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Editie Menen/Wevelgem

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70

KRIJG 10% 
VERJAARDAGSKORTING!

Feest! Want Lapperre bestaat dit jaar 75 jaar. Da’s 75 jaar ervaring, 75 jaar expertise,  
75 jaar topservice, 75 jaar innovatie en … 75 jaar blije oren! En jou maken we ook blij want we hebben  
een feestelijke verjaardagskorting van 10%* voor je klaarliggen.

Jij deelt in de feestvreugde
Onze verjaardag is hét uitgelezen moment om een eerste stap te zetten, mocht je twijfelen aan je gehoor. 

Doe een 
gratis 

hoortest

Maak voor 31 mei 
een afspraak

Test één 
maand 

vrijblijvend

De meest innovatieve 
hoortoestellen**

Krijg
10% 

korting

Indien je tot 
aankoop overgaat

Maak je afspraak vóór 31 mei
Bel ons op het gratis nummer 0800 177 66 of registreer je via 
www.lapperre.be/verjaardag. Met 240 Lapperre-hoorcentra 
in België is er altijd wel eentje bij jou in de buurt.

Krijg nu

10%
korting

Lapperre staat steeds voor je klaar met persoonlijk advies
0800 10 888 • info@lapperre.be • www.lapperre.be 

V.U.: Sonova Retail Belgium, Stationsstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden, België

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

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

LAPPERRE HOORCENTRUM IZEGEM BIJ OPTIEK EXCLUSIEF
Korenmarkt 14 - Izegem - 051 30 19 86 - izegem@lapperre.be
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur  - steeds op afspraak

*
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Lapperre wordt 

Vier mee en krijg 10%
verjaardagskorting*
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Hou uw huis warm in de winter
koel in de zomer
Bespaar op je gas- en 
elektriciteitsfactuur met 
een warmtepomp 

Kanterstraat | 8940 Geluwe | +32 476 01 32 99

info@koeltechniekhemeryck.be | www.koeltechniekhemeryck.be

KOELTECHNIEK – WARMTEPOMPEN – AIRCONDITIONING

U hebt al 
een lucht/lucht 
warmtepomp 

vanaf 
1700 €

Vraag nu een offerte op maat. 

22
11
-1
25
02

Een (nieuwe) website 
of webshop nodig?
Even KMOSites contacteren!

www.kmosites.com
info@kmosites.com



Een magazine vol voordelen en verrassingen

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

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

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

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

Jochen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-
stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

MEI 2023
EDITIE MENEN/WEVELGEM

✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Menen, Wevelgem, Wervik,  

Dadizele en Ledegem. 
Oplage: 42.100 ex.

Verantwoordelijke uitgever 
Jochen Van Coillie 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
jochen@mediatopper.be

Redactie 
Redactie Blits Magazine 

Arsenaalstraat 32 - 8900 Ieper
redactie@blitsmagazine.be

www.blitsmagazine.be

Blits Magazine draagt 
het WeMedia 
kwaliteitslabel

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

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Ieper - Jaagpad 7 - Noorderring - tel. 057 21 45 00
Moeskroen - Geallieerdenlaan 274 - tel. 056 55 50 72 
Roeselare - Meensesteenweg 320 H - tel. 051 20 50 15
Waregem - Gentseweg 467 - tel. 056 60 53 48

Download gratis ons 
luxe inspiratiemagazine

Altijd open op zondag

20% korting* op kasten
 + 

gratis* vaatwas
t.w.v. € 1.100

 + 
gratis* keukenrobot

t.w.v. € 479,95

VERJAARDAGSACTIEGEZIEN INGEZIEN IN

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

Dovy viert 43 jaar vakmanschap
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OPENINGSUREN
DI, WO & DO 8u - 11u45 / 13u30 - 18u
VR 9u - 11u45 / 13u30 - 18u
ZA 8u - 11u45 / 13u30 - 16u45

KLERKENSTRAAT 139B
8920 LANGEMARK-MADONNA

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

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

€ 7,10 €6,80/KG

Hespenworst (1,2kg) 

€ 6,90  €6,70/STUK

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

€ 4,70     €4,50/KG

GESLOTEN
zondag, maandag en feestdagen

Kippenbillen vers
€ 3,82   €3,65/KG

PROMOTIES APRIL & MEI

55
BIJ EEN BEZOEK: 

BRENG DE 
AFMETINGEN MEE

SANI
peter ostyn

www.sanicentrum.be

CENTRUM
Nieuwpoort-Roeselare

GRATIS OPMETINGEN TER PLAATSE  
GRATIS ONTWERP & GRATIS PRIJSOFFERTE

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

GROTE KEUS • 2500M2 TOONZALEN  
MET DE NIEUWSTE BADKAMERS

Albert I-laan 13  
8620 Nieuwpoort  

T 058 23 56 64

Ardooisesteenweg 243 8800 
Roeselare  

T 05124 85 75

www.sanicentrum.be

*KRIJG VLOER EN 
WANDTEGELS GRATIS 
BIJ AANKOOP VAN UW 

BADKAMER

TIJDENS ONS 55STE JUBILEUMJAAR STUNT ACTIE

Stenen winkels maken de steden en dorpen waar we wonen een stukje 
mooier. Om lokale stenen winkels te steunen en hun kracht te vieren, 
vindt van 8 tot en met 14 mei 2023 de ‘Week van de Stenen Winkel’ 
plaats. Een week waarin we de zelfstandige winkeliers in jouw buurt 
in de kijker zetten.
Wil jij de stenen winkels in je buurt steunen? Doe dan in de week van 
8 tot en met 14 mei het volgende: koop in die week 1 keer extra een 
product bij een lokale winkel. Hiermee steun je de droom van een loka-
le ondernemer. Steun jouw favoriete lokale winkels via sociale media. 
Geef een like of een reactie op een Facebook- of Instagrampost van 
winkels in jouw buurt. Kost je helemaal niets, maar het helpt stenen 
winkels wel nieuwe mensen te bereiken. Plaats een bericht op sociale 

media met de hashtags #weekvandestenenwinkel en #koopklein. Hier-
mee help je de boodschap verspreiden dat de lokale stenen winkels in 
jouw buurt een bezoek waard zijn.
Kies een van deze activiteiten of voer ze allemaal uit ... het is aan jou. 
Het is een kleine moeite, maar zo steun je jouw lokale ondernemers. En 
die vormen dan weer het hart van jouw dorp of stad! 
Alle info vind je op www.weekvandestenenwinkel.com.  
De ‘Week van de Stenen Winkel’ is in het leven geroepen door Marian 
Bekkers, eigenares van Kooplust. Met haar bedrijf adviseert ze sinds 10 
jaar zelfstandige winkeliers. Samen met alle andere retailexperts zet ze 
zich belangeloos in om zelfstandige winkeliers na een aantal uitdagende 
jaren een flinke boost te geven.

Doe mee aan de Week van de Stenen Winkel



www.miatex.be

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

MOEDERDAG ACTIE
VAN ZATERDAG 6 MEI

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

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

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

100 
JAAR

1 9 2 3 - 2 0 2 3

*vanaf aankoop € 100

Roeselarestraat 84 | 8560 Wevelgem | 056 41 23 42
info@garage-denutte.be | www.garage-denutte.be

WWW.GARAGE-DENUTTE.BEGARAGE DENUTTE
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Verkoop nieuwe en tweedehandswagens
Herstellingen alle merken
Verhuur minibus

moederdagactie

-10% 

op nieuwe  
collectie

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

en een bloemetje 
voor alle mama’s  

het beste comfort!
Gun jezelf 

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

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

www.ansishoe.be

Sterker dan de zon!

Beselarestraat 53 A
8980 Zonnebeke

T. 051 30 50 60
info@ben-sol.be

www.ben-sol.be

TOONZAAL OPEN OP AFSPRAAK

Bezoek onze vernieuwde website www.ben-sol.be
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10% KORTING
OP BUITENZONWERING 

EN TERRASOVERKAPPINGEN

EIGEN 
ASSEMBLAGE 

= 
SNELLE 

LEVERING

ZONWERINGEN • ROLLUIKEN • TERRASOVERKAPPINGEN

Marino Punk groeide op met ‘zijn’ 
accordeon (deel 1)
“Vader speelde toen ik nog in de wieg lag”

Van woonzorgcentra en jubilees tot de Gent-
se Feesten, op boten, treinen, trams en zelfs 
op de fiets: er is geen plek waar Marino Punk 
nog niet heeft opgetreden. Al meer dan dertig 
jaar vrolijken de Meense punker en zijn ac-
cordeon feesten, evenementen, recepties en 
tal van andere gelegenheden op. En alhoewel 
hij er allesbehalve doorsnee uitziet – of mis-
schien net omdat hij er allesbehalve doorsnee 
uitziet – weet hij iedereen, van kleine kindjes 
tot omaatjes, mee te krijgen.

Maar hoe komt een punker terecht bij het 
accordeon? Het blijkt omgekeerd te zijn: het 
accordeon is al sinds kleins af een onmisbaar 
onderdeel van Marino’s leven. “Mijn vader 
komt uit een gezin met dertien kinderen. Het 
waren dus heel grote familiefeesten langs 
zijn kant, waarbij er altijd volle bak ambiance 
was. Sommige van zijn broers speelden gi-
taar, anderen vertelden mopjes en mijn vader 
… die speelde steevast accordeon, van toen 
ik nog in de wieg lag. Ook mijn nonkels, een 
neef en een nicht bespeelden het instrument 
en op mijn zevende kreeg ik van mijn meter 
mijn eerste accordeon.”

“Omdat het accordeon in die tijd nog werd be-
zien als een ‘kermisinstrument’, kon je in de 
muziekschool geen lessen volgen. Dus kreeg 
ik twee jaar les van mijn vader en daarna van 
grote accordeonisten als Roger Desloovere, 
Eddy Flecijn, Maurice Bailleur”, blikt Marino 
terug. “Ik ben altijd al begeesterd geweest 
door de melancholische en warme muziek die 
dit instrument voortbrengt. Een accordeon is 
een orkest op z’n eigen: aan de rechterzijde 
heeft het melodieknoppen en registers om te 
veranderen van klankkleur en aan de linker-
zijde, bas- en akkoordenknoppen. Bovendien 
kan je ermee rondlopen tussen je publiek, dat 
is altijd leuk!”
Ondertussen treedt Marino al meer dan der-
tig jaar op en is hij ook in heel wat tv-shows 
de revue gepasseerd: Zondag Josdag, Afrit 9, 
1000 Zonnen en Garnalen, Man Bijt Hond … 
En dan te zeggen dat de Menenaar nooit de 
intentie had om op te treden voor een pu-
bliek. “Af en toe haalde ik mijn accordeon 
boven op familiefeesten, maar dat was het. 
Tot een vriendin me vroeg of ik het niet zag 
zitten om eens op te treden tijdens een kroe-
gentocht in café Kameleon in Heule. Dat zag ik 

niet meteen zitten, maar omdat ze bleef aan-
dringen ben ik dan toch overstag gegaan.”
“Toen ik op het podium stond, was er meteen 
die klik met het publiek. De ambiance zat er 
al van de eerste noot in. En het belangrijkste 
was: in tegenstelling tot in de fabriek waar ik 
werkte, mocht ik tijdens een optreden eruit-
zien zoals ik echt was. Ik moest mijn piercings 
niet uitdoen, mijn tattoos niet bedekken en 
mijn hanenkam niet platleggen”, lacht Ma-
rino. “Tijdens dat optreden voelde ik dat dit 
was wat ik al heel mijn leven zocht. De bal 
ging aan het rollen en voor dat ik het besefte, 
werd ik her en der gevraagd om op te tre-
den.”

Benieuwd naar hoe de accordeonist een pun-
ker-accordeonist is geworden? En wil je meer 
weten over het rockabillyverleden van Marino 
Punk en de vooroordelen die hij moest over-
winnen? Lees dan volgende maand deel 2 van 
het artikel in Blits Magazine! Wie Marino aan 
het werk wil zien: op 27 mei zorgt hij voor 
ambiance in Oostnieuwkerke en op 28 mei op 
de rommelmarkt in Wervicq-Sud. 
Copyright foto: Paul Vanhautte



*GRATIS zonnebril uit hippe huismerkcollectie - GRATIS correctieglazen zelfde sterkte als 1e bril - Deze zomeractie is geldig tot 30 juli 2023.

CELINE – CHLOE - DIOR 
GUCCI – ODETTE LUNETTES

ISABEL MARANT – SAINT LAURENT

GIGI STUDIOS – LIU JO
DAVID BECKHAM – HUGO BOSS

GIORGIO ARMANI 

MERKZONNEBRILLEN

-1 0 %

www.optiekneirynck.beRijselstraat 29-31 I Menen I 056 51 30 09

NEIRYNCKOPTIEK
HOORCENTRUM
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Bij aankoop 
complete bril

C O M P L E T E
Z O N N E B R I L
O P  S T E R K T E

G R A T I S*

Geldig tot 31 mei 2023

Kalender
MOORSELE – 5 MEI EN 2 JUNI

KLEUREN VOOR GROTE MENSEN
Je bent artistiek bezig, kiest de gepaste kleu-
ren bij elkaar en maakt een praatje met je 
collega’s. Prenten en kleurpotloden zijn ter 
beschikking. IN LDC Martha (Sint-Maarten-
splein 13) van 14 tot 16 uur. Deelnemen kost 
2 euro, meer info en reserveringen via ldc.
martha@wevelgem.be of 0470 93 67 67.

MOORSLEDE – 6 EN 7 MEI
FIETSMARATHON
Een alom gekende sporttraditie in Moorsle-
de, waar jong en oud elkaar ontmoeten! Er 
is voor elk wat wils en ook leuke randani-
matie. Alle info en mogelijkheid tot inschrij-
ven via www.moorslede.be/fietsmarathon, 
sport@moorslede.be of 051 77 85 17.

GULLEGEM – 9 MEI
GROEPSSESSIE ROND GEVOELENS
Linda geeft als eerstelijnspsychologe een 
groepssessie rond gevoelens. Hoe kan je er be-
ter of anders mee omgaan? In LDC Het Knoop-
punt (Gulleheemlaan 20) om 9 uur. Deelnemen 
kost 2,5 euro, reserveer je plekje via hetknoop-
punt@wevelgem.be of 056 43 20 80. 

ROLLEGEM-KAPELLE – 10 MEI
ZOETE VERWENNERIJ 
Elke 2de woensdag van de maand biedt vzw 
’t Ferm koffie en thee met een zoete verwen-

nerij aan op Hoeve Capellehof (Sint-Jans-
plein 10). Er zal ook een standje staan met 
producten gemaakt in de ateliers van ‘t 
Ferm. Iedereen is welkom van 14 tot 16 uur. 
Meer info via info@tferm.be.

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

LEDEGEM – 17 MEI
VORMING CYBERPESTEN
Deze vorming is voor ouders en gaat over 
cyberpesten bij kinderen van 8 tot 16 jaar. 
Afspraak in het Administratief Centrum Le-
degem (Rollegemstraat 132) om 20 uur. De 
vorming is gratis, maar graag inschrijven via 
huisvanhetkind@ledegem.be of 056 89 48 19.

WERVIK – 18 MEI
GRIJS, WIJS EN PUBER
Als jong gepensioneerde roept professor 
Jean Paul Van Bendegem senioren op tot 
verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Deze voorstelling vindt plaats in GC Forum 
(Speiestraat 16) om 19 uur. Tickets kosten 

8 euro en kunnen worden aangekocht via 
info@avansa-ow.be of 059 50 39 52. Meer 
info via avansa-ow.be. 

MENEN - 20 MEI
DARTSTORNOOI OPEN MENEN
Dartstoernooi in Park Ter Walle (J&M Sab-
bestraat 163) met verschillende categorieën. 
Inschrijven kost 10 euro en 13 euro op de dag 
zelf. Er is 5.000 aan prijzen te winnen. Meer 
info via openmenen.be, info@openmenen.
be of 0475 47 86 71.

MENEN – 21 MEI
BIJENWANDELING
We trekken samen met een gids de natuur 
in en leren over de bij. De wandeling gaat 
langs de Leieboorden, richting een zoemrijk 
grasland. Afspraak op parking De Poel (Waal-
vest) om 14 uur. Terugkomst voorzien rond 
16.30 uur. Graag vooraf inschrijven via menen.
be/nieuws/bijenwandeling of 056 52 93 91.

WERVIK – 23 EN 30 MEI
ONLINE EEN REIS BOEKEN
Wil je graag zelf online een reis boeken? Je 
leert het tijdens deze cursus. Neem zeker 
je laptop en kabel, bankkaart en kaartlezer 
mee. De sessie gaat door in Buurthuis De 
Kier (Gosserieslaan 4) van 13.30 tot 16 uur. 
Deelnemen kost 2,5 euro. Meer info via rose-
marie.dewilde@wervik.be of 0491 56 09 68. 
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ZONWERINGEN - UITBOUW & VERANDA’S - RAMEN & DEUREN - 

OVERKAPPINGEN - SECTIONALE POORTEN –  POOLHOUSES

Bij Vervo zonwering 
kunt U rekenen op 

TOPKWALITEIT en 
een HAARFIJNE 

AFWERKING
van A tot Z.

jaar 
ervaring!35 

Provinciebaan 53, 8880 Ledegem – T 056 29 01 73 – G 0496 94 03 60 – info@vervo.be – www.vervo.be

 ACTIES 

VERLENGDEVERLENGDE

10% KORTING
op een selectie screens

10% KORTING
op de B200 XL, B250 XL EN B300



Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

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

maanden op Mars hebben geleefd – maar nog enkele nachtjes slapen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kasteel met koninklijke tuinen en een kleerkast vol designeritems bij 

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

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

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

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

vergelijking met een gouden kooi niet eens zo veraf. 

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

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

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

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

waarop de kleine prinsjes en prinsesjes gekke bekken trekken. Bij 

onze Nederlandse buren werd de kroonprinses zelfs al een paar keer 

‘betrapt’ terwijl ze aan het feesten was. 

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

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

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

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

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

ik de weelderig uitgedoste vorstenparade op de kroning van Koning 

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

Blauw bloed 

Column 
door onze  
redactrice ElodieSchenk Moeder het mooiste  

boeket uit de hele wereld,

Lauwestraat 43, 8560 Wevelgem | 056 495 445 | toby@maisonbarroo.be

Toby helpt 

je graag

www.maisonbarroo.be



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

blikt terug op twee keer De Mol

“Het zal toch geen waar zijn zeker?”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Copyright foto’s: Play4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Waarschijnlijk hebben  

de makers van De Mol mij  

gekozen omwille van het  

entertainmentgehalte. Ik zeg  

wat ik denk en ik laat de  

mensen graag lachen.”

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

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

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

zonder Jens Zutterman –  
West-Vlaming pur sang – niet 

compleet zou zijn, werd de 
Ieperling vanonder het figuurlijke 

stof gehaald als panellid in  
Café De Mol. 



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

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

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

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

TUINHUIS

POOLHOUSE

CARPORT

TERRASOVERKAPPING

SCHUIVENDE 
GLASWAND

GEVELBEKLEDING

TUINAFSLUITING

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

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

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

Buiten–gewoon genieten

Glazen 

schuifwanden 

voor nieuwe 

of bestaande 

bijgebouwen

23
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39

48

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

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

Tot binnenkort Team Fofan

FOFAN uw specialist in onderhoudsvriendelijke tuinconstructies

1 2 3 4 5

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

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

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

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

verzonden /ontvangen
€ 1,00 / SMS

6685 Winnaar Blits Magazine week 48: Wint een iPhone 14: C. Daelemans / 2890 Zoersel
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Puzzelwedstrijd
Win een Samsung Galaxy S23

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

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

Win een Philips Ambilight 4K TV



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

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

Antiekwinkel Bont Actie Dag

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

Wij betalen tot € 15.000*

Verander je vacht in geldLAATSTE
KANS

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

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

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

/ gram

ANTIEKE KORAAL SIERADEN
Koraalkettingen, koraalgravures (liefst in bloedrood)

Tandgoud (met en zonder tanden)

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

WIJ CONTROLEREN UW SIERAAD GRAAG OP ECHTHEID

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

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

Wij betalen tot € 2000*

GOUDEN ARMBANDEN

Liefst oude, brede armbanden! Breng ze mee!

Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts

Edele horloges in goud en zilver

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

€ 80,00*
Wij betalen momenteel tot

*enkel voor merk sieraden.

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

/ gram

*
Wij betalen momenteel tot
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Bont in combinatie met goud

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

 220310136 en 220310166 en 220311046 en 220311047 en 220311048

donderdagdonderdag vrijdag zaterdag zondag
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10-16u non-stop
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10-16u non-stop 10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop10-16u non-stop €50
EXTRA

bij vertoon van deze advertentie


