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Kantoor te Ieper
- Oppervlakte: 177 m²
- Volledig ingericht
- Parkeergelegenheden voor de deur
- Uitnodigend zicht op veel groen!

Winkelruimte/kantoor te Ieper

2212-12704

- Oppervlakte: 138 m²
- In te richten naar eigen smaak
- Alle voorzieningen aanwezig
- Onmiddellijk vrij indien gewenst

Alle informatie: 0494 70 68 37
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Pascal Vanelstlande - 0474 74 89 98
pascal@blitsmagazine.be
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Menen, Wevelgem, Wervik,
Dadizele en Ledegem.
Oplage: 42.100 ex.
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Regioverantwoordelijke

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

* gratis 2e paar correctieglazen identiek als 1e paar
* gratis 2e bril uit trendy private label collectie
* ook toepasbaar als 2e gratis zonnebril!
* geldig tot 31.12.22

Rijselstraat 29-31 I Menen I 056 51 30 09

www.optiekneirynck.be

V.U.: OVS Garden B.V., Ekkersrijt 4133, 5692 DD Son en Breugel, NL 8567.96.840.B01. Niet op de openbare weg gooien.

NIEUWE LADING MEUBELEN!

OUTLET
tuin en interieur
meubelen

-80%
tot

Elke vrijdag open
van 10u tot 17u

Driemasten 80
8560 Gullegem

Volg ons op FACEBOOK: Outlet meubelen Gullegem
Zowel lichte containerschade als eindereeksen - Goederen direct mee te nemen - Betaling: cash, bancontact, Visa of Mastercard

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.

www.blitsmagazine.be

Blits Magazine draagt
het WeMedia
kwaliteitslabel
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.

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

2212-12481

NEIRYNCK

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.
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Vroeger was alles beter
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“Wil clichébeeld rond missverkiezingen doen verdwijnen”
Een drietal maanden na haar verkiezing als
Wieltjesprinses staat de Menense Jill Ponnet
weer met beide voetjes op de grond. Alhoewel de 18-jarige jongedame te nuchter is om
ook maar een moment te hebben gezweefd.
Doodnormaal is ze, maar daarom niet doorsnee. Ze heeft zowel de looks als de ‘brains’.
En ze is bovenal een fiere Menense en dolenthousiast om haar stad het komende jaar te
mogen vertegenwoordigen. Maak kennis met
Jill Ponnet, de 50ste Wieltjesprinses van Stad
Menen!

te doen aan de verkiezing van Wieltjesprinses. Het was mijn mama die de oproep naar
kandidates zag en me voorstelde om me in te
schrijven. Mijn eerste gedacht was dat zoiets
niets voor mij was, maar toen ik erover begon na te denken, leek het me wel een leuke
ervaring. Ook iedereen in mijn omgeving was
positief, dus heb ik mij uiteindelijk ingeschreven. Vanaf dat moment ben ik er meteen voor
gegaan, want als ik me iets in het hoofd haal,
moet het met een duidelijk en origineel plan
zijn”, lacht Jill.

De verkiezing van dit jaar was om meer dan
één reden erg bijzonder. Eerst en vooral was
het een jubileumeditie - de 50ste - en dateert
de vorige al van 3 jaar geleden. Bovendien
werd na 18 ‘Ambassadrices van Stad Menen’
opnieuw teruggegrepen naar de oorspronkelijke titel van Wieltjesprinses.

Alhoewel er maar 2 meisjes deelnamen aan
de verkiezing, waren het allebei straffe kandidates. “Doordat we maar met z’n tweetjes
waren, hebben we een hechte band met elkaar ontwikkeld. Emma (Foulon, eerste eredame, n.v.d.r.) heeft het zeer goed gedaan en
ik zou haar de overwinning zeker hebben gegund. Waarom ik uiteindelijk heb gewonnen?
Ik denk dat ik wat meer punten heb gescoord
door mijn creativiteit en door mijn vele supporters. Zij hebben mij vanaf het begin gesteund, zonder hen zou dit niet gelukt zijn.”

Dat Jill met het kroontje zou gaan lopen, had
ze helemaal niet verwacht. Zeker omdat ze
lang heeft getwijfeld om deel te nemen. “Zelf
had ik er geen moment aan gedacht om mee
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je nachtrust
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Boost

50ste Wieltjesprinses Jill is trotse
ambassadrice van ‘haar’ Menen
Ondanks het feit dat er tegenwoordig vaak
meewarig wordt gedaan over missverkiezingen is Jill een trotse Wieltjesprinses. “Het
gaat niet alleen over mooi of lief zijn, maar
ook over talenten en durf. Ik zou heel graag
hebben dat het clichébeeld rond missverkiezingen verdwijnt en wil dan ook zoveel mogelijk mensen warm maken om deel te nemen.
Zelf had ik ook een duwtje in de rug nodig en
kijk, hier sta ik nu als 50ste Wieltjesprinses.”
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besparen?

Nu uitzonderlijke
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en
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van 23/09 t.e.m. 08/10

Het wordt een druk jaar voor de Wieltjesprinses en haar eredame, waarin beiden hun stad
zo goed mogelijk zullen vertegenwoordigen.
“Het komende jaar worden we verwacht en
uitgenodigd op tal van evenementen. Daar
zullen we kunnen tonen dat Stad Menen echt
leeft! Ik hoop om veel mensen te leren kennen en socialer te worden. Al heb ik mezelf
al overtroffen door deel te nemen aan de verkiezing: niet iedereen durft alleen op een podium staan om een volle zaal toe te spreken.
Het belangrijkste is echter dat Emma en ik een
jaar lang zullen genieten van elk moment! Het
wordt een onvergetelijke ervaring.
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Choreogroep Mistral zoekt
extra podiumpower

VANAF ZATERDAG 3 DECEMBER 2022

Van Rammstein tot de sierlijkheid van olympische linten

Voorzitster van Mistral Aagje Decock kwam
in 2006 zelf heel toevallig bij Mistral terecht.
“We vierden de verjaardag van een vriend en
zijn vriendin had ervoor gezorgd dat we ’s
avonds nog konden kijken naar een optreden
van Mistral. Ze kende immers iemand die er
meedanste. Ik was van de eerste tot de laatste seconde onder de indruk van de kracht en
de emoties die van de dansers uit kwamen.
Zoiets had ik nog nooit gezien. Na enkele
initiatielessen te hebben gevolgd, ben ik lid
geworden. Daar ben ik nog steeds erg dankbaar voor, want door onze choreogroep heb ik
al aan heel wat unieke dingen mogen meewerken. Denk maar aan de opening van de
Special Olympics of de tv-uitzendingen van de

zeewijding in Blankenberge. Bovendien is het
de ideale manier om alles even te vergeten en
te genieten van het moment.”
Alhoewel er in een choreogroep vooral wordt
gedanst, gaat men veel breder. “We willen
steeds een verhaal vertellen en een bepaalde
sfeer scheppen. In onze dans staan beweging
en emotie centraal. Die beweging komt vanuit de leden zelf. Verder werken we met veel
verschillende muziekstijlen en materialen. Zo
dansen we al op film-, wereld- en klassieke
muziek, maar evengoed op popmuziek of
rock. Voor onze choreo’s gebruiken we dan
weer verschillende materialen. Mensen herkennen ons vaak aan onze vlaggen, maar eigenlijk gebruiken we alles wat mooi oogt op
het podium en emotie kan overbrengen. Het
kan zijn dat we de ene keer stevig doorzwaaien met een vlag op Rammstein en de andere
keer de sierlijkheid van de olympische linten
naar boven halen.”
Daarnaast vormen de leden van Mistral ook
gewoon een fijne vriendengroep. “Als we op

RUIM ASSORTIMENT
AAN REUZEKORTINGEN!

tot en met zaterdag 14 januari 2023
een podium staan weet iedereen wat hij of zij
moet doen en dan staan we er ook. Naast het
oefenen is er echter ook plaats voor grapjes
en plezier maken. We maken dan wel deel uit
van het amateurkunstencircuit, maar ik weet
dat wij op een professionele manier handelen
en dat bewijzen we steeds. Daar ben ik wel
trots op”, vertelt de voorzitster enthousiast.
Iedereen tussen 14 en 40 jaar kan zich inschrijven om een gratis workshop te proberen. Je
kan ook een van de oefensessies bijwonen
die op zondagochtend doorgaan in SPWE in
Wevelgem (van 9.30 tot 12.00 uur). “Uiteraard
heb je wat gevoel voor ritme nodig, maar het
belangrijkste is dat je er zin in hebt. Dat je
enthousiast bent om te zoeken naar creatieve
manieren om te bewegen en dat je dit op een
podium wil tonen”, besluit Aagje. Op www.
mistralchoreogroep.be vind je meer info en
zie je waar de dansers binnenkort optreden.
Contact opnemen en je inschrijven voor de
workshop kan via info@mistralchoreogroep.
be of 0498 72 65 20.
Copyright foto: Steven T’joen
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A PASSION FOR FASHION
Heropening

zaterdag 11 februari

Modeshow in De Bunder
KLEDING VOOR DAMES, HEREN EN JONGEREN

VRIJDAG 2 DECEMBER UITZONDERLIJK GESLOTEN

donderdag 16 februari

2212-12692

De Wevelgemse choreogroep Mistral vzw doet
een opmerkelijke oproep: ze zijn op zoek naar
extra podiumpower om hun gelederen te vervoegen. Wie de dansers van Mistral reeds aan
het werk zag, kan het beamen: wat ze doen,
ziet er indrukwekkend uit. Toch kan iedereen
met wat gevoel voor ritme – en met heel veel
goesting – zich bij de choreogroep voegen.

-20% -50% -90%
-30% -70%
-10%

2212-12641

TOTALE
UITVERKOOP
wegens
renovatiewerken

Manicure ¯pédicure
Rijselstraat 35 • 8930 Menen ! $

VOLVO SELEKT VAN DE WEEK
Gecontroleerd op 100 punten.
Uitgebreide uitleg functies v/d auto bij aflevering.
Sluitende Selekt-waarborg van 24 maanden.
Volvo Assistance gratis: 24 uur rond hulp voor pech, ongeval,
immobilisatie in heel Europa.
✓ Onderhoud en herstellingen door onze Volvo getrainde Personal
Service Techniekers: onze dienstverlening stopt niet na de levering!

✓
✓
✓
✓

V90 CROSS COUNTRY D4 190 PK AWD EURO6
€ 35.950 btw inbegrepen

WAAROM MEER BETALEN
VOOR UW BRIL?
KEUZE UIT MEER
DAN 660 MONTUREN

BUDGET VRIENDELIJKE GLAZEN
VOOR ALLE MONTUREN
OUD OF NIEUW

Voor onze volledige voorraad: www.willaert-nv.be of
bezoek ons Volvo Selekt Center.

April 2018 met 66400kms
Business + light pack, halfautom. trekhaak …

BRILGLAZEN SHOP

Nieuw

Steverlyncklaan 12 - 8900 Ieper
Tel 057/205801- info@willaert-nv.be
2212-11075

MONTUUR
+
UNIFOCALE
GLAZEN MET SUPER
ONTSPIEGELING

€69

MONTUUR
+
PROGRESSIEVE
GLAZEN MET SUPER
ONTSPIEGELING

€99

WWW.BRILGLAZEN.SHOP
Bruggestraat 10 • MENEN • 056 51 18 10

MENEN: di, do, vr: 10u-12u en 14u-18u • wo: 10u-12u • za: 10u-17u doorlopend • zo en ma GESLOTEN
IEPER - Diksmuidestraat 50: di, do, vr: 10u-12u30 en 13u30-18u • wo: 14u-18u • za: 10u-17u doorlopend
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Na Ieper
Nu ook te
MENEN

Nieuw jeugdhuis in Geluwe geopend
“Jongeren krijgen de kans om er iets moois van te maken”
Voor wie er opgroeide staat het dorp Geluwe synoniem voor jeugdhuis De Jukte. Maar
aan alle mooie liedjes komt een eind en in
dit geval wordt het vervolgd met een nieuw –
en even mooi – liedje: jeugdontmoetingscentrum (JOC) De Metropool, dat eind november
de deuren opende. JOC De Metropool maakt
deel uit van het al even nieuwe GC Gilwe en
wordt dé plek voor jongeren in de buurt.
Als welzijnswerker Vrije Tijd bij Stad Wervik is Cédric Deceuninck vanop de eerste rij
betrokken bij deze gloednieuwe ontmoetingsplek. “Het signaal voor die plek kwam
er van de jongeren uit Geluwe zelf. Deze
groep vrienden hielp in samenwerking met
de jeugddienst om de Nacht van de Jeugd en
de buitenspeeldag in Geluwe te organiseren.
Daarnaast hielpen enkelen om de tijdelijke
skatespot in Geluwe uit de grond te stampen.
Toen de vraag naar een jeugdhuis kwam,
wilden we dan ook graag gehoor geven aan
deze actieve groep jongeren. We vinden het
immers belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun vrije tijd in hun eigen gemeente
in te vullen”, legt Cédric uit.

De concrete voorbereidingen voor JOC De
Metropool begonnen in de zomervakantie.
“Wekelijks zat ik samen met de kerngroep
om alles voor te bereiden. Uiteraard kregen
de jongeren een belangrijke stem in dit proces: bij het kiezen van het interieur, de naam,
de omgevingsaanleg, het uitstippelen van de
werking … Omdat de gemiddelde leeftijd van
de kerngroep zo’n 16 à 17 jaar bedraagt, is
het voorlopig nog te vroeg om het jeugdhuis
zelfstandig als vzw uit te bouwen. Daarom
leggen we het traject naar verzelfstandiging
samen met de jongeren af.”
“Er werd bewust gekozen voor een jeugdontmoetingscentrum (JOC) omdat dit nog meer
omvattend is dan een jeugdhuis. We willen
mikken op dat tikkeltje meer dan louter een
drankje consumeren. We streven naar ontmoeting, activering en educatie. En heel
belangrijk: dit dienen de jongeren samen te
doen”, vervolgt Cédric. “Het doel is om telkens op vrijdag te openen met een caféwerking en aanvullend af en toe een evenement
of activiteit. Zo kregen we een zeer mooie,
nieuwe ruimte ter beschikking. Boven komt

er een mezzanine om te chillen, een pooltafel
en een dartsbord. Beneden vind je de bar, de
dj-booth en het podium.”
GC Gilwe wordt dus de ideale plaats om
samen met je vrienden af te spreken, een
spelletje darts of vogelpiek te spelen en een
dansje te placeren. “Er zijn 1001 redenen
waarom het de moeite waard is om het nieuwe JOC een bezoekje te brengen: het is een
spiksplinternieuwe ontmoetingsplaats, een
ruimte waar jongeren kunnen experimenteren, participeren, waar ze een stem krijgen
en waar een enthousiaste groep vrijwilligers
alles geeft om het opnieuw te laten bruisen in
Wervik en Geluwe”, besluit Cédric. “Het vorige jeugdhuis De Jukte kende een zeer mooie
en lange traditie. De jongeren krijgen de kans
om ook hier iets moois van te maken.”
Jongeren die graag een actieve(re) rol opnemen in JOC De Metropool kunnen steeds
contact opnemen met de jongeren via de Facebookpagina van JOC De Metropool, of door
een Facebookberichtje te sturen naar ‘Cédric
Jeugd Wervik’.
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

2212-12702

S E C T I O N A L E P O O R T E N – POOLHOUSES

Bij Vervo zonwering
kunt U rekenen op
TOPKWALITEIT en
een HAARFIJNE
AFWERKING
van A tot Z.

ONTDEK NU ONS NIEUW GAMMA TUI

Als klant staat u bij
ons centraal, wij hebben
voor elk budget een
aangepast aanbod!

NMEUBELEN !

Cara, Diamanti Per Tutti, Diamonfire,
Gento, Nobless, Orage, Silver Rose,
Swing Jewels, You And Me, Boccia, Lotus, Festina, Jaguar, Lui Jo,
Timberland, Rodania, M & M, William L. 1985

Lauwbergstraat 70 | 8930 Lauwe
056329411

Shop ook online:
www.juwelierferrimerlier.be

2212-12687

Onze merken:

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

GLAZEN DEUREN,
DOUCHES,
BALUSTRADES
…
GRAAG ONTVANGEN
WE U IN ONZE
SHOWROOM

Geef jouw activiteit een
plekje in Blits Magazine!

EIGEN PLAATSINGSDIENST
EIGEN PRODUCTIE

2203-10937

Organiseer je met jouw jeugdvereniging binnenkort een spaghettiavond? Zet de harmonie waar je muziek speelt een mosselsouper op
poten? Een fototentoonstelling van de plaatselijke fotoclub? De nieuwste voorstelling van de toneelgilde in het dorp? Een wijn- en kaasavond? Een voordracht? Een gezinszoektocht? Een spelletjesnamiddag
voor de allerkleinsten? Een groepswandeling met je viervoeter?

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

Vanaf januari vind je in Blits opnieuw een kalender vol leuke activiteiten in jouw buurt! Voor jong en minder jong, voor zowel de cultuurliefhebber als de foodie, om op je eentje te doen, met vrienden of met het
gezin: in de Blitskalender vind je een bloemlezing van wat er zoal leeft
in jouw regio. Ideaal als je tijdens het weekend niet weet wat gedaan
of als je zelf iets organiseert dat je in de kijker wil zetten.

AANKOOP ALLE WAGENS
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

Wil jij je activiteit in de Blitskalender zien? Stuur alle info door naar
redactie@blitsmagazine.be en zorg ervoor dat iedereen het weet!

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

Kerstchalets op het Stationsplein
vanaf 10 december

Kerstanimatie op de Grote Markt:
Huis van de Kerstman
in de Noordstraat

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop
Elke dag betaald - Eigen regio
In bezit van auto en telefoon

www.kmosites.com
info@kmosites.com

#VANRSL

Radio2 live, Reuzenrad, Rolschaatspiste, Paardencarrousel

G E V R A AG D

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

Kerst

Bel voor info: 0471 94 21 45

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, ...

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

www.visitroeselare.be

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

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.

ANTIEKE KORAAL SIERADEN

**

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

LAATSTE
KANSst-Europa
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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
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maandag

telwoord

koud
<Straatnaam>

*

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!

<Postcode + gemeente> <Postcode + gemeente> <Postcode + gemeente> <Postcode + gemeente><Postcode + gemeente>
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waadvogel

ÉÉN MAANDÉÉN MAANDÉÉN MAAND

Ooststraat 65 - Roeselare, +32(0)483 38 96 54
10-16u non-stop
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stripfiguurtje

effen
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Antiekwinkel Bont Actie Dag

Constante temperatuur
Omgeving 34°C
Water 32°C

Color Party

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
DEC

18U00 - 21U30

n
e
m
m
e
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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!
ZO.

4

DEC
09U00 - 10U00

ZO.

18
DEC

09U00 - 10U00

Wellnessdays

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.

10
DEC

Meer info en tickets

www.bellewaerde.be/aquapark

ZO.

11
DEC

ZA.

17
DEC

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.

