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Editie Waregem

Deerlijkseweg 25/2
8790 Waregem 
0474/72 09 04
info@annasalfabet.be

www.annasalfabet.be
di-wo-vr  09u30 - 12u00 & 13u30 - 18u00
do-za  09u30 - 12u00 & 13u30 - 17u00

LINGERIE |  NACHTMODE |  BADMODE |  SHAPEWEAR

Spring, spring, spring... 
de lente in!

10% KORTING 
VAN 2 TOT 13 MEI

WIJ KOPEN ALLE 
SOORTEN AUTO’S

met veel kilometers & 
met of zonder keuring

7/7 & 24/24

0497 66 88 70ALLBOUW.COMALLBOUW.COM

Bouwen op maat

Projectontwikkeling

Renovatie

Restauratie

Verkopen of 
verhuren?

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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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 WAREGEM

✶ COLOFON

Afzonderlijke bedeling in 
Anzegem, Bavikhove, Deerlijk, 

Hulste, Waregem, Wielsbeke en 
Zulte 

Oplage: 39.736 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: 

Doornik - Chaussée de Renaix 396 - tel. 069 21 58 82
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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09 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

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



Brandhout
DEMEYER

BRANDSTOFFEN 
BOOMSCHORSEN
TUIN-VUREN
BBQ-GRILL

www.brandhout-demeyer.be
BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE WEBSITE

STEEDS INCLUSIEF LEVERING WEST- & OOST-VLAANDEREN !

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

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

Groot assortiment 
brandhout

Houtpellets
DIN-enplus A1

Diverse boomschorsen 
verkrĳ gbaar 

GROTE VOORJAARSACTIES HALFDROOG BRANDHOUT & HOUTPELLETS 
DIVERSE SOORTEN BOOMSCHORS TE VERKRIJGEN, MAAK UW TUIN ZOMERKLAAR 

FOLLOW US!FOLLOW US!

23
05

-1
28

87

Groot assortiment 
cortenstaal producten 

Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950

comfortlift.be

GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot augustus 2021

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

""

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN  INOX OF KOPER

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

GRATIS
INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot augustus 2021

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

""

REGEN OF VOGELS IN DE SCHOUW ?
SCHOUWKAPPEN  INOX OF KOPER

0476/41.17.27
www.bennyverheecke.be

Oost- en West-Vlaanderen > 7 op 7 bereikbaar

GEEN TRANSPORTKOSTEN !

BVBA VERHEECKE FREDDY & BENNY
Plaatsing

door 
zaakvoerder

GRATIS INOX ROOSTER
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(tegen vogelnesten)

geldig tot 31 mei 2023
Enkel geldig bij plaatsing van een kap. 
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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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

APERITIEF
Cava Extra Brut

of

Champagne Armanville Brut (+€6.00)

Amuse van de Chef

VOORGERECHT
Oosters gemarineerde zalm - koolrabi - paksoi - sesam 

of 

Vitello tonnato - kalfsfi let - appelkapper - radijs 
ansjovis room

HOOFDGERECHT
Rib-eye van Belgisch Witblauw - seizoenslaatje

3 sausjes - verse frietjes
of

Pladijsfi let - caponata - Zuiderse risotto - frisse kruiden

DESSERT
Dame Blanche 

of

Citroentaart van de Chef (+€5.00)
of

Irish Coffee

Wijnen van het huis 
of

Franse kasteelwijnen (+10.00)
Mineraal en bruisend water op tafel

Koffi e of thee 

M E N U  T H E  G R E E N
SUGGESTIEMENU

mei-juni 2023

Wijnen van het huis

of

Franse kasteelwijnen (+€10.00)

Koff ie of thee

Dame Blanche
of

Moelleux van bittere chocolade -
Bourbonvanil le -  Engelse room (+€6.00)

of
Ir ish Coffee

DESSERT

€ 55.00 GRATIS
In de maand van verjaardag
vergezeld van 4 betalenden

Jarige eetAll-in

Inclusief wijn, water en koffie

Waregem Golf - Restaurant The Green - 056 62 18 33

All-in

€ 65,00
pp

Inclusief wijn, 
water en koffi e

Jarige eet

Gratis
In de maand van 

verjaardag vergezeld 
van 4 betalenden

23
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LINGERIE - NACHTKLEDIJ - BADMODE
dames, heren & kinderen

www.sophielingerie.be 
STAATSBAAN 113 - ZULTE OPEN: di.-zat. 10u-12u & 13u30-18u

Vier mee en ontvang 6% 

verjaarsdagskorting

Feest
MA A ND

WIJ BESTAAN 
6 JAAR

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



DIERENVOEDING | DIERENACCESSOIRES | TUINGEREEDSCHAPPEN EN -ARTIKELEN 
MESTSTOFFEN EN GRASZADEN | MOESTUIN | HUISARTIKELEN | SFEER | ...

Grote Leiestraat 64 - 8570 Anzegem - 056 68 95 13 - info@denast.eu
F hobbycenter.den.ast    -  Openingsuren: di-za: 9u-12u30 / 13u30-18u

23
05

-1
39

32HONDENSPEELGOED  
ANIMAL BOULEVARD

HERBI-PRESS PROMOPACK VOOR 
SLECHTS €59,95

Acties geldig t.e.m. 31 mei 2023, zolang de voorraad strekt.

-50%

€ 10,95

€ 12,95

PROMO

ITALIAANSE KRUIDEN POT 10,5   

5+1

GRATIS

ROESELARE. Westlaan 136 - Tel. 051 21 21 23
WAREGEM. Stormestraat 33 - Tel. 056 61 55 15

JE BRIL MET 2 CLIPS NAAR KEUZE

VERANDER VAN BRIL 
!MET DE

* Voorwaarden in de winkel. BV Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

Verander de stijl van je bril in een handomdraai:  
bij zonnig weer, voor het scherm, om’s nachts te rijden  

of om van look te veranderen!

KIES JE MAGIC CLIPS 
UIT EEN RUIM AANBOD AAN VORMEN EN KLEUREN.

MET  

KRIJG  
JE EEN 2DE

-BRIL
 VOOR 1€ EXTRA*

159€
VANAF

*

2023 wordt een feestjaar voor Gezinsbond 
Deerlijk, want de vereniging mag maar liefst 
100 kaarsjes uitblazen. En dat wordt gevierd 
met een Grote Gratis Gezinsdag op zaterdag 
10 juni. 

Leen Favere is al meer dan 40 jaar lid en 4 jaar 
voorzitter van Gezinsbond Deerlijk. “Als pas-
getrouwd stel kregen mijn man en ik eind 1978 
Ivan Lecluyse over de vloer, die toen secretaris 
was van de Deerlijkse afdeling van ‘De Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen’. Hij overtuigde 
ons ervan om lid te worden. Vanaf 2006 rol-
den mijn man en ik in het bestuur en na mijn 
pensioen in 2019 werd ik de eerste vrouwelij-
ke voorzitter van Gezinsbond Deerlijk”, vertelt 
Leen. 
Om de werking van Gezinsbond Deerlijk vlot 
te laten verlopen, krijgt Leen de gewaardeerde 
hulp van secretaris Geert Huysentruyt. “Ook 
mijn vrouw Mieke en ik zijn lid geworden door 
Ivan Lecluyse, die mijn schoonbroer is. Dat 
was na de geboorte van onze eerste dochter 
in 1985. Na enige tijd werd ik bestuurslid en 
later volgde ik Ivan op als secretaris”, klinkt 
het bij Geert.

“Gezinsbond Deerlijk is een dynamische ver-
eniging. Meer dan 600 gezinnen zijn lid van 
onze lokale afdeling en 50 gezinnen maken 
deel uit van het bestuur, wat heel uitzonder-
lijk is. Die grote groep bestuursleden is opge-
deeld in 4 deelbesturen, die zijn ontstaan uit 
een enthousiaste vriendengroep”, vervolgt 
Geert. “Die opsplitsing van ons grote bestuur 
in werkbare deelbesturen heeft gezorgd voor 
een blijvende vernieuwing en verjonging. Daar 
ben ik oprecht fier op.”
“Waar we eveneens trots op mogen zijn, is hoe 
we door de coronaperiode zijn geraakt. Op het 
moment dat alles op slot ging, was ik nog 
maar een dik jaar voorzitter. Het was echt een 
uitdaging om verBONDen te blijven met onze 
leden en bestuursleden, maar we hebben het 
gedaan”, vult Leen aan. “Waar ik ook met veel 
tevredenheid op terugkijk, is de recente muzi-
kale aftrap van ons jubileumjaar. We organi-
seerden een optreden waarop we maar liefst 
700 muziekliefhebbers mochten verwelkomen. 
Dat was een hartverwarmend huzarenstuk dat 
enkel verwezenlijkt kon worden door een goe-
de samenwerking tussen onze enthousiaste 
kernwerkgroep en alle deelbesturen!”

Op zaterdag 10 juni vindt het hoogtepunt van 
het feestjaar plaats: de Grote Gratis Gezins-
dag, een dag boordevol activiteiten en ani-
matie. “De gezinsdag gaat door van 11 tot 23 
uur in en rond OC d’Iefte. Bij regenweer gaan 
de activiteiten binnen door”, legt Leen uit. 
“Omdat we alle gezinnen willen bereiken, 
organiseren we voor elk wat wils: een indoor 
speeltuin, springkastelen, outdoor spelen, een 
meet-and-greet met Bumba, een race met 
loopfietsjes, een puzzelwedstrijd, een manil-
lenkaarting, rummikub, muzikale animatie en 
verschillende optredens van onder meer de 
KetnetBand, The Crowd en The Green Onions.
“Alles is gratis, behalve het eten en drinken in 
de foodtrucks, cavabar en dergelijke. Gezinnen 
die lid zijn van Gezinsbond Deerlijk ontvangen 
bovendien een gratis drankkaart ter waarde 
van 10 euro”, vult Geert aan. “We maken het 
die dag echt heel gezellig. En iedereen is meer 
dan welkom, of je lid bent of (nog) niet!”

Alle info over de gezinsdag en over de werking 
van Gezinsbond Deerlijk vind je op deerlijk.
gezinsbond.be. 
Copyright foto: Gezinsbond Deerlijk

Gezinsbond Deerlijk  
viert 100-jarig bestaan

Een dag boordevol activiteiten en animatie voor alle gezinnen



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

ovenklaar

Kalender
SINT-BAAFS-VIJVE – 5 TOT EN MET 28 MEI

EXPO: CATCHER OF THE LIGHT
Bewonder de caleidoscopische portretten-
galerij van Jan Leenknegt, geïnspireerd door 
zijn reis naar Marokko. Deze interpretaties 
werden door Jan en zijn vrouw Danielle om-
getoverd tot kleurrijke glassculpturen. De 
expo vindt plaats in het André Demedtshuis 
(Sint-Bavostraat 19) en is gratis toegankelijk. 
Meer info via www.andredemedts.be en 
info@andredemedts.be.

WAREGEM – 6 MEI
WAREGEM TEKENT
Herontdek potlood, papier en inkt op een 
unieke manier tijdens dit gratis tekenfesti-
val. Met tal van activiteiten en workshops. Il-
lustrator en curator Flore Deman stelde een 
boeiend programma samen op verschillen-
de locaties in Waregem. Meer info via www.
waregemtekent.be, cultuur@waregem.be of 
056 62 13 10.

ZULTE – 6 MEI
CELTIC NIGHT
De Zultse Jeugdige Harmonie verkent mu-
ziek met Keltische inspiratie. In de Gaston 
Martenszaal (Staatsbaan 148) om 19.30 uur. 
Tickets kosten 10 euro in VVK, 12 euro ADD 
en zijn gratis voor wie jonger is dan 12. Te 
verkrijgen via harmonie.zulte@hotmail.com 
of 0474 32 39 12. 

DEERLIJK – 10 MEI

BUUR(T)TAFEL SINT-LODEWIJK
Iedereen is vanaf 11.15 uur welkom in Buurt-
huis Sint-Lodewijk (Pladijsstraat 278) voor 
een lekkere maaltijd (soep, hoofdgerecht 
en dessert). Hiervoor gelden verschillende 
tarieven. Er wordt muziekbingo gespeeld en 
we zingen samen met Egied en Didier leuke 
nummers. Meer info en inschrijven via wel-
zijn@deerlijk.be of 056 73 63 30).

WAREGEM – 12 MEI 
VOX IN CONCERT
De dames van jongerenkoor VOX laten je ge-
nieten van een brede variëteit aan muziek 
en een grote portie enthousiasme. Het con-
cert vindt om 20 uur plaats in OC ’t Klokhuis 
(Kerkdreef 23). Deuren gaan open om 19 uur 
en iedereen is voor- en nadien welkom voor 
een drankje en een hapje. Tickets kosten 
12 euro en 10 euro voor studenten en kun 
je verkrijgen via forms.gle/CafdmHYLoyZEY-
k3i6. Meer info via koor.vox@gmail.com. 

VICHTE – 13 MEI
PLEINROMMELMARKT
Rommelmarkt op de Vichteplaats. Mogelijk-
heid tot hapje en drankje in de lokale gele-
genheden. Gratis parking in de nabijheid en 
gratis toegang voor bezoekers. Meer info via 
herve.salomon@telenet.be, 0473 35 49 31 of 
055 61 07 85.

INGOOIGEM – 16 MEI 

DIGIE CAFE 
Probleem met je PC, laptop, tablet of smart-
phone? Schrijf je dan in en kom naar het 
Digie Café in de bib (uitleenpost Ingooigem, 
Pastoor Verrieststraat 12). Van 14.30 tot 17.30 
uur. Gratis toegang, inschrijven kan via bib-
info@anzegem.be of op 056 68 14 22.

DEERLIJK – 22 MEI
VOORDRACHT: POETINISME, EEN RUS-
SISCH FENOMEEN
Katlijn Malflet neemt ons mee naar het 
Oost-Europa van vandaag. De rol van Poetin 
is hierin cruciaal. Maar gaat het om Poe-
tins Rusland of om Ruslands Poetin? De le-
zing vindt om 19.30 uur plaats in OC d’Iefte 
(Hoogstraat 122). Toegang bedraagt 5 euro, 
meer info via pat.rravelingien@gmail.com. 

WAREGEM – TOT EN MET 30 JUNI
WANDELZOEKTOCHT WANDEL4HEALTH
Wandel4Health organiseert een wandelzoektocht 
(7,5 km) voor het hele gezin. Deelnemers kunnen 
leuke prijzen winnen en voor de kleinsten is er 
een kleurwedstrijd. Ook dit jaar gaat de opbrengst 
naar het goede doel. Deelnemen kan door je 
goodiebag (12 euro, met wandelinstructies, zoek-
opdrachten, bonnetje voor consumptie of ijsje, 
kleine gadgets) af te halen bij Bonvanill (Elsdreef 
1) of café De Halve Maan (Plasstraat 26). Meer info 
via sindy.lippens@telenet.be of 0476 54 08 06.



Vichtseweg 228 •  Waregem • 056/773283 •  Vanwynsberghe.frank@skynet.be • www.vanwynsberghefrank.be

Poort Tuinhuis Carport

Kwaliteit, precisie en afwerking voor alle schrijnwerk binnen en buiten.
Timmerwerk / Binnendeuren / Houten tuinpoorten / Houten tuin en landhuisjes …
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Bezoek  
onze 

 toonzaal!

Ruttemburgstraat 48 • Bevere-Oudenaarde • 055 30 24 02 • info@panddiependaele.be • OPEN di > za 10-18u • WWW.PANDDIEPENDAELE.BE

ALLE RAAMDECORATIE opmeting en advies aan huis !   ONS ATELIER kussens, tafellinnen, sto� eringen, ...

SFEERVOLLE DECORATIE & MEUBELEN  geschenken, kaarsen, serviezen, kunstbloemen, potten, verlichting, badlinnen, …

GROOT AANBOD STOFFEN  gordijn-, meubel- & decoratiesto� en, tafellinnen, leuke kledingsto� en, ...  

Week van de

STENEN
WINKEL
Van dinsdag 9 mei

t.e.m. zaterdag 13 mei
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Heel de 
maand mei & juni

STOCK
VERKOOP

in onze sto en

-10% KORTING

Amper dertien jaar is ze, maar de Oostroze-
beekse Elise Debo mag zich nu al een volleerd 
sportschutter noemen. Dat Elise zo goed met 
het luchtpistool overweg kan, heeft ze voor 
een stuk te danken aan haar papa Davy, die 
de sport recreatief beoefent bij de Sint-Huber-
tusschutters in Beveren-Leie. Ondertussen is 
ook Elise, die in het eerste middelbaar in het 
college in Waregem de richting Latijn volgt, lid 
van de schuttersclub en treedt ze regelmatig 
aan tijdens wedstrijden. 

“Ik ben met pistoolschieten begonnen toen ik 
negen jaar oud was. Mijn papa was al liefheb-
ber van deze sport en Emmely Remaut, een 
vriendin van mijn ouders, nam regelmatig deel 
aan dit soort wedstrijden. Zo is bij mij de inte-
resse voor deze hobby aangewakkerd”, vangt 
Elise aan. “Ik hou van de precisie die nodig is 
in deze sport en ook van de uitdaging om me-
zelf telkens weer te overtreffen en te verbete-
ren. Je mag je vooral niet te vlug laten afleiden, 
want pistoolschieten is een echte concentratie-
sport. Ook een goede hand-oogcoördinatie en 
de juiste techniek zijn belangrijk om succesvol 

te zijn. Gelukkig kan ik me relatief gemakkelijk 
afzonderen van wat er rond mij gebeurt en kan 
ik me volledig op mijn doel focussen.”

De schietwedstrijden verlopen telkens volgens 
een vaste regeling. “Voordat een wedstrijd 
begint, krijg je vijftien minuten tijd om een 
aantal proefschoten te doen. Daarna gaat de 
wedstrijd van start. Die wedstrijd wordt altijd 
geschoten vanop tien meter afstand. Het aan-
tal schoten dat je mag afvuren en de tijd die je 
daarvoor krijgt, is afhankelijk van je leeftijds-
categorie. In mijn leeftijdscategorie zijn dat 
dertig schoten in vijfenveertig minuten”, legt 
Elise uit. “En er wordt uiteraard geschoten met 
een pistool op luchtdruk, niet met een vuur-
wapen zoals je in de films ziet.”

Gevaarlijk is de sport dus allerminst. “Alles ge-
beurt steeds volgens strikte veiligheidsregels. 
Tijdens wedstrijden zijn ook altijd arbiters 
aanwezig die erop toezien dat alles veilig en 
volgens de regels verloopt. Bovendien is mijn 
papa eveneens lid van de Sint-Hubertusschut-
ters en zorgt hij voor mijn begeleiding op trai-

ning en wedstrijden”, knikt de jonge schutter.
We besluiten het gesprek met de vraag op wel-
ke prestaties Elise het meest trots is. Over het 
antwoord hoeft ze niet lang na te denken. “Ik 
ben nog altijd fier op de eerste plaats die ik in 
de categorie ‘Duiveltjes’ behaalde op het Bel-
gisch kampioenschap. Maar ook mijn eerste 
plaats op het provinciaal kampioenschap dit 
jaar krijgt een speciaal plekje op mijn palma-
res. Ik won er immers met 280 op 300, wat 
meteen goed was voor mijn persoonlijk record 
op een wedstrijd”, glundert ze. “Nu ben ik 
vooral gefocust op het behalen van een goed 
resultaat op het Belgisch kampioenschap dat 
later dit jaar plaatsvindt in Marche-en-Famen-
ne. Al droom ik er zoals zoveel sporters van 
om ooit een olympische medaille te mogen 
winnen.”

Jong geleerd is oud gedaan

Oostrozebeekse Elise is al sinds haar negende sportschutter
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78Moederdag 14 mei  
VOLZET

Reserveer nu voor  
Vaderdag 11 juni 

www.degeestigeput.be
Caseelstraat 45 | 8790 Waregem | 056 600 331

GEZOCHT 
KELNER (M/V)  
met ervaring 

contact: 0495/505936 

MENU VADERDAG € 39
Sangria met vers fruit

Tapas
—

BBQ buffet
Côte a l’os /spareribs / scampi / chipolata / 

aardappelen / diverse koude en warme sausen / 
verfijnde groentjes

—
Soufflé glacée Grand Marnier of Irish coffee

KINDERMENU € 12
Deze dag is s‘middags enkel het menu beschik-

baar, er kan niet à la carte gekozen worden.  
‘s Avonds kan er wel a la carte gekozen worden, maar 

geen BBQ.

Reservatie via mail: resto@degeestigeput.be

Opnieuw 
open op 

woensdag 
vanaf 11u30

GAVERZICHT.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

scan deze QR-code
Bekijk ons digitaal magazine en ontdek 

ons ruim aanbod tuinmeubelen.

MA > ZA 10u00-18u30
ZON- EN FEESTDAGEN 13u30-18u30
GESLOTEN OP DINSDAG

EXTRA OPEN
1, 18 EN 29 MEI
van 13u30-18u30

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
T 056 78 32 00

GEALLIEERDENLAAN 270
7700 MOESKROEN
T 056 78 32 01

O U T D O O R  C O L L E C T I O N

ZONNIGE
KORTINGEN*

-30%
TOT

*Geldig op aangeduide modellen in de toonzaal.

STIJLVOL
GENIETENGENIETEN
ONTDEK ONS RUIM 
AANBOD TUINMEUBELEN

Blits GZ-garden_1MEI.indd   1Blits GZ-garden_1MEI.indd   1 14/04/2023   08:4014/04/2023   08:40

Buren vormen samen 
muziekgroep Apropos

Sinds 2020 is er in de Kluisbergse deelge-
meente Zulzeke een bijzondere muziekgroep 
actief. De vier leden van de groep wonen alle-
maal in dezelfde straat en ook de vaste geluid-
stechnieker Danny Goedertier, is woonachtig 
in diezelfde Zulzekestraat. Maak kennis met 
Apropos, het muzikale project van Carlos Li-
viau (gitaar en zang), Geert Devos (basgitaar, 
fluit, slagwerk, zang), Piet Verfaillie (accorde-
on en zang) en Eric Vercruysse (piano). 

“Wij kennen elkaar al verschillende jaren, 
maar we zijn pas muzikaal naar elkaar toe ge-
groeid sinds de zomer van 2020”, vertelt Car-
los. “Toen speelden we, samen met nog ande-
re muzikale buren, iedere avond een concert 
ter ere van de zorg in coronatijd. Die optredens 
hadden plaats in de Zulzekestraat en konden 
rekenen op nogal wat bijval van de buren en 
andere geïnteresseerden. In de herfst stopten 
we met de straatconcerten, maar besloten we 
toch nog samen verder te spelen met vier mu-
zikanten.”

“Wij repeteren wekelijks. In het begin deden 
we dat vooral voor het plezier, maar na een 

tijdje beslo-
ten we met het resultaat naar buiten te komen 
en speelden we enkele optredens. Dit viel zo 
goed mee dat we een vast groepje vormden: 
Apropos. Wat echter niet veranderde, is dat 
plezier beleven aan de muziek voorop staat bij 
ons. Als er echter af en toe een optreden uit de 
bus valt, is dit natuurlijk mooi meegenomen.”

Dat drie van de vier muzikanten van Apropros 
reeds op pensioen zijn, betekent niet dat de 
heren tijd zat hebben om zich aan muziek te 
wijden, integendeel. “Zo gebeurt het bijvoor-
beeld regelmatig eens dat een van de groeps-
leden op reis is. Dat maakt de mogelijkheid 
om op te treden wat beperkter. Al vinden we 
kwaliteit veel belangrijker dan kwantiteit. We 
mikken dan ook op een zevental optredens per 
jaar.”

Wat mogen mensen verwachten van een op-
treden van Apropos? “Wij brengen een pro-
gramma van covers. Hoofdzakelijk liedjes die 
je gemakkelijk kan meezingen. Het publiek 
krijgt bovendien de refreintjes van de liedjes 
op een blaadje. De genres zijn erg uiteenlo-

pend – het gaat van kleinkunst over folk naar 
pop en we wagen ons zelfs al een keer aan 
een schlager... De bedoeling is dat het publiek 
zich vermaakt en lustig meedoet. Sfeer is dan 
ook erg belangrijk. Met komische bindtek-
sten proberen we dat nog meer te bereiken. 
Wij kunnen zorgen voor een programma van 
maximaal twee uur.” 

Het volgende optreden van Apropos staat ge-
pland in mei. “Dan werden we gevraagd door 
de gemeente Anzegem om een zangfeest te 
verzorgen”, legt Carlos uit. “Daarvoor zijn we 
nu naarstig aan het oefenen, al werden de 
repetities in april enkele weken onderbroken 
omdat de pianist het land uit was om te genie-
ten van zijn pensioen. Ondertussen repeteer-
den wij individueel verder. Wat de toekomst 
ons verder brengt, zien we wel. Grote ambities 
hebben we niet, alleen plezier beleven aan het 
samen spelen en daar, bij gelegenheid, ook 
een publiek laten van genieten. En dat lukt, tot 
nu toe, wonderwel. Geen druk, alleen genie-
ten.”

“Genieten staat centraal”



Spoelstraat 3 - 9850 Deinze-Poesele - T. 09 371 54 34 - info@jandewitte.be - www.jandewitte.be - Volg ons op
Open van dinsdag t.e.m. zaterdag van 8-12 u. en 13.30 - 18 u. - Zondag van 9-12 u. Gesloten op zondagnamiddag en maandag!  VRIJE INGANG
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77TUINONTWERP in samenwerking 
met TUINARCHITECT

• Alle planten voor uw tuin, turf, potgrond, graszaden, 
steunpalen, mest- en sproeistoffen, boomschors,
bloembollen, VT zaden.

• Groenteplanten en kruiden.

• Mediterrane planten zoals olijven, vijgen, citrus-
vruchten, oleander, Agapanthus en palmen in soorten. 

RUIM AANBOD van: 
GERANIUMS , PERK- en TERRASPLANTEN

10% KORTING + GRATIS 
GESCHENK

(Niet cumuleerbaar met andere kortingen)

KORTINGSDAGEN  
2 – 3 – 4 – 5- 6 – 7 mei

Waregemseweg 108  - 9790 Wortegem-Petegem

info@stavie.be - 0475 73 55 95 - Volg ons op g

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.
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Wij blazen uw meubels 
nieuw leven in.

MDS-renomeubel 

Na

Voor

Voor

Na

Selection Meubles
Amougies - Mont de l’Enclus

13.000 m2 sfeervolle meubelen!
Open van maandag tot zaterdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 19u 

Gesloten op zondag en feestdagen.

Amougies - Mont de l’Enclus - Rue de l’Eglise
Op 5 km van Ronse

Tel. 069 76 84 96

www.selectionmeubles.be
Gratis levering en plaatsing 22
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Dicht bij u, in Amougies, Mont de l’Enclus, 
zult u een showroom van een uitzonderlijke 
grootte vinden, een echt meubeldorp!

NIE
UW Maatwerk geproduceerd in  

Amougies – Mont de l’Enclus

Snelle leveringstermijn &  
Onmiddellijke prijsberekening

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravin-
gen maken ons nieuwsgierig, want ze onthullen iets over ons verle-
den: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun wo-
ningen eruit ...? Tijdens de Archeologiedagen, die dit jaar doorgaan 
van 26 mei tot en met 28 mei, kom je meer te weten over de vele 
gezichten van archeologie tijdens tal van leerrijke, avontuurlijke en 
speelse activiteiten.

Over heel Vlaanderen worden verschillende toffe activiteiten georga-
niseerd en ook in jouw buurt valt er heel wat te beleven! Maak kennis 
met het verleden dat onder onze voeten te vinden is. Kruip in de huid 
van een archeoloog en laat je kinderdroom heel even uitkomen. En 
zie met eigen ogen waarom er tijd en geld gaat naar archeologie in 
Vlaanderen. De Archeologiedagen zijn de ideale gelegenheid om in 
gesprek te gaan met archeologen.

Ontdek alle activiteiten die tijdens de Archeologiedagen plaatsvinden 
op www.archeologiedagen.be. 

Maak kennis met het verleden 
tijdens de Archeologiedagen



Moen Feest stelt topeditie voor 

Moen Feest is terug en hoe! Met een toplocatie, 
een driedaags festivalprogramma en fantasti-
sche headliners zoals Salvatore Adamo, Bart 
Peeters, Camille en Metejoor zet de festivalor-
ganisatie in op verschillende doelgroepen. Een 
sterk gevarieerd randprogramma met focus op 
beleving zorgt voor de kers op de taart. Stip 
dus 7 tot en met 9 juli 2023 aan in je agenda! 
Moen Feest is een echt belevingsfestival dat 
kan uitpakken met een unieke ligging: aan het 
kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene 
gordel tussen Leie en Schelde. Deze ligging 
maakt het nog leuker om te voet of met de fiets 
naar het festival af te zakken. Bovendien is het 
een locatie met tal van belevingsfacetten en 
heeft de buitenzone een speelse en wonder-
lijke uitstraling. De picknickbanken en de vele 
slingerlichten zorgen voor een idyllische sfeer. 
Die gezellige buitenzone wordt dé plek waar je 
moet zijn voor sociaal contact, een momentje 
van ontspanning tussen de optredens door of 
om te genieten van een hapje of een drankje 
met vrienden. 
Ook bij slecht weer kan er worden gefeest in 
Moen, want een ‘Big Top’ festivaltent met een 
capaciteit van 5.000 bezoekers zorgt ervoor 

dat het festival gewapend is tegen eventueel 
slecht weer. Nieuw dit jaar is de verhoogde 
zittribune die in de festivaltent wordt geïnstal-
leerd en die plaats biedt aan 1.000 personen. 
Die genummerde zitplaatsen zorgen voor meer 
comfort voor bezoekers van alle leeftijden. 
De innerlijke mens zal tijdens Moen Feest 2023 
opnieuw worden verwend, want ook dit jaar 
is dit belevingsfestival tegelijkertijd een beetje 
een foodfestival. Of je kiest voor het traditione-
le bakje friet, een lekkere pasta, Mexicaanse 
gerechten of zelfs de Aziatische keuken; de 
vele foodtrucks op de festivalsite zorgen voor 
culinair genot van de bovenste plank. Je dorst 
kan worden gelest in het Sint-Bernarduscafé, 
hét mekka voor bierliefhebbers. Zelf noemen 
de organisatoren het de ‘beer heaven’, en ge-
loof ons, die omschrijving komt aardig in de 
buurt. Een tweede gethematiseerde bar, het 
Kwaremont Koerse Kaffee, brengt je naast 
heerlijk gerstenat ook Nederlandstalige feest-
hits tot in de vroege uurtjes. 
En dan is er nog de indrukwekkende affiche 
waarmee Moen Feest dit jaar uitpakt. Net zo-
als vorig jaar werd gekozen voor een nostal-
gische vrijdag, een iconische zaterdag en een 

gezinsdag op zondag. Helmut Lotti krijgt de eer 
om deze vrijdagavond op gang te brengen. En 
wie anders dan Salvatore Adamo, de best ver-
kopende Belgische artiest aller tijden, is beter 
geschikt als headliner voor deze nostalgische 
vrijdag? Op zaterdag wordt het opnieuw mee-
zingen, -brullen en -dansen op onder meer 
Bart Peeters, De Dolfijntjes, Berre, Meltheads 
en XINK. Camille, #LikeMe, Metejoor, K3 en 
Niels Destadsbader zijn slechts enkele van de 
namen die op zondag voor een feestje zullen 
zorgen. Deze combinatie kan je nergens anders 
in Vlaanderen op één dag aan het werk zien.
Moen Feest vindt plaats van 7 tot en met 9 juli 
in Moen. Het festivalterrein is gelegen aan het 
jaagpad tussen Moen en Bossuit, vlakbij va-
kantiehuis Trimaarzate. De inkom ligt langs 
het jaagpad, op het einde van de Trekweg. Wie 
er wil blijven overnachten, kan kamperen op 
Camping Zennijs, dat zich op twee kilometer 
wandelafstand bevindt van het festivalterrein. 
Voor meer info en tickets ga je naar www.
moenfeest.be. 

Belevingsfestival met een unieke ligging 



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. 



Wat de Donau voor Oostenrijk betekent, geldt 
voor de Moezel in Duitsland: lieflijk, romantisch 
en de gedroomde bestemming voor een week-
endje weg. Als kind reden we al met de familie 
richting Cochem. Met een busje, want ook de 
buren en een nonkel en een tante mochten mee 
naar het ‘verre Duitsland’. 
Mijn ouders reden naar de Moezel en als ik het 
goed heb, wellicht ook mijn grootouders. Wat 
maakt de streek tussen Cochem en Koblenz zo 
aantrekkelijk? Welke reden zou je moeten be-
denken om de Moezel niét leuk te vinden? Je eet 
er voortreffelijk, de riesling is er van wereldni-
veau en je wandelt langs de meest authentieke 
terrasjes met blik op de rivier, die lieflijk door de 
steile wijngaarden meandert. Nergens walst een 
stroom zo elegant en gracieus door een land-
schap als daar in Cochem. Wunderschön …    

CODEWOORD: AUTHENTICITEIT
Veel vernieuwingsdrang kan men de inwoners 
van deze regio nochtans niet toeschrijven. De 
gevel, het meubilair, de verlichting en de res-
taurantkaart van ons Hotel Karl Müller zagen er 
dertig jaar geleden precies hetzelfde uit. Idem 
bij de restaurantjes die we bezochten. Langs de 
oevers van de Moezel houdt men nog steeds 

vast aan de vertrouwde schnitzel, worst en 
spek en ‘Cordon Bleu mit Grumbeere’. Maar we 
klagen niet. Terwijl we onze rijkgevulde borden 
leegeten, zien we vanaf onze plaats de typische 
rivierboten af en aan varen. Een zaterdagse fan-
fare speelt al vroeg carnavalsmuziek en enkele 
marktkramers zetten hun standje op. Het leven 
is hier alle dagen feest.

PARELEND IN HET ZONLICHT
We zijn op reisreportage in Cochem en dan kan 
de riesling niet ontbreken. We rijden richting El-
lenz-Poltersdorf waar Weingut Clemens op ons 
wacht. Op het landgoed van de familie Clemens 
hangt de typische geur van intense, fruitige 
aroma’s. Meteen na het uitschenken parelt ons 
glas in het zonlicht en overtreft de verfrissende 
smaak van deze riesling alles. 

Twee fietsen staan klaar voor een volgende ont-
dekking in Cochem. Tussen de Moezelhellingen, 
verscholen in twee gecamoufleerde woonwij-
ken, bevindt zich de voormalige geheime bun-
ker van de Deutsche Bundesbank, decennia-
lang een van de best bewaarde geheimen van 
Duitsland. Gebouwd om een nucleaire oorlog te 
overleven, werd hier tijdens de Koude Oorlog 15 
miljard Deutsche Mark aan geheime noodvaluta 
opgeslagen. De gids leidt ons langs een wirwar 
van gangen naar de uiteindelijke geldkluizen. 
Sinds de familie Rohling dertig 
jaar geleden de bunker 
kocht, is al het geld 
echter verhuisd ...

DAAR KOMT DE MOSTERD VAN
Hoog boven Cochem uit rijst de grootste hoge 
burcht van de Moezel. De op een machtige rots 
gebouwde Rijksburcht biedt met haar erkers 
een aantrekkelijke aanblik. Het is flink klimmen 
naar het indrukwekkende kasteel, maar de be-
loning - en het magistrale uitzicht - doen die 
verwende en gekwelde voeten snel vergeten. 
Na het afdalen komen we bij de historische Sen-
fmühle van Cochem, een van de oudste mos-
terdmolens in Europa. De gids toont ons tijdens 
een prikkelende (!) rondleiding hoe de mosterd 
nog steeds naar een vijftiende-eeuws recept 
gemaakt wordt. 

TREINEN MAAR
Omdat we de trein namen, hoeven we ons niet 
te bekommeren om parkeren. Bovendien ligt 
het treinstation op amper een kwartiertje wan-
delen van het centrum van Cochem. In enkele 
uurtjes stonden we geheel uitgerust aan onze 
bestemming en bovendien kan je overal fietsen 
huren. Drie dagen lang peddelen we midden 
beboste hellingen en groene oevers langs een 
lang blauw lint dat de Moezel noemt. Een totale 
natuurbeleving. Hier heb je ook geen doctoraat 
kunstgeschiedenis nodig om wijs te raken uit 
de infobordjes, want die zijn geschreven op 
mensenmaat. Wat een verademing. Cochem: ik 
koester het stadje als een sleeping beauty.

Reisreportage door Mario De Wilde

de melancholie van de riesling en  
het zingen van de Moezel

Cochem PU
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EEN WEEKENDARRANGEMENT  
voor twee personen met inbegrip van een boeiende avondwandeling.

GA SNEL NAAR WWW.BLITSMAGAZINE.BE

WinWin
www.ferienland-cochem.de  

www.bahn.com/nl    
www.senfmuehle.net

Vlaams aanspreekpunt voor 
alle info over de regio: 

herman.taelman@skynet.be

OPENINGSUREN 
di - wo - do - vr 9:00-12:00 - 14:00-18:30
za 9:00-12:00 - 14:00-18:00
ma - zo gesloten

BIERHALLE
DEMEYER
Langestraat 20 - 8580 Avelgem
Tel. 056 64 77 60 - Fax 056 64 80 60
info@bierhalledemeyer.be 

PROMOTIES GELDIG VAN 5 TOT 15 MEI 2023

COCA COLA BLIK   

33 cl   €14.95
CHAUDFONTAINE           

1 L    €3.90
SPA GLAS 

1 L    €3.95
OMER + FLES     

75 cl   €34.95
LEFORT BRUIN/TRIPLE

   €36.95

STELLA ARTOIS  25 CL    

-40%
/ 2 BAKKEN

CAVA  
MONISTROL 

75 cl   

€6.95

JUPILER 

25 cl    €12.95

MAES   

25 cl   €10.95
CAVA MONISTROL 

75 cl    €6.95
WIJN YVES DE MONTEAUBON 

    €4.95
PALM  

25 cl  €17.45
CORNET

24*33 cl  €29.20

TO
PP

ER

LEFFE BLONDE 3 + 1

   €21.95

ROSÉ LANGE D’OC 

 €5.95     

+ 2  
GLAZEN

2305-13938

2000 m2 toonzaal • Vichtseweg 35 • WAREGEM • Tel. 056 60 29 37 • bart@q-interiors.be • www.q-interiors.be

OPEN ZONDAG 7 mei   VAN 14u TOT 17u

LENTE OPENDEUR - TUINMEUBELEN/INTERIEUR 2023
MAAND MEI: SPECIALE VOORWAARDEN OP VOLLEDIGE COLLECTIE

GROOTSTE KEUZE UIT DE STREEK - VOLLEDIG VERNIEUWDE SHOWROOM

Eiken tafels en dressoirs op maat / Nieuw terrasoverkapping in verschillende maten en kleuren  
 Totaalinrichting met advies / Tuinmeubels ons vak / Grootste keuze uit de streek 

 Het betere meubel aan de beste prijs / Bereikbaar via ring Waregem
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MET ANIMATIE IN DE WINKELSTRATEN
WIN TAL VAN PRIJZEN!
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Qu� n v�  W� eg� ?

www.mamavipdag.be

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
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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

GOUD
ZILVER
AANKOOPO
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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
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