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Editie Middelkerke/Oostende

Gezellige woningen
te koop in
Stene Oostende.

Woon rustig in het groen met alles
op fiets- of wandelafstand.
Interesse?
MISPEL-OOSTENDE.BE of
bel naar 0477 80 61 11
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Oostendesteenweg 259
St. Pieters-Brugge
www.coolsoke.be
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Een magazine vol voordelen en verrassingen

✶

DON
1 DEC.

VRIJ
2 DEC.

ZAT
3 DEC.

10 - 18 U

10 - 18 U

10 - 18 U

COLOFON

Afzonderlijke bedeling in
De Haan, Gistel, Middelkerke,
Oudenburg, Westende,
Lombardsijde, Wenduine,
Bredene en Oostende.
Oplage 65.500 ex.

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

LIQUIDATIE VAN
ONZE STOCKS!

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

www.blitsmagazine.be

Door rechtstreekse aankopen in Nepal, Iran, India en Pakistan en door onze specialisatie
in alle machinale en moderne tapijtmerken ligt er een enorme overstock.
Eindereeksen zowel als de allernieuwste collecties aan
Blits Magazine draagt
het WeMedia
kwaliteitslabel

BODEMPRIJZEN

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.

-40% -50% -60%
TOT ZELFS -70%!

Vroeger was alles beter
Het lijkt wel alsof de jaren 90 en 2000 volledig terug zijn. Op tv worden we om de oren geslagen met
remakes van programma’s van toen: van TOTZ tot SOS Piet en Fear Factor. Tv-zender Canvas viert haar
25-jarige bestaan met een quiz vol fragmenten uit lang vervlogen tijden én met een heruitzending van
In De Gloria. En dan hebben we het nog niet over de zoveelste herhaling van F.C. De Kampioenen, een
programma waar wel eens meewarig over wordt gedaan, maar dat nog steeds vlotjes een half miljoen
kijkers weet te halen én een vaste stek heeft in de kijkcijfer top 10.
Ook op muzikaal vlak keren we opnieuw terug naar pakweg 20 jaar geleden. Wie had ooit gedacht dat
de snotneuzen van XINK als dertigers een – overigens bijzonder succesvolle – comeback zouden maken?
Of dat de stoere rockers van vroeger als krasse senioren nog steeds op wereldtournee zouden gaan? En
alhoewel we op alle mogelijke manieren muziek kunnen streamen, zijn er nog nooit zoveel vinylplaten
verkocht en is – hou je vast – het ouderwetse cassettebandje opnieuw bezig aan een opmars. Zelfs de
kleren uit mijn kinder- en tienerjaren zijn weer helemaal terug.
Het is een vaststaand feit dat we, in tijden van economische en/of maatschappelijke onzekerheid, teruggrijpen naar vroeger. Is het een soort heimwee naar de tijd waarin alles nog beter was? Was alles toen
wel beter of bezien we het verleden veel rooskleuriger dan het werkelijk was? Willen we wel terug naar
de jaren 90 of 2000, toen smartphones, tablets en sociale media nog onbestaand waren?
Alhoewel het leven toen ook niet altijd rozengeur en maneschijn was, was het in elk geval veel eenvoudiger. Je hoefde niet elk moment van de dag bereikbaar te zijn en het internet was nog geen beerput
waar iedereen z’n gal uitspuwde. We speelden nog met echt speelgoed en ravotten urenlang buiten. We
maakten sneeuwmannen en gooiden sneeuwballen, tot onze vingertoppen gevoelloos werden door de
kou. Maar we verveelden ons niet. We wisten ongetwijfeld veel minder dan we nu weten en we konden
nog niet naar de andere kant van de wereld reizen op onze computer. Voor het laatste nieuws moesten
we wachten op het journaal of de krant. We moesten de weg zoeken met een kaart, wat vaker wel dan
niet tot ruzies leidde, maar er werd tenminste gepraat in de auto. Dat vroeger niet alles beter was, dat
kan best zijn. Maar het leven was toen wél heerlijk eenvoudig en dat krijgen we helaas nooit meer terug.
Jochen
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Uw Miele
Specialist!
Brugse Steenweg 55 - Blankenberge (baan Brugge-Blankenberge)
050 41 11 05 - info@dekempe.be

2212-12706

Ma - woe - don - vrij van 9.30 - 12.00 en van 13.30 - 18.00
dinsdag enkel op afspraak • zaterdag van 10.00 tot 13.00
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100% gespecialiseerd in MIELE
Grote kennis / jarenlange ervaring
Eigen hersteldienst / grote voorraad onderdelen
Wij reserveren nog de nodige tijd voor onze klanten !!
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Interesse in
inbouwtoestellen? !
Maak een afspraak

GRATIS 5 JAAR
WAARBORG*
op was- en
droogautomaten
*Voorwaarden in onze toonzaal

2212-10054

DECEMBER 2022
MIDDELKERKE/OOSTENDE

Gedurende meer dan 30 jaar heeft Tapijten Vantyghem er altijd naar gestreefd u een optimale keuze in tapijten aan
te bieden. Verbouwingen betekenen zware financiële verplichtingen, daarom...
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Tarpoenvissers organiseren
opnieuw hun Sprotjesdag
Wenduinse traditie zorgt voor gezelligheid

“Ik ga al vissen sinds mijn twaalfde”, vangt de
nu 59-jarige Terence aan. “In mijn jeugd was
ik vooral gefocust op zeevissen en vissen op
paling in vaarten en vijvers. Maar dan groei
je op, ga je studeren, werken en sticht je een
gezin. Dat zorgde ervoor dat de tijd ontbrak
om mijn hobby regelmatig te beoefenen. Jarenlang stond het zeevissen op een laag pitje,
al ben ik wél altijd blijven vissen wanneer dat
mogelijk was en heb ik de passie doorgegeven
aan mijn zonen. Het was echter Ronny Oosterlinck, een goede jeugdvriend, die me ertoe
heeft aangespoord om de draad weer op te
nemen. Waarop ik mij opnieuw heb aange-

sloten bij De Tarpoenvissers, net zoals in mijn
jeugd.”
Bij De Tarpoenvissers doet men aan strandhengelen. En dat blijkt niet zo eenvoudig te
zijn als men denkt. “Als kustbewoner vind ik
het steeds leuk om een visje te vangen dat ik
achteraf in de pan kan leggen, om met volle teugen te genieten van de eigen vangst.
Dan denk ik aan schar, wijting, zeebaars of
tong”, legt Terence uit. “Wie aan de kust vist,
heeft twee mogelijkheden: ofwel vis je vanop een pier of staketsel oftewel vis je vanop
het strand. De makkelijkste manier is vanop
een pier of staketsel: je gaat vissen en je gaat
terug naar huis. Strandvissen is een heel andere zaak. Daarbij moet je voortdurend je materiaal verhuizen en rekening houden met de
getijden. Iemand kan immers makkelijk ingesloten raken door opkomend water.”
In hun meer dan vijftigjarige bestaan zijn De
Tarpoenvissers een vaste waarde geworden
in Wenduine. Ze werken dan ook graag met
de gemeente samen voor verschillende evenementen of activiteiten, zoals de zeewijding,

de Reuzenfeesten en uiteraard Sprotjesdag.
“Deze dag zou afkomstig zijn van de traditie
van ‘verloren maandag’, de eerste maandag
na Kerstmis. Naargelang de regio staat die
dag telkens iets anders centraal. In het binnenland zijn het bijvoorbeeld warme broodjes of appelgebakjes en in Wenduine zijn het
sprotjes”, vertelt Terence. “Het wordt vooral
een gezellig samenzijn op de markt van Wenduine. De sprotjes worden gratis aangeboden
op een halve boterham en we hebben eveneens een stand met glühwein en jenever. Elk
jaar opnieuw mogen we rekenen op een grote
opkomst.”
Wie kennis wil maken met De Tarpoenvissers
of zich wil aansluiten, is steeds welkom. Terence besluit: “Onze vereniging heeft zo’n 80
leden, waardoor we de grootste strandhengelclub van België zijn. Er zijn geen vereisten
om zich bij ons aan te sluiten. Wij staan open
voor jeugd, dames, recreanten en wedstrijdvissers. Zij die geen ervaring hebben met op
het strand vissen, staan we vanzelfsprekend
graag bij om het hen aan te leren.”
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Liefhebbers van verse vis én gezelligheid
moeten maandag 26 december aanvinken
in hun agenda, want dan vindt in Wenduine
naar goede gewoonte de jaarlijkse Sprotjesdag plaats. Sprotjesdag is een organisatie van
De Koninklijke Tarpoenvissers Wenduine, de
grootste strandhengelclub van ons land. Secretaris Terence Vernieuwe geeft ons graag
wat uitleg over hun werking en over de leukste dag van het jaar: Sprotjesdag!
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Lederatelier
VANSTECHELMAN

Optiek juwelen uurwerken
H E T U LT I E M E Z I T C O M F O R T
Stationsstraat 28 - 8480 Eernegem - 059/299 994

KOOP UW RELAX BIJ DE SPECIALIST WAAR
U GARANTIE EN GOEDE SERVICE KRIJGT!

G E V R A AG D

Vicky Jonckheere

Provincieweg 62 c
8470 Gistel - Moere

2 Medewerkers - Deur/deur verkoop

2212-12634

📞📞📞📞 0478 98 08 22
✉ croquettes.carres@gmail.com

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

BE 0650.989.467

Bel voor info: 0471 94 21 45

Volg ons op

STEEDS 30 TAL RELAXEN IN TOONZAAL

Open: ma-woe-vrij van 14-18u - zat van 10-12u
Eerste en laatste zondag van de maand open van 14-18u. Uitgezonderd Augustus en September.

Croquettes Carrés

Artisanale kaas- en garnaalkroketten
ARTISANALE KAAS- & GARNAALKROKETTEN

2212-12695

Bestel tijdig voor de feestdagen op
Croquettes.carres@gmail.com
of n 0478 980 822
scan me:
Bij bestelling vanaf €60
thuislevering mogelijk .

Monturen: -70%
WWW.LEDERATELIER.BE
Uurwerken Casio: -50%
Rodania: -30% Festina : -20%
Zilveren Juwelen: -20% tot -70%
Gouden Juwelen: -10%

BRUGSESTEENWEG 123 • 8450 BREDENE (OUDE BAAN OOSTENDE – BRUGGE)
TEL. 059/70 55 99 – 0495/83 12 14

Gesloten zondag en maandag
24 & 30 dec gesloten om 16 u

OPEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR
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25 jaar Bredense Keramiek Academie

“Keramiek in Bredene is natuurlijk niet iets
van 25 jaar geleden. Er was al sprake van keramiek tijdens de eerste tot de derde eeuw na
Christus. Een Gallo-Romeinse nederzetting
werd ontdekt tijdens een opgraving in de omgeving van de Sluisvlietlaan en Parklaan. Enkele van deze vondsten kan men nog steeds
bezichtigen in het heemkundige museum
Ter Cuere. In 1857 werd in Bredene de pottenbakkerij Bourgoignie gesticht. Deze was
gelegen aan de Oudenburgse Steenweg, wat
nu grondgebied Oostende is. Zij produceerden bloempotten, bloemkorven, schouwgarnituren en waren wereldwijd bekend. Na de
negatieve resultaten van 1909 werd de ven-
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SPECIALIST in het vervaardigen en plaatsen van
TUINHUIZEN - CARPORTS - GARAGES
AFSLUITINGEN - TUINKASTEN
PADOUK - THERMOWOOD - VUREN

“Voor iedereen die wil leren pottenbakken!”

FAMILIEBEDRIJF I VAKMANSCHAP
KWALITEIT I SERVICE
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Geïnspireerd door deze periodes werd er in
september 1996 een cursus pottenbakken
opgestart in de Bredense kunstacademie. Dit
gebeurde onder impuls van de toenmalige
schepen van Cultuur Roger Opstaele en met
Peter Wouters als lesgever. “Bij de opstart
hadden we 4 draaitafels ter beschikking en
waren er 26 leerlingen”, legt Peter uit. “De
lessen gingen door in het oude gemeentehuis. In 1999 gingen we nog een stapje verder
toen de eerste raku baktechniek werd gedemonstreerd tijdens ons jaarlijks opendeurweekend. Door het grote succes barstte de
Bredense kunstacademie uit haar voegen. In
2006 verhuisde de academie naar de mooie
locatie van de oude elektriciteitscentrale van
Electrabel, nu het huidige gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck.”
Sinds enkele jaren zet Peter de keramiekafdeling verder op zelfstandige basis, dit onder
de naam Bredense Keramiek Academie. De
gemeente Bredene ging akkoord om de infrastructuur ter beschikking te stellen, waar-

voor hij nog steeds dankbaar is. Ondertussen
groeide de Bredense Keramiek Academie
verder uit tot wat het nu is en ging men van
4 naar 8 draaitafels en van 2 naar 4 sessies
per week.
Wat brengt de toekomst voor de Bredense
Keramiek Academie? “We hopen onze cursussen verder te kunnen zetten en dat lukt
momenteel heel goed. Pottenbakken is opnieuw hip geworden waardoor onze cursus
voor 2022-2023 al volzet is. De academie is
ook voor iedereen toegankelijk, er zijn geen
niveaus. We zijn er voor iedereen die wil pottenbakken, zowel beginners als mensen die
ervaring hebben. Daarom zeggen we ook dat
de academie geen leden heeft, enkel mensen
die leren pottenbakken.”
De tentoonstelling van de academie loopt van
3 december 2022 tot 4 januari 2023 tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.
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SEPTEMBER= ACTIE MAAND

*Bij aankoop van een ILWA keuken met 5 AEG toestellen. Niet cumuleerbaar met andere acties.

OPENDEURDAGEN:
18 februari t/m 5 maart 2023

maandag tot en met vrijdag: 10u tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 17u
WIJ BRENGEN UW KEUKEN-DNA TOT LEVEN
050 64 13 96 - keukensrobbelin.be - Oostendesteenweg 22 - ICHTEGEM

maandag tot en met vrijdag: 10u tot 12u - 13u30 to
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 1

Open van ma-vr 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
za open van 8 u. tot 12 u.

Provinciebaan 6 ■ 8680 Koekelare ■ T. 051 58 07 64
info@houthoek.be ■ www.houthoek.be

Verdeler van:
WIJ BRENGEN UW KEUKEN-DNA TOT L
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050 64 13 96 - keukensrobbelin.be
Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM

Rolf Benz Ego is een tijdloos mooi zitmeubel
met bijna onbeperkte mogelijkheden!
Dat geldt voor de de vormgeving én het zitcomfort.
Of u nu kiest voor een fauteuil, sofa, loungebank
of hoekbank, de Ego past zich aan ú en uw interieur aan.

NU MET
VOORDEELACTIE
IN STOF

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

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

zondag, maandag en feestdagen

2212-10175

nootschap in 1910 ontbonden.”

2212-10161

De Bredense Keramiek Academie bestaat 25
jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling in het gemeentehuis. “De tentoonstelling is een voorstelling van wat je kunt maken
op een draaischijf en dit op alle niveaus. Je
ziet er ook de evolutie van de afgelopen 25
jaar op gebied van vormen en kleuren in de
keramiekoven. Het is een absolute aanrader!”
vertelt lesgever Peter Wouters.

Bij KEUKENS ROBBELIN zijn we het gewoon
om U te begeleiden naar uw perfecte keuken.

Licht & Meubel Design • Natiënlaan 247 • 8300 KNOKKE • T 050 60 60 60 • info@lmdesign.be • www.lmdesign.be
Elke weekdag open van 10u - 12u30 en van 14u - 18u. Op zaterdag open van 10 - 18u. Zondag open van 14u - 18u.

Kerst

Nieuwpoortse
vleeshalle
GOURMET
€ 7,60 / persoon

± 400 g

€ 6,80 / persoon

g

Open: ma - vr: 8u-14u - za: 8u-17u

Raadpleeg de uitgebreide folder
in de winkel of op Facebook

FONDUE

Gourmet de luxe
€ 20,20 / persoon ± 250 g

STEENGRILL
± 400 g

€ 7,60 / persoon

Fondue de luxe
€ 20,20 / persoon ± 250 g

± 400 g

KOUDE SCHOTEL VLEES
€ 11,50 / persoon

WINTERBARBECUE

Eindeloos shoppingplezier

2212-10489

met kerstshoppingweekends op 11-12 en 17-18 december

vanaf 10 december

Volg ons op

Eindejaarssuggesties

#VANRSL
Kerstchalets op het Stationsplein

Ramskapellestraat 6
Nieuwpoort - Tel. 058 23 03 54
info@nieuwpoortsvleesbedrijf.be

Cote à l’os Blonde d’Aquitaine
Filet mignon Blonde d’Aquitaine
Lamskroon gemarineerd
Lamskoteletje gemarineerd
Varkenshaasje brochette
Hertenvlees van eigen boerderij

Vlees om op te warmen

prijs/pers.

Stoofpotje van hert

€ 5,80

Varkensgebraad in champignonsaus € 7,30

TIP

Varkenshaasje in portosaus

€ 8,90

Ardeens gebraad in jagersaus

€ 7,70

Kalkoengebraad in champignonsaus € 8,70

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

Huis van de Kerstman
in de Noordstraat

Kerstshopping
zondag 18 december

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, ...

doorlopend open
van 9u-17u

Alles voor een magische Kerst.
Check verthus.be
voor de
kersttrends van
Verthus!

www.visitroeselare.be
Edewallestraat 94 • 8610 Kortemark • verthus.be •

GEZOCHT:
Commerciële
kracht

Blits Magazine is op zoek naar een nieuwe
commerciële kracht voor zijn salesteam!
Functie
Als accountmanager presenteer je ons bedrijf en dus ons
magazine bij prospecten. Je onderhoudt de bestaande portefeuille
en zorgt ervoor dat de klant een excellente service krijgt.
Profiel
•
Je bent sociaal vaardig en erg communicatief
•
Je hebt affiniteit met papier
•
Je denkt klantgericht en zorgt ervoor dat elke klant een
uitmuntende service krijgt
•
Je bent een teamspeler die zichzelf weet te motiveren
•
Een uitdaging schrikt je niet af
•
Je bent woonachtig aan de Middenkust
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Papa en kindjes doen samen aan
boogschieten

11

3 10

2

68

Wij bieden
•
Een voltijdse functie in een aangename werksfeer
•
Extralegale voordelen en prestatiegerichte bonussen
•
Vrijheid op basis van vertrouwen

789 129

9

1
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“Goed opgevangen en veel bijgeleerd”
Fier als een gieter was boogschutter Sean
Deconinck toen hij enkele maanden geleden
tot koning bij de jeugd werd gekroond. Niet

enkel omwille van die titel, ook omdat zijn
A
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“Alhoewel ik pas in 2017 ben begonnen met
boogschieten, was de sport me allesbehalve
onbekend”, vangt Kristof aan. “Mijn vader is
altijd boogschutter geweest en dat interes
interesseerde me wel. Ik had al eventjes goesting
Wilom met mijn vader mee te gaan naar Wil
lem Tell, maar het kwam er nooit van. Toen
mijn vader datzelfde jaar volledig onverwacht
stierf, heb ik de stap gezet en sindsdien ben
ik blijven boogschieten. Ondertussen hebben
ook onze zoon Sean (11) en dochter Loena (8)
de smaak te pakken gekregen.”
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benam me in het begin wat onder z’n hoede
en zorgde ervoor dat ik snel kon integreren in
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“Voor kindjes is de liggende wip – deze telt
een afstand van zo’n 17,5 meter – iets makkelijker, waardoor ze al snel dat gevoel van succesbeleving hebben. Zelf schiet ik het liefst op
de staande wip, die heeft een hoogte van zo’n
28 meter. Als je heel geconcentreerd bent en
je schiet dan een vogel af, dan geeft dat zo’n
goed gevoel. Het is ook erg tof als je andere
mensen kan introduceren in de sport en hen
op weg kan helpen. Zo kwam er een tijdje geleden een vriend mee die de smaak meteen te
pakken had. En ook de kindjes worden steeds
enthousiaster.”
De beker die koning Sean heeft gewonnen,
kreeg een ereplekje in zijn kamer. “Hij was
erg fier toen hij de titel van koning binnenrijfde. Al durft hij er zijn zus wel eens mee
plagen”, besluit Kristof met een lach.

- www.allbo uw.com
051 25 30 25

verzekeringen

Restaurant - Bistro - Tearoom
Eiland 2 | Ieper
057 20 05 28 | www.pacificeiland.be

057 21 49 17 | www.zps-ieper.be

2
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2
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Boones
Interieur- en raamdecoratie
Stationsstraat 41 | Ieper
057 21 37 46 | www.boones.be

3

4

www.vermeerschhifitv.be
10

Devick Francis

6Juwelier
Fijn Slijperij Degraeve
Stationsstraat
| Ieper
kookshop - 28-30
fijnslijperij
057Stationsstraat
20 10 68
21 | 8900 Ieper
057 46 76 03 | www.fs-d.be

webshop

www.hoedenenpetten.be

Boones

Vermeersch_Publi.pdf

1

10/07/12

T.E.M. 07/05

15:26

hifi
tv

VOORUITGANGSTRAAT 3B I 8900 IEPER I T 057 20 73 26 I info@hifitvvermeersch.be
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DS art

10
Fotografie - Fotoafwerking
cvo
MIRAS 2 | 8900 Ieper
Esplanade
Volwassenenonderwijs
057 46 98 05 | www.dsart.be

er.be

& feestdagen:

gesloten

Stationsstraat 25 I Ieper
12 057 22 42 85 | www.miras.be

Pacific Eiland

Restaurant - Bistro - Tearoom
11
Eiland 2 | 8900 Ieper
057 20
05 28 | www.pacificeiland.be
Café
Sint-Sebastien
Café
Stationsstraat 37 | Ieper
057 20 14 15

6

Kandidaat stellen doe je via jochen@blitsmagazine.be

7

Fijn Slijperij Degraeve
kookshop - fijnslijperij
Stationsstraat 21 | Ieper
057 46 76 03 | www.fs-d.be

Bereid je slaapkamer voor op koude nachten!

9

Vermeersch
Interieur- en Hifi
raamdecoratie
VERMEERSCH
Hifi
TV
Stationsstraat
41| 8900 Ieper
Vooruitgangstraat 3B | Ieper
057 21 37 46 | www.boones.be
057 20 73 26 | www.vermeerschhifitv.be

11

Shop ook online!

DS art Fotografie
Fotografie - Fotoafwerking

en kinderen

Vermeersch Hifi TV
ARTIS&O
Hifi TV
Concepthuis
- ambachtswinkel
Vooruitgangstraat
3B | 8900 Ieper
Stationsstraat
5 | Ieper
057 20
0473
85 73
5726
47 | www.artiseno.com

Woondesign

2 | Ieper
5Esplanade
Devick
Francis
057
46 98 05 | www.dsart.be Openingsuren:
Arsenaalstra
Juwelier at 2
Ma-vr: 9-12 & 13u30-18u3
8900 Ieper
Stationsstraat 28-30 | 8900Za:
Ieper
0
9u30-18u
05720
5T 057
2010886868
Zo

dames, heren

Noordstraat 66 - Roeselare - Tel. 051 20 19 37
Open: van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u
(ma vanaf 10u en gesloten op zondag)

7
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voor zowel
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WIN EEN KADOPAKKET!

Woondesign
057 46 68
66
Verlichting,
spanplafonds
en wanden
www.woondesign.be
Stationsstraat
33 | Ieper
057 46 68 66 | www.woondesign.be
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Maak je outfit compleet

ESPLANADE
IEPER

Tal van acties bij onderstaande deelnemers

11 ZPS
ZPSWomen's Fashion & trends
Women's
Fashion & trends
Vooruitgangstraat
28 | 8900 Ieper
Vooruitgangstraat
28 | Ieper
057 21 49 17 | www.zps-ieper.be

3 Verlichting, spanplafonds en wanden
Stationsstraat 33 | 8900 Ieper

Copyright foto: Antoine Caron

2211-12520

KACHELS

051 50 00 87
www.broucke.be

“Het moet leuk blijven”, horen we Kristof
enkele keren zeggen. “Dat is volgens mij
ook een van de belangrijkste elementen om
goed te kunnen presteren in het boogschieten. Uiteraard moet je regelmatig oefenen
en geconcentreerd zijn, maar boogschieten
moet vooral een passie zijn. Je moet er echt
plezier in vinden. Dat heeft voorzitter Antoine
mij destijds geleerd en dat probeer ik Sean
en Loena ook bij te brengen door hen thuis al
spelenderwijs te laten trainen.”
En dat doet Kristof op een kleine liggende wip
in de achtertuin die hij zelf heeft gemaakt.

STATIONSSTRAAT
VOORUITGANGSTRAAT

7

Zaterdag:
9u-12u en 13u30-18u.
& zondag.
Gesloten op donderdag

EN OP ZOEK

ACHELS
- HAARDEN - SPEKSTEENK

de groep. Bovendien heb ik heel veel van hem
geleerd. Ja, ik werd er meteen goed opgevangen. Nog steeds is het goede gezelschap en
de gezellige sfeer die er heerst voor mij een
van de leukste facetten van het boogschieten.
Dat is bij de kinderen niet anders. Op trainingen en wedstrijden zien ze hun vriendjes en
vriendinnetjes terug. Tussen het schieten door
spelen ze wat en bovendien motiveren ze elkaar om beter te doen. Zolang het voor hen
plezierig blijft, ben ik als papa heel blij dat ze
gebeten zijn de schietmicrobe.”

Sleeplife® is exclusieve dealer van

2212-12738

®

Warme winternachten én
energie besparen?

Je vindt alle info op Facebook bij
Shoppingzone Esplanade - Station

DB626866I9

www.blitsmagazine.be
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Stel zelf je droombed samen,
helemaal zoals jij het wil.

AANKOOP ALLE WAGENS

GOED...
BETER...

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

STEEDS EEN GROTE VOORRAAD STOCKPOORTEN

0494 66 66 60

Nu tot €110
cashback*

10% korting
op Ergosleep®-matrassen

Beste prijs
!
cash en aan huis

bij aankoop van een winterdekbed
en dekbedovertrek

56 JAAR
AL DIE TIJD VE-TOR KWALITEIT

• KWALITEITSVOLLE GARAGEPOORTEN VAN DUITSE MAKELIJ
• VOORDEUREN
Bruggestraat 150 - Torhout - T 050 21 26 16
www.ve-torpoorten.be - info@ve-torpoorten.be

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

Tot € 1.000 voordeel
op Ergosleep®-bedcombinaties

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - beschermers -

Laat GRATIS je SLAAP-DNA®
meten en ontdek jouw
perfecte
dekbedden
- slaapoplossing
bedtextiel
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 058 62 35 75

Sleeplife®
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• MAATWERK
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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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Wij betalen tot € 10.000* voor bont en nerts
GOUDEN ARMBANDEN

AANKOOP VAN ALLE SOORTEN GOUDEN SIERADEN

ONTDEK ONZE RUIME
COLLECTIE VOOR HET
HELE GEZIN IN ONZE
WINKELS OF WEBSHOP

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
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

AARTRIJKE, BRUGGE, OOSTENDE, POPERINGE, VEURNE & WAARSCHOOT

SHOP OP AMODE.BE

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

Moerstraat 23 - 8000 Brugge, +32(0)488 03 12 12

Uw plek
van rust
aan de kust

Zondag
4 december

Openzichtdag
T E KO O P I N O O S T E N D E

Z A L I G E N I E U W BO U WA P PA R T E M E N T E N
M E T I N S TA N T VA K A N T I E G E V O E L

_
_
_
_

Appartementen met zeezicht of zicht op hinterland
Groene binnentuin met paviljoen als ontmoetingsplaats
Vlak bij zeedijk, strand, winkels, horeca en openbaar vervoer
Duurzaam met hoogstaande afwerking

Meer info? Surf naar www.o-sea.be of bel 050/946 946

van 13u tot 17u
Troonstraat 222,
Oostende

