magazine brengen we echte verhalen. Verhalen over mensen uit jouw buurt,
soms met een lach, soms met een klein
traantje erbij, soms ontroerend, andere keren dan weer hartverwarmend, verrassend
of zelfs verbazingwekkend. Het zijn verhalen
over doodgewone mensen, die op hun eigen
manier bijzonder zijn.
Doorheen de jaren zijn al talloze verhalen
de revue gepasseerd: over mensen met een

Ben of ken jij iemand met een verhaal? Iemand die wat hulp kan gebruiken? Of iemand
die anderen helpt? Wil jij je verhaal delen
met anderen? Vertellen over je niet zo alledaagse hobby? Wil je je vereniging even in de
bloemetjes zetten? Of heb je ander bijzonder
nieuws dat wij en de rest van West-Vlaanderen moeten horen? Stuur jouw verhaal door
naar redactie@blitsmagazine.be en wie
weet zien we jouw gezicht binnenkort prijken
in Blits Magazine!

gouden hart die zich inzetten voor anderen,
mensen met een unieke of te gekke verzameling, personen met een al dan niet verborgen
talent, natuurliefhebbers, dierenvrienden,
foodies, reizigers, kinderen, tieners, personen met grote dromen, grote en kleine verwezenlijkingen of plannen. Vele verenigingen
en organisaties hebben via Blits helpende
handen gezocht (en gevonden) of hebben
anderen laten kennismaken met wat ze zoal
doen.

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

GLAZEN DEUREN,
DOUCHES,
BALUSTRADES
…

Kerstchalets op het Stationsplein

GRAAG ONTVANGEN
WE U IN ONZE
SHOWROOM

vanaf 10 december

Kerstanimatie op de Grote Markt:

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, ...

Scheldestraat 36 - Otegem - 0478 92 62 87
Brandhout Demeyer brandhoutdemeyer

Telefonisch bereikbaar van ma. tem vr. van 10-16u - Gesloten op zaterdag & zondag

2212-12150

EIGEN PRODUCTIE
Groot assortiment
cortenstaal producten

Groot assortiment
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse houtbriketten
verkrijgbaar

2203-10937

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

PRODUCTIE & SHOWROOM Groene-Herderstraat 18 - Rumbeke
051/26 85 07 - www.soliver.be
MEER DAN 85 JAAR VAKMANSCHAP!

www.brandhout-demeyer.be
NU WINTERPROMOTIES BRANDHOUT,
HOUTPELLETS EN HOUTBRIKETTEN

L’erbolario staat voor schoonheid die de aarde niets kost.
FSC cert , Life gate cert, ICEA certification for Organic Agriculture and Eco-Organic Cosmetics, ISO 14001 certicication, GMP.

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT
L’erborario
Frangipani
& Melograno

www.visitroeselare.be

W US!

FOLLO

Het verantwoorde
cadeau voor eindejaar.

KERSTEVENT
ZA 3 DECEMBER EN ZO 4 DECEMBER
VAN 10-18 UUR

Wij zijn bereikbaar
met de wagen
P Kouterstraat 2

ulp
Advies, h
lach ..
& een glim nt
pu
bij uw zorg
Apotheek

Apotheek
ANN VERPLAETSE
Gen. Eisenhowerstraat 63
8520 Kuurne
056 711933
info@apotheekverplaetse.be
www.apotheekverplaetse.be

2212-12503

van 25 tem. 31 december

BRANDSTOFFEN
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

EIGEN PLAATSINGSDIENST

Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

Huis van de Kerstman
in de Noordstraat

Brandhout
DEMEYER

Kendoka Freija werd Europees
kampioen (deel 1)
“Eén grote familie waarin het vertrouwen in elkaar enorm is”
Een judoka of karateka kennen we wel, maar
de term kendoka doet bij veel minder mensen
een belletje rinkelen. De Gentse Freija D’hont,
leerkracht in athena campus Drie Hofsteden
in Kortrijk, is een kendoka in hart en nieren.
In haar familie beoefent zowat iedereen deze
Japanse vechtsport, die afstamt uit de tijd van
de samoerai. Het lag dus voor de hand dat ook
Freija er al op jonge leeftijd kennis mee zou
maken.
“Officieel ben ik twintig jaar geleden gestart
met kendo, toen ik vijf was. Maar eigenlijk
volgde ik drie dagen na mijn geboorte al de
trainingen mee. In mijn familie wordt er zo
goed als altijd gepraat over kendo: met mijn
ouders, broers, schoonzussen en mijn nichtje. Als gespreksonderwerp komt het dan ook
overal aan bod: aan de eettafel, op verjaardagsfeestjes, tijdens uitstapjes, op barbecues
… Alleen nog niet op het toilet”, lacht de 25-jarige kendoka.
“Al moet ik toegeven dat ik ook verschillende
periodes heb gekend waarin ik wilde stoppen

met de sport. Op een bepaald moment deed ik
aan ritmisch turnen, iets waar ik heel goed in
was. Bovenop mijn uren kendotraining oefende ik nog een zestal uren per week in de turnzaal. Mijn ouders bleven echter vastberaden in
het feit dat ik kendo niet mocht opgeven, want
zij zagen het potentieel. Er is zelfs een tijd
geweest dat ik weende vóór ik naar de training moest, al verdween dat gevoel vanaf het
moment dat ik met de training begon. Zoveel
jaren later ben ik er mijn ouders erg dankbaar
voor dat ze hebben volgehouden, want kendo
heeft me al zoveel gegeven: vrienden, ervaringen, prijzen, maar vooral een thuis.”
“Kendo is voor mij een plek waar ik mezelf
kan zijn. Dan heb ik het niet enkel over mijn
eigen club of over het Belgische nationale
team, maar over alle kendoka’s wereldwijd.
Iedereen is welkom bij ons. Waar je ook bent
ter wereld, je kan sowieso wel ergens terecht
bij iemand die de sport beoefent. Ook als ik
ergens op reis ga, probeer ik steeds een kendoclub te zoeken en daar een training bij te
wonen. Net omdat we een kleine sport zijn, is

de connectie tussen kendoka’s bijzonder sterk.
Noem het gerust één grote familie waarin het
vertrouwen in elkaar enorm is”, legt Freija uit.
“Naast die connectie vind ik ook de discipline die onze sport kenmerkt, iets magisch. Bij
kendo hoort een bepaalde rust alsook respect
voor iedereen, ongeacht de graad die je hebt
behaald. We zijn, ondanks de niveauverschillen, allemaal gelijk.”

ARTROSE | SPIERPIJN | RUGPIJN ?

Ervaar het pijnstillend effect van een
Health Mate® infraroodsauna bij je thuis.

Haar niveau heeft Freija eerder dit jaar weten te bevestigen, toen ze Europees kampioen
werd. “Europees kampioen worden was mijn
grote droom. Als junior behaalde mijn broer
eerder reeds de titel en ik wilde niet voor hem
onderdoen. Ik heb immers altijd naar hem opgekeken en wilde absoluut in zijn voetsporen
treden. Maar dat het dit jaar al gebeurde, was
een complete verrassing. Het was een onbeschrijfelijk moment.”

“Infraroodtherapie die de volledige
bloedsomloop direct stimuleert.”
Kamp je met spier-, gewrichtspijn, reuma of artritis?
Neem 3 tot 4 keer per week een Health Mate infraroodsessie van een 40-tal minuten bij lage
of bij hogere temperatuur en zowel jouw inwendige als jouw perifere doorbloeding ervaart
een stimulerend effect.
De warming up tot diep in je lichaam zorgt voor een cardiovasculaire boost, en meteen
draag je dus ook zorg voor jouw hart en slagaders.
Deze Zweedse infraroodtherapie resulteert dus in een lichte opwarming van het lichaam,
waardoor dit de afgifte van endorﬁnes aanwakkert. En dit zijn namelijk onze natuurlijke,
lichaamseigen pijnstillers. De betere doorbloeding in combinatie met de verhoogde
lichaamstemperatuur verlicht chronische pijn zoals artritis, ﬁbromyalgie en reuma.
Dergelijke warmte omarmen is een natuurlijke methode van heilzame therapie en draagt bij
aan de bevordering van jouw gezondheid!

Benieuwd naar de rest van Freija’s verhaal?
Volgende maand vertelt Freija in deel 2 honderduit over het Europees kampioenschap en
over haar toekomst als kendoka.

Toptechnologie uit Zweden

COVRI

Op maat gemaakte HOEZEN
voor al uw OUTDOOR materiaal

De infraroodstralers hebben bovendien een heel laag energieverbruik, zijn ontwikkeld
uit milieuvriendelijke materialen, genereren een hoge constante therapeutische
stralingsdensiteit (zelfs bij lage temperatuur), en produceren quasi nul elektromagnetische
straling! Kortom, uniek in hun soort.

G E V R A AG D

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

Interesse in een infraroodsauna met LEVENSLANGE GARANTIE? Nu met

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

al vanaf

€3.900

Bel voor info: 0471 94 21 45

(incl. btw)

speciale condities op alle stockmodellen
(op=op)
Ontvang bij aankoop een energiepremie van 200€.*

INFRAROOD

2212-12701

www.covri.be
Gruuthusestraat 44 – TIELT
051 400 678

Alle Merken en jaren
met/of zonder schade/keuring, veel km.
24/24 - 7/7!

0494 66 66 60

Beste prijs
!
cash en aan huis

3-4 dec & 10-11 dec
zaterdag: 10-12u en 14-18u
zondag : 14-18u
(check onze website voor andere datums)

De HEALTH MATE Winkel - Otegemstraat 49, Zwevegem | www.healthmate-winkel.be | 0496/451044 - 0477/595813
Di, Do, Vrij, Zat: 10-12u en 14-18u / Ma en Woe: enkel op afspraak
Raadpleeg steeds jouw arts als je een infraroodsauna wilt gebruiken om medische redenen. Informeer jouw arts ook dat je zou kiezen voor het Health Mate thermische infrarood.

*voorwaarden in de winkel

AANKOOP ALLE WAGENS

- DEMO WEEKENDS -

Korneel De Rynck neemt
ons mee naar de sixties

Z O N W E R I N G E N - U I T B O U W & V E R A N D A’ S
RAMEN & DEUREN - OVERKAPPINGEN
S E C T I O N A L E P O O R T E N – POOLHOUSES

Een feest van herkenning

Een paar jaar geleden bracht de Kortrijkzaan
‘Vroeger was alles anders’ uit, over het dagelijks leven in de jaren ‘50, met tal van sprekende foto’s. Het boek werd een bestseller.
“Mensen kijken heel graag terug naar hun
jongere jaren, dat heb ik toen echt gemerkt.
Nostalgie is een heel krachtig gevoel. En ik
hielp hen om de herinneringen op te halen.
Nu we volop in een economische crisis zijn
verzeild, is het fijn om eens terug te blikken
naar een periode waarin onze welvaart zienderogen toenam: de golden sixties.”

“Na de wereldtentoonstelling van 1958 in
Brussel veranderde het leven sterk op alle
vlakken. Je had het industriële Expobrood,
spaghetti kwam op, mensen aten meer vlees
en Coca-Cola werd populair. De huizen veranderden ook. In plaats van de wasbeurt op
zaterdag, in een teil in de woonkamer of keuken, kwam er nu een uitgeruste badkamer
met warm water uit kraantjes. Het vroegere
toilet buiten, vaak niet meer dan een plank
met een gat, maakte plaats voor een binnentoilet met waterspoeling. De beste kamer,
het salon, werd stilaan een onderdeel van de
living. De kachels op mazout en de centrale
verwarming verdrongen de kolenkachel. Er
kwamen een telefoon en tv in huis. Er kwam
een stofzuiger, een koelkast, een wasmachine
en een mixer. Het huishouden kon zo gemakkelijker en sneller gebeuren.”
Symbolisch voor de welvarende sixties was
de doorbraak van Koning Auto. “Van 600.000
auto’s in 1957 ging het naar 2,5 miljoen in
1974. Er kwamen nieuwe wegen, en zelfs een

nieuw type weg: de autostrade. Het werd
almaar drukker, zeker in steden. En helaas
nam ook het aantal ongevallen drastisch toe.
De regering greep in, zij het traag. Er kwam
meer verlichting langs de wegen. Wagens
werden veiliger. De gordel werd ingevoerd,
al zagen de Belgen daar in het begin het nut
niet van in. In 1967 werd ook het rijbewijs ingevoerd, samen met het theoretisch examen
en de leervergunning. Maar bij wijze van
overgangsmaatregel mocht iedereen boven
21 jaar zijn rijbewijs zomaar afhalen bij het
gemeentebestuur. Ook mensen die nog nooit
hadden gereden, deden dat…”
‘De golden sixties’ (uitgegeven door Manteau)
is een terugblik op een periode van ongekende welvaart en grote veranderingen in het
gewone leven. Wie jonger is, zal zich verbazen en verwonderen. Voor 50-plussers is dit
boek dan weer een feest van herkenning. Het
boek is nu overal te koop en komend voorjaar
volgen er ook lezingen. Meer info vind je op
www.korneelderynck.com.

PROMOTIES DECEMBER - JANUARI

Winkelen aan
rijzen
groothandelsp

CÔTE À L’OS 1E KEUS
7/KG
€ 19,88 €18,9

OPENINGSUREN

€ 17,49

Rosbief
ARDEENS KASSLER GEBRAAD
€15,99/KG € 9,81 €9,50/KG

DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR
9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA
8u - 11u45 / 13u30 - 16u45
zondag, maandag en feestdagen

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA
T. 057 22 11 50 - WWW.MARKEY.BE

€ 7,10

vispannetje
€6,70/STUK

GRILLWORST
KG
€ 11,20 €10,90/

GEROOKTE ACHTERHESP
GEHEEL
€ 9,28 €9,10/K
G

ALLE PROMOTIES OP WWW.MARKEY.BE

2212-9945

GESLOTEN

Bij Vervo zonwering
kunt U rekenen op
TOPKWALITEIT en
een HAARFIJNE
AFWERKING
van A tot Z.
Als klant staat u bij
ons centraal, wij hebben
voor elk budget een
aangepast aanbod!

ONTDEK NU ONS NIEUW GAMMA TUI

NMEUBELEN !

2212-12687

Er zijn weinig periodes die zo tot de verbeelding spreken als de sixties. Het was niet enkel
een decennium waarin alles kon en mocht denk maar aan de flower power - de jaren ’60
staan ook synoniem voor stijgende welvaart
en modernisatie. Zelf was hij toen nog lang
niet geboren, maar het belette schrijver, spreker en historicus Korneel De Rynck niet om
zich in zijn nieuwste boek ‘De golden sixties’
onder te dompelen in deze gouden jaren.

Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be
openingsuren toonzaal: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9u30 tot 12u, 13u30 tot 18u I zaterdag: 10u tot 12u, 14u tot 18u I dinsdag en zondag: gesloten

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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Orde van de Ezel zkt.
nieuwe naaiploeg

ZINGEM

“We hebben ons ‘vree gejeund’”
Zowat elke Kuurnenaar is bekend met de Orde
van de Ezel, een vereniging die de gemeente
Kuurne op cultureel en folkloristisch vlak wil
promoten. Om die woorden om te zetten in
daden organiseren ze jaarlijks meerdere activiteiten binnen Kuurne of werkt de Orde mee
aan activiteiten georganiseerd door andere
verenigingen. De Orde bestaat uit maximaal
23 leden, die ook wel ‘members’ worden genoemd, en uit verschillende emeriti.
Zoals het een echte Orde betaamt, worden
de leden getooid in een epitoga of stola (mét
goudkleurige ketting). Die kledingstukken
worden al sinds jaar en dag vervaardigd door
de enthousiaste naaiploeg van de Orde van de
Ezel. Maar na zich jarenlang voor de vzw te
hebben ingezet, besloten de dames onlangs
dat het tijd werd om te genieten van een welverdiend pensioen. Zonder naaiploeg echter
geen outfit, dus zoeken de leden van de Orde
van de Ezel nieuwe helpende handen.
De naaiploeg bestond meer dan twintig jaar
uit Christine Decavele, Christine Callewae-

rt en Christiane Schietgat, die de stola’s en
epitoga’s voor hun rekening namen, aangevuld met Christine Callens, die jarenlang de
pluchen ezels maakte. De 78-jarige Christine
Decavele maakte meer dan twintig jaar deel
uit van de naaiploeg. Het was via haar echtgenoot, die lid was van de Orde van de Ezel,
dat ze in de naaiploeg terechtkwam.
“Ik heb het altijd heel graag gedaan”, vertelt ze. “Vroeger spraken we af in de kelder
van Christiane, dat was ons atelier. Het was
telkens weer gezellig daar, samen met de
andere vrouwen. We hebben ons ‘vree gejeund’. We naaiden, dronken tussendoor een
koffie, babbelden wat en sloten af met een
Ezelsbiertje. Maar er werd ook hard gewerkt.
Christine Callewaert sneed de patronen en
Christiane en ik naaiden die. Christine Callens maakte de ezels, die onder meer werden
gegeven aan de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar daar hebben wij ons nooit
aan gewaagd. Daar was enorm veel werk
aan.”

Win één van de
3 boeken
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!

Alhoewel het heel leuk was, liep het vervaardigen van de stola’s en epitoga’s niet altijd
van een leien dakje. “Er is een tijd geweest
dat we zo goed als nergens meer aan biezen
of kettingen konden geraken. Of aan vel voor
de epitoga’s. Gelukkig hebben we, dankzij
het zoekwerk van leden, altijd alles kunnen
verkrijgen. De leden van de Orde van de Ezel
waren ook steeds erg dankbaar voor het vele
werk dat we verrichtten.”
Maar aan alle mooie liedjes komt een eind en
daarom is de Orde van de Ezel op zoek naar
vrijwilligers om de nieuwe naaiploeg te versterken. Behalve enige kennis van patronen
en naaien zijn er weinig vereisten, zegt Christine. “Je moet vooral veel goesting hebben.
Je moet het echt willen doen en bereid zijn
om er de nodige tijd voor vrij te maken. Het is
alleszins de moeite waard!”
Wie de naaiploeg van de Orde van de Ezel wil
vervoegen of meer informatie wil, kan contact
opnemen via info@ezelsorde.be.

Het Vegan Plan!
Meer info:
scan QR Code

Uw specialist in moderne en traditionele tapijten
Gentsesteenweg 86 • 9750 ZINGEM (KRUISEM) Langs N60 Gent-Oudenaarde
09/384 29 17 • info@tapijtcenter.be
Open: dinsdag tot vrijdag 10u-12u & 13u30-18u30, zaterdag 10u-18u, ZONDAG 14u-18u (maandag gesloten)

Ontdek ons assortiment ook op www.tapijtcenter.be
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Winnaar Blits Magazine week 35: Wint een iPhone 13: J. De Muyt / 8730 Oedelem

Attentie! Attentie!

Deelnemen kan t/m 08/01/23 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

We zijn op zoek naar alle soorten bont!

Wij betalen tot € 15.000*
Bont in combinatie met goud

Optiek Hans Ingelbeen
Al 35 jaar de specialist in progressieve glazen!
Overleiestraat 63, 8500 Kortrijk, T 056 35 88 35
optiekingelbeen.be

€100 korting*
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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

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.

* Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig t.e.m. 31 december 2022.

✂

ANTIEKE KORAAL SIERADEN

BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON

Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)
Tandgoud (met en zonder tanden)

€200 korting*
bij aankoop van Bril met

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

Voor senioren ook huisbezoeken tot 50 km

dubbelzichtglazen of progressieve glazen

- GRATIS taxatie (ook op locatie) - Beoordeling van uw sieraad

* Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig t.e.m. 31 december 2022.

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

bij aankoop van Bril
met unifocale glazen

2212-10309
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TIJDLOOS DESIGN

PARKEREN
IN STIJL,
HET KAN !

Een carport van Christiaens Yvan beschermt uw wagen of andere
dierbare spullen tegen het meest gure weer. Een aangebouwde
of vrijstaande carport. Alles kan, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Of u nu kiest voor een modern plat dak of een landelijk ogend
schuin dak met leien: de warme look van de houtsoorten in ons
gamma sluit perfect aan bij de stijl van elke woning.
Zo zorgen we voor een prachtig, praktisch geheel.
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Tuinhuizen, carports & poolhouses

tuinhuizenfabrikant.be

