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H E T  A D R E S S E N B O E K

WEEKENDTIPS
VAN LOUIS FLION

Met stevige Nederlandstalige ambiancemuziek, korte

broek en lange kousen met zijn eigen gezicht op, 

verovert partyfenomeen Louis Flion momenteel de 

harten van het Vlaamse feestpubliek. Vandaag, vrijdag 17

januari, lanceert de Zedelgemnaar zijn nieuwe single

Jodelkampioen en begin februari vliegt hij naar Andorra

om er drie shows te geven op het après-skifestival 

Snowbreak. Deze week verklapt hij ons zijn adresjes.

TEKST BIEKE COBBAERT

“Lunchen doe ik graag, maar

dat gebeurt vaak niet zo uitge-

breid. Als ik met mijn manager

de weg op ben, dan stoppen

we al snel eens bij een tanksta-

tion voor een panini of belegd

broodje.” 

“In mijn thuisdorp Zedelgem

lunch ik heel graag bij Wang’s

Garden. In dit Chinees restau-

rant hebben ze een zeer uitge-

breide kaart. Een keuze maken

tussen al die Chinese lekkernij-

en is niet evident voor mij. Maar

met kip en curry kan je bij mij

eigenlijk echt nooit iets mis-

doen!”

www.wangsgardenzedelgem.be

LUNCH

“De inspiratie voor nieuwe

feestknallers borrelt meestal

op in een koffiebar. In mijn

thuisdorp Zedelgem vind je

LKKRS, een gezellige zaak met

een groot assortiment aan

dranken. Zelf drink ik er altijd

chocomelk met verse slag-

room, want dat vind ik abso-

luut dé bom. Chocomelk

vloeit meteen naar mijn ade-

ren en stijgt zo door naar mijn

hoofd. Aangezien de choco-

melk er gemaakt wordt met

echte stukken chocolade en je

er een stuk cake bijkrijgt geef

ik hen 4,98 sterren!”

www.lkkrs.be

KOFFIEBAR

“Met mijn vrienden ga ik graag

naar Ribs ’n Beer in Kortrijk. Je

kan er de hele avond ribbetjes à

volonté eten en kiezen uit vier

verschillende smaken. De chefs

kruidenmix is mijn favoriet.

Daarna durven we al eens een

stapje in de wereld te zetten. Ik

ga graag helemaal koekoek in

café Den Bross in Kortrijk. Daar

draaien ze de beste feestmuziek.

Laat het dan ook toeval zijn dat

mijn muziek er vaak door de

boksen knalt en ik er ook al

optrad! Maar ook aan het aan-

palende café Den Chips breng ik

graag een bezoekje”

www.ribsnbeer.com

DINER

“Voor mijn kleding ga ik vaak

shoppen bij Artex Fashion in

Emelgem. Een prachtige winkel

met sterke merken voor het

hele gezin. Het personeel is er

ook heel vriendelijk en helpt je

graag op weg om de juiste

keuzes te maken. Daarnaast

vind je mij ook in Snipes in

Brugge. Ik hou wel van de

streetstylelook maar hou het

wel klassevol, denk ik. Hoe dan

ook, ik hou ervan om redelijk

sportief op het podium te staan

en de schoenen daar zijn echt

dé max.”

www.artexfashion.be

www.snipes.be

SHOP




