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De ultieme gids voor iedereen 

die (niet) graag feest
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NU BIJ DEZE KRANT

EEN VERRASSENDE KIJK OP WERKEN IN WEST-VLAANDEREN
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TRENDY & BETAALBAAR

CLOSE UPWWW.CLOSE-UP.BE Koningin Astridl. 57
Maldegem050 70 07 07

Loofblommestraat 23
Sint-Denijs-Westrem09 330 41 77

Grote Markt 14Izegem
051 43 77 88

Koningin Astridl. 57Maldegem050 70 07 07

Dorpshart 42Puurs
03 294 77 77 Hoogstraat 18Zottegem

09 311 97 88

Dorp-West 16Lochristi
09 398 44 48

ONTDEK ONZE NIEUWSTE COLLECTIE OP WWW.CLOSE-UP.BE

MID-SEASON-SALES 
DO 16, VR 17 & ZAT 18 NOV
-15% KORTING*IN DE WINKELS &  DE WEBSHOP
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Burgemeester en korpschef geen voorstander 

van militairen op straat in Brugge

Brussel en Antwerpen zijn niet veiliger dan Brugge, puur omdat daar meer

politiemensen en zelfs militairen in het straatbeeld te zien zijn. Dat zeggen

burgemeester Renaat Landuyt en korpschef Dirk Van Nuffel na het terreuralarm tijdens

de voetbalmatch België - Japan afgelopen dinsdag. “Militairen kunnen geen ‘lone wolf’

van zijn plannen houden”, luidt het. Toch investeert het stadsbestuur in maatregelen om

Brugge beter te beschermen: ze schaft namelijk anti-truckbarrières aan. 

Brugge kwetsbaar?
Niet meer dan Brussel 
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“Wij wensen geen stad waar 

militairen op straat paraderen”

“Wij wensen geen stad waar 

militairen op straat paraderen”
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RENAAT LANDUYT

Altijd
trots op
West-Vlaanderen
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D A V I D  G A L L E

“Er zijngrenzen. Jekan nietzomaar allesdoen”

IN BEELD
IN BEELDDe geheimen van

BMX-kampioen Barre

De geheimen van
BMX-kampioen Barre

UITGETEST

UITGETESTOp bezoek bij de Spiekpietjes

Op bezoek bij de Spiekpietjes
OP STAP
OP STAPHet middelpuntvan Vlaanderen

Het middelpuntvan Vlaanderen
VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

CULINAIRE PRIJSBEESTEN
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Nog nooit zoveel
restaurants 

LEKKER VAN BIJ ONS

En we hebben de beste wijn- en
bierkenners in huis
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 FIETS MEE MET PETER FARAZIJN 
 DOOR GIRONA! 

DB450708K7

AUTOBEDRIJFVANDE KERCKHOVE
Torhoutsesteenweg 399 - 8200 BRUGGE - Tel. 050 38 50 44

www.garagevandekerckhove.be - info@vandekerckhove.suzuki.be

COMMING SOON

VANAF 4 DECEMBER 

IN DE SHOWROOM

DB453197K7

Recht tegenover autokeuring
• Fietsendragers• E-bike dragers• Dakkoffers• Bagagedragers• Trekhakenwww.deschepper-bvba.be

CENTER BRUGGEDE SCHEPPER

Monnikenwerve 195-197
8000 Brugge

IZ Blauwe Toren 050 31 28 64

DB733558A5
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Het gloednieuwe appartementsgebouw in het nieuwbouwproject De Wispeltuin

blijkt niet te voldoen aan de brandnormen. Global Estate Group liet ondertussen weten

de gevels te zullen aanpassen. Voor de bouwpromotor is het alvast een nieuwe tegenslag,

want in april 2016 teisterde een zware brand het nieuwbouwcomplex. 

Nieuwbouwproject
wéér in de problemen

Nieuwbouwproject
wéér in de problemen
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Y V E S  B E N O I T“Kankerpatiënten
hebben nood 

aan een dokter
die meeleeft”

LEKKERDe restauranttips
van Olly Ceulenaere

KORTWEGDe kleurrijke wintervan Brugge
TOERISMEGenieten van de

Deutsche Weinstraße
VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017

DOSSIER VAN DE WEEK
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Meer jagers voor
minder wild inWest-Vlaanderen
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maar ook daar zoek ik naar een correcte

prijs, met de juiste marges. Sommige wij-

nen die bij mij onder de 1.000 euro zitten,

gaan daar bij anderen wel over. Ik wil ge-

woon dat er wijn gedronken wordt. Een

passie wil je nu eenmaal delen.” 

De lekkerste wijn op m’n kaart? “Momen-

teel heb ik een zwak voor een Vin de Pays

de Vaucluse, Domaine des Tours van het

huis Rayas. Gisteren, na de prijsuitreiking

van Gault&Millau, heb ik er een flesje van

gekraakt. Ik ga moeten stoppen, want veel

heb ik er niet meer van. Ik probeer elke

avond een glaasje wijn te drinken. Dat is

mijn ontspanning, het brengt mij tot rust.”

Ook al is wijn zijn grote passie, er staan

natuurlijk ook biertjes op de kaart van res-

taurant Terminus. “Ik hou van een lekker

biertje. Toch blijf ik in de eerste plaats een

wijnliefhebber. Wijn is emotie. Vincent

(Florizoone, red.) zal mij wellicht ongelijk

geven, maar wijn is verfijnder dan bier. Je

proeft daarin een terroir, het roept herinne-

ringen op aan reizen, aan een sfeer. Elk

glas is een beetje reizen.”

De horeca zit Pieter in de genen, al waren

zijn ouders absoluut geen voorstander van

de stiel. “Ik mocht eigenlijk geen kokschool

doen”, zegt hij. “Maar ik was het college in

Poperinge zo beu, dat ik dreigde met school

te stoppen. Toen hebben ze toegegeven. De

hotelschool in Koksijde was een verade-

ming. Niet alleen omdat ik had gehoord dat

je er een maand minder les had”, knipoogt

hij. “Ik kreeg weer zin in alles, niet alleen

koken, maar ook wiskunde en sport en zo.”

Zijn taak in restaurant Terminus om-

schrijft Pieter Verheyde als ‘tandarts’. “Ik

vul de gaatjes. Als er iemand vakantie heeft

of ziek is, val ik in. In de zaal of in de

keuken, maakt niet uit. En wanneer we op

‘full force’ draaien, vind je mij bij de kassa

of bij de mensen. Aan de kassa heb je de

perfecte feedback en kan je nog ingrijpen.

Je hoort altijd wat er juist was en wat niet.

Ik wil aanwezig zijn in de zaak. Al roepen

mijn twee schatten van kinderen mij soms

tot de orde. Eglantine en Leon vragen ook

aandacht. Daarin moet je evenwicht zoe-

ken.”

Restaurant Terminus is 362 dagen per jaar

open. “Op kerstavond, kerstdag, oudejaars-

avond en nieuwjaarsdag zijn we gesloten.

Maar in de 28 jaar dat we bestaan, is de

voordeur nog nooit een dag gesloten geble-

ven. Op onze sluitingsdagen passeer ik

eens om de deur open en dicht te doen”,

grapt Pieter.

“Ik heb nog veel uitdagingen in mijn hoofd.

Ik wil het interieur van de zaak aanpassen,

ben bezig aan een boek over champagne,

start binnenkort met enkele vrienden een

wijnhandel op met Bourgognewijnen... Ik

blijf bezig... Terminus is alles behalve een

eindpunt.” 

wijnkaart zijn West-Vlaams

“Vincent zal me wel 

ongelijk geven, maar wijn

is verfijnder dan bier”

“Weet je hoe ik zelf met bier in contact ben

gekomen? In 2009 was ik mee op economi-

sche missie met koning Filip in New York.

Tijdens een etentje in Eleven Madison in

New York leerde ik beer pairing kennen. Bij

alle gerechten werden bieren geserveerd,

en dat op driesterrenniveau. Dat had ik nog

nooit gezien. Van de 15 geserveerde bieren

waren er 9 Belgisch en ik kende er geen

enkel van. Schaamtelijk. Toen ik thuiskwam

heb ik alle bieren opgezocht en ben ik mij

gaan verdiepen in bieren. Een half jaar later

heb ik mijn restaurant Grand Cabaret in

Nieuwpoort omgetoverd tot bierrestau-

rant.”

‘Biergoeroe’ Tim Webb heeft Vincent Flori-

zoone al twee keer uitgeroepen tot beste

bierchef ter wereld, maar op de erkenning

van Gault&Millau bleef het wachten. “Ik

ben al een jaar of vier intens bezig met

biergastronomie. Maar de voorbije jaren

gingen altijd anderen met de erkenning lo-

pen. Pas op, ook echte kenners, de prijs was

hen gegund. Maar ik was dit jaar wel zon-

der verwachtingen vertrokken. In restau-

rant Grand Caberet hadden we 400 wijnen

op de kaart staan, hier in brasserie Edison

dat ik vorig jaar opende staan maar 100

bieren op de kaart. Ik was maandag eigen-

lijk puur naar de prijsuitreiking afgezakt

om de collega’s nog eens te ontmoeten. Ik

was nog volop aan het babbelen, toen vrien-

den zeiden Flori, je moet op ’t podium. Ik

dacht dat het een grapje was. Maar ik ben

blij dat ik gewonnen heb. Eindelijk.”

Vincent Florizoone is niet alleen een ken-

ner, hij heeft ook een missie. “Ik wil men-

sen bier leren kennen. Dat educatieve zit er

in bij mij. Bij elk gerecht op de kaart staat

welk bier daar best bij past. Het heeft alleen

maar voordelen : je wordt minder zat dan

van wijn en bovendien is de ecologische

voetafdruk kleiner, want bier moet je niet

importeren.”

“Het is nodig dat de Belgen hun eigen bier

ontdekken. De hele wereld kent ons bier,

terwijl de meeste mensen hier amper we-

ten hoe impressionant het aanbod is, ook in

eigen streek.”

“Wij werken constant aan onze bierkaart en

laten die ook mee evolueren met het sei-

zoen. In de zomer serveer ik frissere bieren

met een lager alcoholgehalte. Ik denk dan

aan een Schenenschopper met een alcohol-

gehalte van 3,7 graden of Death Pony, een

witbier met hop in van 4,4 graden. Nu in de

winter drink ik zelf graag Stout en Porter,

wat dikker en zwaarder bier.”

“AB InBevbieren komen hier niet binnen,

dat is siroop uit het labo waar ze water bij

gieten. Ik werk met artisanale bieren met

echt graan. Wij hebben zoveel goede lokale

bieren waar je echte ambacht in proeft.”

Net als zijn collega en vriend Pieter Verhey-

de zette ook Vincent Florizoone de stap

naar de kwalitatieve brasseriekeuken. Al

sinds 1930 is brasserie Edison langs de Ko-

ninklijke Baan een horecazaak. Vorig jaar

nam Vincent de zaak over. Vincents moe-

der Nicole heeft de zaak 17 jaar uitgebaat.

In 1999 is ze gestopt. “Lekker, huisbereid,

maar weg van het moleculaire. Ik ben zelf

ook zot van onze karbonaden bereid met

Pannepotbier van de Struise Brouwers, die

serveer ik met handgesneden frietjes uit

het ossenvet en een huisgemaakte appel-

moes van drie soorten appels. Gewoon,

maar overheerlijk.” 

Edison is Vincents derde zaak. “Ik hou van

uitdagingen. Ik ben hier opgegroeid en heb

hier de horecastiel leren kennen. Mijn zoon

doet ook hotelschool en het koken zit hem

in de vingers. Hij draait hier in de vakanties

en weekends mee. Het zit blijkbaar in het

bloed.” 
(IN)

Vincent Florizoone: “Ik wil de

Belgen hun bieren leren kennen”

“Eindelijk”, lacht Vincent Flori-

zoone (38) van restaurant Edi-

son uit Koksijde opgelucht.

Maandag kreeg hij de onder-

scheiding ‘Bierkaart van het jaar’

van de culinaire Gids Gault-

&Millau. “Ik was ondertussen

zonder verwachtingen naar de

uitreiking vertrokken...”

Vincent Florizoone toont trots zijn erkenning ‘Bierkaart van het jaar’ van Gault&Millau. (Foto

Eric Delanghe)

“Ik kies voor artisanale

brouwers. Inbevbieren 

komen hier niet binnen”

REPORTAGE

(IZ08/2)

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

Dé specialist in

doorvloeiglazen! 

Izegem - Hoogledewww.optiekvanneste.be
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Illegale
bendes
stropen
onze
velden
leeg
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G U N T E R L A M O O T“Over een paar
jaar ben ik weer
God in België”

Gunter Lamoot wordt het niet

Wie dan wel?
pagina 2-7

KW WEEKEND | p. 8-12

Wijwestvlaanderen
KALENDER 2019 

GRATIS
Unieke
KW-kalender

Op een congres in Qatar werd de Grand Prix d’Honneur toegekend aan

lijnbuschauffeur Karen Verbrugge (55), die om het leven kwam toen een trein in Pittem haar

bus ramde. Net daarvoor had ze nog haar negen passagiers geëvacueerd en zo hun leven

gered. “Dit is al het derde ereteken dat Karen krijgt”, zegt haar partner Eddy Deruyter. “Dit

doet enorm veel deugd, we mogen nooit vergeten wat Karen toen heeft gedaan.”

Nog een medaillevoor heldin die
haar leven gaf
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1Source: CIM NRS 2017-2018 total brand
* Combi Sud = 5 editions De Weekbode Roeselare-Izegem, De Weekbode Tielt, KW Kortrijk-Menen, Het Wekelijks Nieuws Westhoek,
   Het Wekelijks Nieuws Waregem
** Combi Nord = 4 editions  Brugsch Handelsblad, De Zeewacht, De Weekbode Torhout

Emplacement spécifique: +10%

©
P

h
il
e

 D
e

p
re

z

G U N T E R  L A M O O T

“Over een paar
jaar ben ik weer
God in België”

NIEUW
Nooit meer 

eenzame sokken

BELEEF
Freddy De Vadderwordt president

WIN
Een weekend in

hip Blankenberge

F R O N T P A G I N A

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018

wide is wonderfulKRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Tarifs annonces Krant van West-Vlaanderen par édition

Applicables à partir du 1-1-2019. Prix en euro, TVA non comprise. Pas d’application pour les annonces emploi et immo.

1/1 page 1/2 page Bandeau Pavé sur la  
couverture

55 mm H x
55 mm L

Bandeau sur la 
couverture

75 mm H x 256 
mm L

Nombre 
de lecteurs1

367 mm H x
256 mm L

181 mm H x
256 mm L

100 mm H x
256 mm L

Quadri Quadri Quadri

Toutes les éditions 354.200 6.329,00 3.371,00 1.983,00 2.500,00 4.657,00 

Combi Sud * 4.609,00 2.455,00 1.444,00 n/a 3.391,00 

Combi Nord ** 3.937,00 2.097,00 1.234,00 n/a 2.897,00 

Brugsch Handelsblad 55.267 2.480,00 1.321,00 777,00 n/a 1.825,00 

De Weekbode Roeselare-Izegem 60.387 2.480,00 1.321,00 777,00 n/a 1.825,00 

De Weekbode Torhout 46.022 2.041,00 1.087,00 640,00 n/a 1.502,00 

De Weekbode Tielt 31.351 2.041,00 1.087,00 640,00 n/a 1.502,00 

De Zeewacht 31.039 2.041,00 1.087,00 640,00 n/a 1.502,00 

Het Wekelijks Nieuws Waregem 22.886 2.041,00 1.087,00 640,00 n/a 1.502,00 

Het Wekelijks Nieuws Westhoek 62.358 2.480,00 1.321,00 777,00 n/a 1.825,00 

KW Kortrijk-Menen 44.892 2.480,00 1.321,00 777,00 n/a 1.825,00 

Tarifs annonces KW Weekend

Applicables à partir du 1-1-2019. Prix en euro, TVA non comprise. Pas d’application pour les annonces emploi et immo.

2/1 page

360 mm H x 520 mm L
(bords perdus)

340 mm H x 500 mm L
(format utile)

Quadri

1/1 page

360 mm H x 260 mmL
(bords perdus)

340 mm H x 240 mm L
(format utile)

Quadri

1/2 page

166 mm H x 240 mm L 
ou

340 mm H x 116 mm L
(format utile)

Quadri

2/5 page

360 mm H x 100 mm L
(bords perdus)

340 mm H x 90 mm L
(format utile)

Quadri

1/4 page

104 mm H x 260 mm L
(bords perdus)

166 mm H x 116 mm L 
ou 94 mm H x 240 mm L

(format utile)
Quadri

KW Weekend 4.000,00 2.750,00 1.750,00 1.250,00 850,00 

Tarifs annonces KW Weekend RED

Applicables à partir du 1-1-2019. Prix en euro, TVA non comprise. Pas d’application pour les annonces emploi et immo.

2/1 page

360 mm H x 520 mm L
(bords perdus)

Quadri

1/1 page

360 mm H x 260 mmL
(bords perdus)

Quadri

1/2 page

166 mm H x 240 mm L 
ou

340 mm H x 116 mm L
(format utile)

Quadri

2/5 page

360 mm H x 100 mm L
(bords perdus)

340 mm H x 90 mm L
(format utile)

Quadri

1/4 page

104 mm H x 260 mm L
(bords perdus)

166 mm H x 116 mm L 
ou 94 mm H x 240 mm L

(format utile)
Quadri

KW Weekend RED 4.000,00 2.750,00 1.750,00 1.250,00 850,00 


