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Jonge ouders staan  
onder zware druk
Het overheerste de media: jonge ouders staan 

de dag van vandaag onder zware druk. Vooral 

’s ochtends kunnen heel wat mama’s en papa’s 

de rush niet aan. Daarom verzamelden wij 8 

slimme tips om zonder stress naar school te 

gaan. Voor gezinnen is het geen sinecure om 

opnieuw in de werk- en schoolroutine te ko-

men. 
Geef stress geen kans met deze 8 nuttige tips!  

 19

Dé blotevoetenpaden 
van Vlaanderen
Het zou een masserende werking hebben. Het 

zou gezond zijn voor je bloedsomloop en het 

zou vooral je contact met de natuur herstel-

len. Hoog tijd dus dat we zelf even een aantal 

blotevoetenpaden testen. Nadat in Zutendaal 

in 2005 het eerste blotevoetenpad van België 

opende, sprongen heel wat gemeenten op de 

blotevoetenhype. Wij stelden onze persoon-

lijke top 5 samen. Leuk als familieuitstap op 

een zonnige zondagnamiddag.   14

Je kon deze zomer geen krant uitvouwen of zender opzetten of Studio 100-topman Gert Verhulst 

dook erin op. En dat zal ook deze week niet anders zijn: een spelprogramma op VTM, een kook-

programma op VIER, zijn kinderprogramma’s op Ketnet. “En toch heb ik geen grote ambities 

meer”, bekent hij in een uitgebreid interview in onze krant.

Snapchat populairder  
dan ooit: zo doe je het

Met meer dan 100 miljoen gebruikers over 

de hele wereld is Snapchat een van de popu-

lairste apps ter wereld. Onder jongeren is het 

zelfs de meest gebruikte applicatie (vooral op 

hun smartphones). Wie mee wil met zijn tijd, 

leert dus maar beter gauw wat een Snap en 

een face swap nu precies betekenen. Wij ge-

ven je alvast een les snapchat voor dummies!  

 20 

De leukste  
lokale agenda
van vrijdag tot donderdag
  21

Speel mee  
en win 
een mini ipad4  

 22

Het sportweekend van 

Michel Verschueren
Met dure woorden moet je zuinig zijn, maar Michel Verschueren 

verdient het predikaat ‘levende legende’. In aanloop naar de altijd 

beladen topper met Club Brugge hadden wij een openhartig inter-

view met de zilvervos van paars-wit.  28

GERT VERHULST OPENHARTIG OVER CARRIERESWITCH

De mediatransfer van het jaar

Reinout zwemt Kanaal over 

voor het goede doel
KORTRIJK    Volgende week wil Reinout Cloet (23) het Kanaal over-

zwemmen. Reinout leerde zichzelf pas op 21-jarige leeftijd crawl aan en 

na een voorbereiding van bijna twee jaar is hij klaar voor de grote uit-

daging. Het hele project verloopt ten voordele van Make-A-Wish. Aan 

onze krant doet hij zijn hartverwarmend verhaal. “In vogelvlucht is de 

afstand 32 kilometer, maar door de stroming zal dat 42 tot 60 kilometer 

zijn. Concreet zal ik 14 à 16 uur moeten zwemmen. Ook eten moet al 

zwemmend gebeuren. Ik ben er al volop aan het trainen!”  09

Het televisielandschap is het voor-

bije kwarteeuw fel veranderd. Ook 

als maker ervaart Gert Verhulst dat. “Je 

ervaart vooral dat er minder geld is. 

De pot van de advertenties, want daar 

komt het geld vandaan, moet nu onder 

zeven of acht zenders verdeeld wor-

den. Terwijl die pot in al die jaren niet 

veel groter geworden is. Het is ten 

tweede moeilijker geworden om door 

te breken met iets nieuw. Vroeger 

haalde een aflevering van Samson op 

zondagochtend 150.000 à 200.000 

kijkers. Nu moet je al tevreden zijn 

met de helft.”

Studio 100 ligt onder vuur maar de 

topman verdedigt zijn beleid. “Wij 

maken dingen waarvan we denken dat 

ze leuk zijn en waar naar ons gevoel 

alle kinderen zich kunnen in vinden. Ik 

stel ook vast dat weinig allochtone meis-

jes zich ingeschreven hebben voor onze 

zoektocht naar de nieuwe K3. Maar waar-

om is dat? Die vraag moet je hen stellen. 

Ik ben trouwens geen voorstander van 

positieve discriminatie. Dat is even 

erg als discriminatie.”

Verhulst woont sinds een drietal jaar in West-

Vlaanderen, in een prachtige villa in het nabij-

gelegen Oostduinkerke.

“Ik ben altijd 
gefascineerd 
geweest door 
pretparken.”

“Ik was ooit op een feest in dat huis. Ik voelde: 

dit is mijn droomhuis. Als ik ooit iets koop, 

dan is het dees. Jaren later kwam ik het tegen 

op een site. Dat was het moment. Maar bon, 

had ik Plopsaland niet, dan zou ik dat niet ge-

kocht hebben. Trouwens, West-Vlaanderen is 

niet nieuw voor mij. Mijn kinderen zijn halve 

West-Vlamingen en ook mijn vriendin is West-

Vlaamse.” 

In een uitgebreid interview met onze krant is hij 

ook erg eerlijk over zijn ambities. “Eerlijk? Ik 

heb geen grote ambities meer. Gewoon geluk-

kig zijn. Maar dat ben ik al mijn hele leven. Ik 

ben gelukkig geboren, maar het is een kunst dat 

vast te houden. Ik geloof rotsvast dat je voor 

een groot stuk zelf verantwoordelijk bent voor 

je geluk. Ik kom uit een simpel gezin, ik heb 

geen halve frank meegekregen. Ik heb het zelf 

gemaakt.”  04
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BONBON

3000€
KORTING

Scan deze bon in de 

app en downlaod alle 

bonnen in 1 keer.

01/11/’17 t.e.m. 07/11/’17 dw 16

I n het centrum van Mechelen, in een plaatselijke

Le Pain Quotidien, wacht Kristel Verbeke op

haar groene detoxdrankje vlak voor ons interview

van start gaat. Met rode biet en gember, lacht ze,

omdat ze thuis vaak geen tijd heeft om aan de

voorbereiding van zo’n sapje te beginnen. Ze

heeft het met andere woorden druk. En ze heeft

dus helemaal niet stilgezeten de afgelopen maan-

den, wat sommige magazines ons ook willen

doen geloven. “Ik heb eigenlijk al die tijd gewerkt

aan de tweede reeks van Generatie K XL en aan

een nieuw programma voor Eén dat in 2018 op de

buis moet komen. Ik heb gewoonweg een tijdje

gewacht om daarover te communiceren. Ergens

las ik dat ik opnieuw zou gaan optreden, maar

daar is dus niks van aan. Ik ben zangeres in hart en

nieren, maar nu even niet. Ik voel mij nu uitste-

kend met mijn televisieprojecten. Voor mij is dat

allemaal vrij nieuw en dus heel spannend.”
Laten we chronologisch beginnen in de tv-

projecten: Steracteur Sterartiest. Niemand

beter om in die jury te zetelen dan Kristel

Verbeke.Je bedoelt waarschijnlijk dat ik ervaring heb als

jurylid én als kandidaat in zangwedstrijden. Ik

kan me die ervaring met Marcel Vanthilt in de ju-

ry van Eurosong trouwens nog zeer goed herinne-

ren. Voor ons was dat ons allereerste optreden

met drie, met een heel mooi maar moeilijk num-

mer. Wij stonden daar echt een beetje te sterven.

Ik had wel al eerder opgetreden met eigen groep-

jes en in playbackshows, maar toen wisten we dat

heel Vlaanderen meekeek. Je steekt dan echt je

nek uit. En zelf heb ik uiteraard ook in de jury ge-

zeten in de zoektocht naar de nieuwe K3. Ik ken

dus beide kanten van de jurytafel. Dat ik toen

streng was? Ik wist gewoon wat er hen te wachten

stond. Die meisjes moesten echt stevig op hun

pootjes kunnen staan om de nieuwe K3 te wor-

den. Dat gezegd zijnde, ik vind het heel tof dat

Eén opnieuw met een groot showprogramma

komt. Ik was vroeger al fan van het concept. Als

ik hard gewerkt heb, vind ik het ook heerlijk om in

de zetel te gaan zitten en te genieten van zo’n mu-

zikaal programma. Ik heb dan ook geen seconde

getwijfeld om ja te zeggen.Je hebt ook ja gezegd tegen een tweede reeks

op Ketnet. Waarover gaat Generatie K XL

precies?

moet soms sorry zeggen omdat ik op mijn kinde-

ren geroepen heb. Het is trouwens fijn om daar-

over eerlijk te kunnen spreken met je kinderen.
In juni ben je gestopt als manager van K3. Is

dat hoofdstuk nu afgesloten?
Het moment was gekomen om K3 los te laten en

die periode af te sluiten. Ik denk dat ik daar ook

gewoon iets meer tijd voor nodig had dan Karen

en Josje. Ik vond het een hele eer toen Gert mij

vroeg om hen nog een tijd te begeleiden. En dat

was ook echt nodig omdat er plots zoveel op hen

afkwam. Maar je moet ook kunnen loslaten en

zelf aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Twee

jaar geleden had ik nooit durven dromen dat ik mij

nu zo zou kunnen engageren voor televisiepro-

jecten. Het is niet evident om terug je weg te vin-

den na zo’n lange periode met K3. Maar ik heb het

tijd gegeven. Nu sta ik op mijn 42ste als een jong

veulen te trappelen om aan nieuwe uitdagingen te

beginnen. Dat maakt me heel tevreden en geluk-

kig. Q

Steracteur Sterartiest, vanaf donderdag 

2 november om 20u40 op Eén.
Generatie K XL, vanaf zondag 5 november 

om 9u55 op Ketnet, Ketnet.be en in de app.

KRISTEL VERBEKE SCHITTERT IN TWEE VRT-PROGRAMMA’S

START STERACTEUR STERARTIEST EN GENERATIE K XL“Ik ben niet deoppermama”Sinds ze in juni plots K3-manager af was, leek het alsof Kristel

Verbeke even tijd nodig had om aan carrièreplanning te doen.

Wat na K3? Het antwoord krijgt u deze week (en in Deze

Week). Vanaf morgen zetelt ze namelijk wekelijks als jurylid

in de Eén-show Steracteur Sterartiest en zondag start seizoen

twee van haar eigen Ketnet-programma Generatie K XL. “Zin-

gen heb ik even niet nodig, ik wil graag tv maken.”

“Ik had meer tijdnodig dan Karenen Josje om K3los te laten.”

Kristel Verbeke: “Ik sta als een jong veulen te trap-

pelen om aan nieuwe uitdagingen te beginnen.”
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Kristel Verbeke: “Mijnjurydeelname aan Ste-racteur Sterartiest ka-dert eigenlijk in eengrotere samenwerkingtussen mij en Eén. Ik ben
al lang in gesprek met de

zender en we willen ook
op lange termijn samen-

werken. Ik ben nu albezig met opnames voor
een programma dat in2018 op Eén zal uitge-zonden worden. Eenprogramma voor vol-wassenen dus, maarover de leefwereld vankinderen. Dat idee isbeginnen rijpen tijdensde opnames van Genera-

tie K XL en het resultaat
van dat idee zal dusvolgend jaar te zien zijn.”

“Er komt ook eeneigen programma”

In Generatie K XL ga ik langs bij kinderen in een

niet-alledaagse situatie. Het zijn zeven afleverin-

gen waarin ik de tijd neem om een babbeltje te

slaan met kinderen om vanuit hun standpunt de

wereld te bekijken. Hoe is het leven voor een kind

met een zieke mama? Of in een gezin met twee

mama’s? In seizoen 1 hebben we een jongen met

autisme aan bod gelaten, een kind in kansarmoe-

de, mantelzorgers,… Vaak niet de makkelijkste

situaties dus. Maar ik ben altijd zo verrast door de

flexibiliteit en veerkracht van die kinderen en ik

vind het een eer dat ik erin slaag door te dringen in

hun wereld. Als volwassenen proberen wij altijd

de leefwereld van kinderen te verruimen, maar

omgekeerd gebeurt dat ook, ook al zijn wij ons

daar niet altijd van bewust. Generatie K XL biedt

ook aan ouders een opstapje, om bijvoorbeeld

over racisme te praten met hun kinderen. Met

mijn eigen kinderen doe ik dat ook. Ik ga dan op

de mat zitten en luister naar mijn dochters. Dat

doet ongelooflijk veel deugd.Jij zet je ook in voor kinderrechten via het

kinderrechtencommissariaat. Ben jij een

soort van oppermama?
(lacht) Nee, een oppermama ben ik niet, maar

kinderrechten liggen me wel na aan het hart. Ik

probeer mij in te zetten om die aan bod te laten

komen in scholen en bedrijven, maar ook in de

dagdagelijkse wereld. Kinderen maken ook deel

uit van de maatschappij, maar toch hoor ik hen

weinig. Net daarom zal ik me altijd blijven inzet-

ten voor kinderen. Maar dat maakt van mij niet de

allerbeste mama ooit. Ook ik maak fouten en

Puzzel & wineen iPadD 16
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West-Vlaamsemama Muriel gaatvoor het kroontje D 13

Wat zijn de wildste dromen
van onze lokale politici?

ANN MESURE UIT WINGENE“Sinterklaas zijn”

“Plezierhaven uitbreiden”

D 10

GEERT LEENKNECHT UIT IZEGEM 

“We moeten altijd bereikbaar zijn”REGIO Q Primeur in politie-
land. Op vrijdag 1 december
vindt de allereerste Dag van
de Politiewoordvoerder
plaats. Isolde Van Eenooghe
(PZ Damme/Knokke-Heist),
Ine Deburchgraeve (PZWestkust) en Lien Ver-

meersch (PZ Het Houtsche)
trekken die dag naar Brussel
voor een bijeenkomst met
collega’s uit het hele land. Ze
stellen graag even hun unieke
stiel voor. D 11
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EERSTE DAG VAN DE POLITIEWOORDVOERDER: WEST-VLAAMSE COLLEGA'S IN DE KIJKER

EINDEJAARSREEKS: VIJF WEKEN LANG DÉ NIEUWSFEITEN,  DÉ STERREN EN DÉ SPORTHELDEN VAN HET JAAR
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Wij tellen samen af naar 2018!
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Prof. Rudi Van Doorslaer
over de Bende van Nijvel

“Of ik het dossier wil helpen oplossen? Misschien wel.”

Het boerenjaar van 
Niels Destadsbader“En nu bevestigen.”

Emma Plasschaert is nu
‘s lands beste zeilster“Ik wil Evi Van Acker evenaren maar vooralook Emma blijven.”
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GRATISKRANT
Beleef stoute avondmet Sinterklaas inIzegem D 6

HandigeagendaOntdek alleswat deze weekin de regio tebeleven valtD 18

SPORT:  AIMÉ ANTHUENIS

INTERVIEWT JEAN-MARIE PFAFF

“Ik wil een school

oprichten”
D 21

GRATIS
KRANT

RECEPT

Zeeduivel met

chorizo D 20

KRISTEL VERBEKE PALMT HET SCHERM IN

“Zingen heb 

ik nu even

niet nodig”
D 16
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Handige
agenda
Ontdek alles

wat deze week

in de regio te

beleven valt
D 18

Puzzel & win

een Samsung

Curved TV 
D 17

Vorig jaar waren er nog 30 Vlaamse priesters in

opleiding. Dit jaar zijn dat er vier minder. Zo

blijkt uit de cijfers. De jaren ervoor was er telkens

sprake van een stijging: van 21 tussen 2010 en 2013,

tot 23 in 2014 en 26 in 2015. Ook het aantal nieuwe

seminaristen is licht gedaald in Vlaanderen: van zes

in 2016 naar vijf dit jaar. In 2015 waren er uitzonder-

lijk negen, de vier jaar ervoor telkens zes. De vijf

nieuwe Vlaamse seminaristen zijn verspreid over de

bisdommen van Gent (drie) en Brugge en Antwerpen

(telkens één). In het grootseminarie van Brugge zijn

er nu acht priesterkandidaten, in het bisdom Gent en

in het aartsbisdom telkens zes, Antwerpen heeft er

vier en Hasselt twee. Dertien Vlaamse seminaristen

volgen de priesteropleiding aan het Johannes XXIII-

seminarie in Leuven. 

ROEPING

Een opvallende seminarist in het rijtje is Tim Lagae

(25) uit Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk.

De jongeman was enkele jaren geleden nog Belgisch

bowlingkampioen en geldt als een getalenteerde mu-

zikant. Toch sloeg de West-Vlaming een andere weg

in nadat hij naar eigen zeggen niet langer aan zijn

roeping kon weerstaan. Hij rondde in juni met succes

zijn opleiding aan het grootseminarie in Brugge af.

In diezelfde maand werd hij tot diaken gewijd. Nu

lonkt het priesterschap. Priester in wording Tim is

hoopvol voor de toekomst. “Het is fijn dat er nog al-

tijd jonge mensen zijn die het de moeite waard vin-

den om hun leven te geven als priester. Verjonging

en vernieuwing zijn belangrijk”, zegt Tim, die sinds

kort in Blankenberge woont. “Ik vind het erg belang-

rijk om naar de jongeren te luisteren. Van welke Kerk

dromen zij? Zelf ga ik voortdurend op zoek naar

nieuwe manieren om het evangelie te verkondigen.

Ik probeer het te vertalen naar deze tijd, meer dan

eens met mijn gitaar bij de hand.” Q

Lees het volledige interview met Tim Lagae op

pagina 4: Bowlingkampioen kiest voor God.

AANTAL VLAAMSE SEMINARISTEN IN OPLEIDING KENT LICHTE DALING

Twaalf nieuwe priesters in spe

België telt op dit ogenblik 75 seminaristen, 26 in Vlaanderen en 49

in Wallonië. Twaalf van hen zijn nieuw, vijf in Vlaanderen en zeven

in Wallonië. Dat blijkt uit een rondvraag van het christelijk week-

blad Tertio bij de bisdommen, uitgevoerd in september. Het aantal

Vlaamse priesterkandidaten is gedaald ten opzichte van 2016.

NIKITA VINDEVOGEL EN PIET BONCQUET
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ROESELAARSE VÉRONIQUE AMEYE LANCEERT BOEK OM TIJDBESPAREND TE KOKEN

“Inspelen op eetgewoontes”

Bijzondere grafstenen

van West-Vlaams

Atelier Wolk D 12

Wat zijn de wildste dromen

van onze lokale politici?

ELS KINDT 

UIT LICHTERVELDE

“Wachtlijsten oplossen”

“Wildpark in het

Bergmolenbos”

D 11

LIEVE LOMBAERT 

UIT ROESELARE 

ROESELARE Q Deze week verschijnt Recepten

voor de Thermomix. Auteur Véronique Ameye

mag je gerust de Vlaamse pionier van deze

alleskunner voor de keuken noemen. “Ik wil de

mensen goede informatie geven over lekker en

evenwichtig eten”, vertelt Véronique. D 6

29/11/’17 t.e.m. 05/12/’17 dw 19
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Je hoeft nooit nog te kiezen tussen bier en wijn

Ginliefhebbers, dit is speciaal voor jullie! Heb je zin in je favoriete drankje en hou je van iets

Belgisch en origineels? Het Antwerpse merk HAVN staat voor je klaar met zijn wereldse

gins. De Bangkok-editie van de gin – met limoengras, gember en kaffirblad – won zelfs een

gouden medaille op de Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles. Met een eerste lijn

met vier smaken gin in 2016 en een rumlijn in 2017, laat HAVN zich inspireren door havenste-

den wereldwijd om tot de speciale smaken te komen. Naast de Bangkok-editie zijn er ook nog

die uit Kopenhagen, Marseille en natuurlijk Antwerpen. Kopenhagen bevat smaken van kop-

dille, gerookte berk en zeewier. Uit Marseille haalde HAVN toetsen koriander, kruidnagel en

santolina. Onze eigenste Antwerpse haven bezorgt je vleugjes kaneel, rabarber en steranijs.

Wat is jouw lievelings(gin)haven? Q
Info: www.havn.com

Gin die je de wereld laat proeven
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Met het oog op de feestdagen kan je maarbeter al eens nadenken over wat je optafel zal zetten. Het boek Bier of wijn. Nooitmeer kiezen! kan je daarbij helpen. Wijnjour-nalist Alain Bloeykens en biersommelier LucDe Raedemaeker bieden in hun boek eenoverzicht van de beste bieren en wijnsoortenom te drinken bij 25 klassiekers uit de Vlaam-se keuken. Er is voor elk wat wils, want zowelhartige als zoete gerechten komen aan bod.Bij ieder recept staat de perfecte bier- én wijn-suggestie. Lekker handig! Zelfs bij een stukchocolade weet je voortaan wat te drinken: ofje nu zin hebt in bier of in wijn.Als uitsmijter krijg je bovendien nog de be-langrijkste tips mee om zelf de ideale combi-naties te vinden. Wat je vooral nodig hebt, iseen portie gezond verstand en de durf om teexperimenteren. En weet je nooit welk glas jeprecies moet kiezen? Geen zorgen, ook daarkennen de twee het antwoord op. Laat de gas-ten maar komen! Q (ms)

Bier of wijn. Nooit meer kiezen! - 24,99 euro- Manteau

RECEPT
LAUWWARME MAALTIJDSALADE 

Dit gerechtje sla je zeker niet afNiet enkel op zomerse dagen smaakt een salade als avondmaal. Het bewijs? Deze lauwwarme sa-

lade met geroosterde bloemkool!

1bloemkool 
1 tl komijnzaad (of ½ tl komijnpoeder) 

1 rode ui 
2 el harissa½ bussel platte peterselie ½ bussel koriander 

sap van 1 limoen 1 blik kikkererwten (400 g) 150 g feta (meer mag ook,voeg toe naar smaak) 
Olijfolie 

Peper en zout

DIT HEB JE NODIG (4 pers.)

✁ KNIP UIT EN VERZAMEL ALLE GERECHTEN VAN COOKAMEAL.BE ✁

Iets lekkers op tafel toveren?Makkelijker dan je denkt! Dat bewijst Amylia De Schepperelke week in onze krant. Hongernaar meer? Amylia is ook eenfanatiek foodblogster. Meer vanhaar heerlijke recepten vind jeop haar blog:

www.cookameal.be

Amylia De Schepper

✁

ZO MAAK JE HET

Q Verwarm de oven voor op 200°C.Q Snij de bloemkool in roosjes.Q Snij de ui in fijne ringen.Q Doe de bloemkoolroosjes in een oven-schaal.
Q Kruid met peper, zout en komijn.Q Overgiet met een straaltje olijfolie.Q Zet in de voorverwarmde oven.Q Spoel de kikkererwten.Q Voeg na 20 minuten de kikkererwten toeaan de bloemkool en laat nog 10 minutenverder roosteren.

Q Stoof de ui in een beetje olijfolie, kruidmet een snuifje zout.
Q Wanneer de ui zacht is voeg je 2 elharissa en 1 el water toe. Zet opzij. Q Haal nu de bloemkool uit de oven, tijdom de salade af te werken.Q Hak de verse kruiden fijn en meng zeonder de bloemkool.

Q Voeg het limoensap en de ui toe.Q Werk af met verkruimelde feta.

Verse spinazie
Voeg (per persoon ongeveer eenhandvol) verse spinazie toe aan delauwwarme

salade wan-
neer hij klaar
is en roer
om. 

15/11/’17 t.e.m. 21/11/’17 dw 18

Betekent de intrede van de Sint iets voor je?Toen ik het vier jaar geleden voor het eerst deed,was dat een soort van kinderdroom die verwezen-lijkt werd. Niet dat ik ooit letterlijk van de presen-tatie van de intrede droomde, maar het was tocheen manier om dichter dan ooit bij de Sint en zijnhele entourage te komen. Toen ik klein was, wasde intrede trouwens nog niet zo groot. Dat wastoen nog in Oostende, als ik me niet vergis, en ikweet niet of je dat toen al op televisie kon volgen.Wij zagen de Sint pas als die op school of bij deChiro op bezoek kwam. En natuurlijk keek ik welnaar Dag Sinterklaas (met Bart Peeters, red.), datliep wel al.

Wat mogen we dit jaar van de intrede ver-wachten?
Normaal gezien blijft alles bij het oude, maar omeerlijk te zijn weet ik er nog niets over. Hugo Mat-thysen schrijft de scenario’s met zijn team, endaar worden wij pas later van op de hoogte ge-steld. Wat dit jaar alvast niet verandert, is de loca-tie. We hebben het geluk dat de werken aan ‘tSchoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis zijnuitgesteld, dus we kunnen het balkon nog gebrui-ken. Volgend jaar zullen we daar wel een mouwaan moeten passen.

Wat voor herinneringen heb je aan je vorigepresentatie?
Dat ik heel, heel, héél zenuwachtig was. Ik wasnog kersvers bij Ketnet, en bij de repetities daagsvoordien liep ik ronduit starstruck rond. Al diegrote namen samen, dat zie je nooit, en ik vond hetin het eerste uur heel moeilijk om mezelf te zijn.De dag zelf viel alles gelukkig op zijn plaats, entoen we ‘s avonds met iedereen samen zijn gaaneten ben ik tot rust gekomen. Dit jaar denk ik dathet allemaal wel beter zal verlopen. Ik weet on-dertussen hoe alles werkt en ik ben het gewoonom live te presenteren. Ik kan me aanpassen en ikben ook niet langer zenuwachtig bij mensen naarwie ik opkijk. Maar goed ook, want ik vind hetzelf ook niet leuk als mensen verlegen zijn tegen-over mij omdat ik een wrapper ben.

Je hebt als wrapper al heel wat watertjesdoorzwommen. Zijn er desondanks dingendie nog moeten afgevinkt worden van debucketlist?
Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik bij Ket-net ben gekomen toen er niet langer grootse live-shows waren, zoals Junior Eurosong. Zoiets zouik graag nog eens presenteren, of toch een fantas-tische studioshow.

Heb je enig idee hoe lang je nog bij Ketnetkunt blijven?
Ik ga ervan uit dat ik het zelf wel zal voelen alsmijn houdbaarheidsdatum aan het verstrijken is.Misschien kan ik het nog één jaar doen, dan ben ikzes jaar aan de slag geweest, wat toch een mooieperiode is om af te ronden. Maar daar zijn noggeen concrete afspraken rond gemaakt. Ik hoop inelk geval dat ik de eer aan mezelf kan houden, enniet wacht tot de bazen me moeten vertellen dat ikte oud ben. Nu, Charlotte en Leonard zijn drie jaarouder dan mij, dus als zij het nog kunnen zal hetvoor mij ook wel oké zijn. (lacht)

En wat nadien?
Daar denk ik veel over na. Ikzou graag voor televisie willenblijven werken, maar dan eerderachter de schermen. Ik voel vaak datik nu meer voldoening haal uit het meedenken en schrijven dan het presenteren zelf.Dus, laat mij me maar verdiepen in het redactie-of schrijfwerk, tenzij het echt een programma isdat mij als presentator ligt. Ik vind televisiezo’n fijne omgeving omdat alles er snel gaat.De voorbereiding kan soms even duren, maartijdens de uitzending zelf gaat het toch omadrenaline, zorgen dat alles in orde komt, endaar hou ik van. Je weet op die manier waarje naar toe werkt. Ik kan me niet voorstellen

dat ik een bureaujob zou hebben waar ik elke dagin het ijle zit te werken, zonder te weten waar ik nuaan bijdraag. Ik heb opwinding nodig.
Behoort een terugkeer naar de radio ook totde opties?
Ik heb drie jaar bij Studio Brussel gezeten, maardaar ben ik mee gestopt omdat ik voelde dat diezender niet echt bij mij paste. Ik zie mezelf zekerterugkeren naar radiowerk, hoor, want dat waszeker plezant, maar het is ook niet zo dat ik er mijnpassie heb gevonden. Ik zie ookniet echt een programmadat ik graag zou pre-senteren. Het is niet

erg dus dat het ge-
stopt is. Q

“Dichter dan ooit bij Sinterklaas”Hij komt! Hij komt! En zij komt mee. Voor de tweede keer mag
Ketnet-wrapster Sien Wynants de intrede van Sinterklaas in goe-
de banen leiden. Maar heeft de sympathieke Leuvense ook iets
met de goedheilig man? We vroegen het haar, en trokken meteen
ook wat andere pieren uit haar neus. “Ik zal het zelf wel voelen
als mijn houdbaarheidsdatum aan het verstrijken is. Daar ga ik
toch van uit.”

“De intrede 
voor het eerst
presenteren,

was een 
kinderdroom 

die uitkwam.“ Sien Wynants: “Ikdenk vaak na overwat ik na Ketnet
wil doen.“
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MATTHIEU VAN STEENKISTE

HIJ KOMT, HIJ KOMT!EN KETNET-WRAPSTER SIEN WYNANTS MAG HEM VERWELKOMEN

Intrede
Zoals elk jaar komt Sinter-klaas in Antwerpen aan om deBelgische kindjes en hunouders te begroeten én in dewatten te leggen voor zijnverjaardag. Ook dit jaar wordtde feestelijke intrede liveuitgezonden op Ketnet. Opzaterdag 18 november meertde stoomboot uit Spanje op-nieuw aan het Steen in Ant-werpen aan, en dan kunnenwe alleen maar hopen dat erook dit jaar geen stoute kinde-ren zijn. Vanaf 13u kun je allesvolgen op televisie.
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Full House: alle edities van Deze Week en Vlan (excl. BRUZZ) 75.006,00 42.603,00 21.060,00

Full Vlaanderen (excl. BRUZZ) 48.550,00 26.217,00 18.935,00

Provincie Antwerpen

Deze Week Antwerpen Centrum 1.750,00 1.050,00 568,00

Deze Week Antwerpen Noord 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Antwerpen Oost 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Antwerpen Zuid - Rupel 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Herentals - Lier 2.650,00 1.590,00 859,00

Deze Week Mechelen  - Bornem 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Mol  - Geel 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Turnhout 2.295,00 1.377,00 744,00

Provincie West-Vlaanderen

Deze Week Brugge 2.650,00 1.590,00 859,00

De Weekkrant Kortrijk  - Menen 2.650,00 1.590,00 859,00

Deze Week Middenkust 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Roeselare 1.750,00 1.050,00 568,00

Deze Week Tielt - Izegem 1.750,00 1.050,00 568,00

De Weekkrant Waregem 1.450,00 870,00 470,00

Deze Week Westland - Westkust 2.295,00 1.377,00 744,00

Provincie Oost-Vlaanderen

Deze Week Aalst - Ninove - Geraardsbergen 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Gent 2.650,00 1.590,00 859,00

Deze Week Lokeren - Dendermonde 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Meetjesland 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Vlaamse Ardennen - Zottegem 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Waasland 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Wetthra 1.750,00 1.050,00 568,00

Provincie Vlaams-Brabant + Brussel

Bruzz 3.350,00 1.850,00 950,00

Deze Week Asse - Zennevallei 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Heist - Haacht - Aarschot 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Leuven 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Londerzeel - Vilvoorde 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Overijse 1.450,00 870,00 470,00

Provincie Limburg

Deze Week Diest - Westhoek 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Genk - Maasland 2.295,00 1.377,00 744,00

Deze Week Hasselt 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Kempen 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Sint-Truiden - Tienen 1.995,00 1.197,00 647,00

Deze Week Tongeren 1.750,00 1.050,00 568,00

DEZE WEEK wide is wonderful




