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INSPIRATIEWEEKEND
Vrijdag 13, Zaterdag 14 en Zondag 15 maart

*Exclusieve acties en kortingen: voorwaarden in de toonzaal.

Wilt u van uw tuin een gezellige en sfeervolle plaats maken?
Een plek waar u het hele jaar door volop van het buitenleven kan genieten?
Dan bent u van harte welkom op ons inspiratieweekend.

Telkens van 10u-18u

Exclusieve
acties en kortingen*
—

Ontdek onze toonzaal, compleet in het teken van het kwalitatieve leven buiten.
Op 200 m2 kan u inspiratie en ideeën opdoen door 5 stijlvolle ontwerpen te ontdekken
die volledig voor u zijnuitgewerkt. Kom langs en laat u onderdompelen in de luxueuze belevenis
die Buitenleven by Gudi voor u te bieden heeft.
Bekijk onze realisaties op buitenleven-gudi.be

Evenbroekveld 11
Erpe-Mere
Tel.: 053 80 82 49
www.buitenleven-gudi.be
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en natuur

De natuur vormt deze zomer een belangrijke inspiratiebron voor
de mode, zowel wat de prints en de kleuren als wat de materialen
betreft. Deze terug-naar-de-natuur trend gaat samen met een zekere nostalgie. Alles wat handgemaakt is of lijkt, is hip.

Romantiek troef
Deze zomer staat helemaal in het
teken van de romantiek dankzij de
massale aanwezigheid van bloemenprints, in alle mogelijke formaten en
kleuren. Borduurwerk en applicaties
van bloemen en blaadjes ogen heel

verfijnd. Binnen de romantische trend
hangt er ook een zweem van nostalgie. Jurken en bloesjes met retro kragen, pofmouwen, ruches en veel kant
en tule inspireren zich op het verleden. Retro bloemenbroches maken
het nostalgische gevoel compleet.

Doorknoopjurk in zebraprint,
van Amania Mo.
www.amaniamo.be
09 384 40 52
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Zomerse jumpsuit in kleurige, uitgelopen
strepen, van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 40 80 59

Aansluitende top en bijhorende plooirok in
zwart-wit contrast, van Patrizia Pepe.
www.patriziapepe.com

Frisse zomerjurk met dégradéstrepen in
zachte tinten, van Accent.
www.accent-fashion.com - 053 80 15 02
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Kort glittertopje en lange plissérok, van
Elisabetta Franchi.
www.elisabettafranchi.com

Frisgroene top en bijhorende wijde 7/8 pantalon, van Furore.
furore.fashion - 09 384 40 52

Gebreid truitje met ajourmotief en pantalon in warmbruin, van de Belgische
collectie Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Handwerk is hip
Artisanale technieken beleven een
echte revival.
Patchwork, haakwerk, handbreiwerk, gevlochten materialen, borduurwerk en tie&dye prints zijn
helemaal terug.
Wie zelf niet handig is, heeft een
ruime keuze aan lookalike handwerk, zoals outfits met een print
van patchwork of batik.
Vlechtwerk zien we vooral in de accessoires, zoals schoenen en tassen
van gevlochten leder.
Vaak wordt ook leder gecombineerd met vlechtwerk van raffia.
Voor de hoogzomer zijn er massa’s
strohoeden en -tassen.

Natuurtinten
Groen is heel sterk vertegenwoordigd, van grasgroen over olijfgroen
tot een zacht watergroen.
Daarnaast scoren de warme
kleuren heel goed. Denk oker en
diverse geeltinten, oranje, roest
en warmbruin. Bruin is inderdaad
het nieuwe zwart geworden en
laat zich zowel met gele en oranje schakeringen als met lichtblauw
combineren.
Voor wie het iets discreter wil, zijn
er subtiele zandkleuren.

Gestreepte doorknoopjurk in warme tinten, van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 40 80 59
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Lichtgroene wikkeljurk van MbyM.
www.mbym.dk

Wijde kuitpantalon, truitje en los gebreide
cardigan in warme tinten, van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 11

Lange doorknoopjurk in frisgroen, van
Terre Bleue.
www.terrebleue.be - 09 335 22 34

Tijdloos en stijlvol: pastelgroen broekpak
en beige trenchcoat, van Tommy Hilfiger.
www.tommyhilfiger.com
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Rok en bloes in eenvoudig wit-roze streepjesmotief, van Dutchess.
www.dutch-ess.com

Doorknoopjurk met dierenmotief
warmbruin, van Her.
www.her.be - 09 384 40 52

in
Romantische bloemenjurk, van Imprévu.
www.imprevu.com

Revival van
klassiekers
Het broekpak blijft populair, van de
zakelijke stijl tot heel relaxte outfits,
bestaande uit wijde broeken met
elastische taille en lange hemden,
bij voorkeur in linnen samenstellingen.
Klassiek blauw is de pantone kleur
van het jaar, op zich niet verwonderlijk. Deze kleur kadert helemaal
in de terugkeer naar een tijdloze
mode. We zien marineblauw vooral
in combinaties met felrood en wit,
goed voor een chique Rivierastijl.
Samen met de klassieke kleuren,
duiken ook tijdloze vormen op,
zoals de comfortabele doorknoopjurk die alomtegenwoordig is, in
effen versie op met streepmotief.

Dress to impress

Strokenjurk met bloemmotieven in pasteltinten, van Gigue.
www.gigue.com - 03 808 24 96

Tussen casual en business: witte jeans, truitje en wit-rode blazer, van IKKS.
www.ikks.com

Brede schouders, oversized mouwen en wijde broeken doen denken
aan de power fashion van de jaren
tachtig. Niet alleen de kleren gaan
de oversized toer op, ook maxi tassen en grote juwelen trekken de
aandacht. Krachtige kleurencombinaties kaderen helemaal in deze
power trend.

Exotische vogels en zachte tinten kleuren
de zomer van Marie Méro.
www.mariemero.be - 09 374 11 71

SHOPPING_EDITO + Damesmode.indd 3

Blazer en bermuda in een warmbruine tint, van Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52

Zakelijke stijl in warme tinten, van Scotch
and Soda.
www.scotch-soda.com
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GRATIS

GESCHENK
BĲ ELKE
AANKOOP*

OP 6 MAART 2020
* 1 geschenk per persoon per aankoop
zo lang de voorraad strekt (1.250 stuks)
Loofblommestraat 23 Grote Markt 14
Izegem
Sint-Denijs-Westrem
051 43 77 88
09 330 41 77
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Koningin Astridl. 57
Maldegem
050 70 07 07

CLOSE-UP.BE
Dorp-West 16
Lochristi
09 398 44 48

Boomstraat 16
Bornem
03 294 77 77

Hoogstraat 18
Zottegem
09 311 97 88

Grote Markt 17
Beveren-Waas
03 298 61 19
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Okeren jurk met metalen rivetten, van
Twinset.
www.twinset.com

Relaxte outfit, bestaande uit lang hemd en
wijde pantalon, van Amania Mo.
www.amaniamo.be - 09 384 40 52

Oost en west
Tunieken, djellaba’s, poncho’s en
kimono’s bezorgen de zomermode
een etnische toets, maar ze worden
altijd gemixt met westerse elementen.
Bedrukkingen variëren van oosterse paisleyprints tot folk-achtige
motieven die aan Delfts aardewerk
doen denken.
Afrikaanse batikprints en veelkleurige uitgelopen strepen brengen
ons meteen in de sfeer van de
hoogzomer.
De mode recycleert en mixt niet
alleen materialen, maar ook trends
uit diverse tijdperken en continenten en geeft er een universele en
eigentijdse twist aan.

Zandkleurige hemdjurk en bijhorende
pantalon met fluo streep, van Marie Méro.
www.mariemero.be - 09 374 11 71

Mia Monta
Ontwerper / fabrikant

OPENDEURWEEK
Za 14 - zo 15 - ma 16 - di 17 - wo 18 - do 19
vr 20 - za 21 - zo 22 maart 2020
Doorlopend open vanaf 9u30 tot 18u
Liefst op afspraak

Brakelstraat 79 - 9620 Zottegem - Tel.: 09 360 12 11
www.miamonta.be
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Ontdek alle verkooppunten
accent-fashion.com

Accent stores
ACCENT Gent
Brabantdam 22
9000 Gent
T 09 395 50 30
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ACCENT Brugge
Noordzandstraat 95
8000 Brugge
T 050 96 94 92

ACCENT Kortrijk
Lange Steenstraat 31
8500 Kortrijk
T 056 96 55 55
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herenmode

warme kleuren,

stijlvolle evergreens
Wie tegenwoordig “in” wil zijn, houdt het beter tijdloos of duurzaam. Zelfs de meest hippe ontwerpers brengen weer pakken en
mooie klassiekers op de catwalk. Ecologisch verantwoorde materialen zijn een must geworden.

Terug naar
vaste waarden
Na een periode van “genderneutrale mode” gaan de mannenmode
en de vrouwenmode weer elk hun
eigen weg. De mannenmode keert
terug de vaste waarden. Pak en das
zijn in eer hersteld, maar houden
het comfortabel. Ruitmotieven en
strepen blijven heel actueel.
De sneaker wordt steeds vaker
vervangen door de klassieke lederen schoen of door een hybride versie die het midden houdt tussen
casual en chic. In het sportieve
genre delen sportieve sweatshirts
hun succes met gebreide truien
en cardigans. De tijdloze polo wint
weer terrein.

Chic in pastel: tweedelig pak van Strellson.
www.strellson.com

Geruit pak en hemd met onregelmatige
strepen, van Selected. www.selected.com

Jas met kap en bijhorende pet in een coole
ruitenmix en effen pantalon, van Stephan
Schneider. www.stephanschneider.be

Casual outfit in tijdloze kleuren, van Sun68.
www.sun68.com

Lichtbruin pak en bedrukt hemd met plantenprints, van Scotch&Soda.
www.scotch-soda.com

Casual met country twist: hemdjas, geruit
hemd en chino van Barbour.
www.barbour.com

Donkergroene polo in combinatie met
okerkleurige windjack, van Ben Sherman.
www.bensherman.com

Natuurkleuren
en -motieven
Natuurlijke kleuren zoals groen,
beige in alle tinten, oker, warmgeel en warmbruin zijn niet uit het
zomerse modebeeld weg te denken. Ze duiken op in effen versie
of als bedrukking en laten zich vlot
combineren met pastels. Motieven van planten, dieren of natuurlandschappen zijn sterk aanwezig,
vooral in hemden en T-shirts.

Duurzame mode
Tot voor kort stonden de begrippen
ecologie en mode haaks op elkaar.
Nu zien we dat de modesector
steeds meer inspanningen levert
om zijn impact op het milieu te
beperken. Zo beperken jeansfabrikanten hun waterverbruik tot een
minimum dankzij nieuwe technologieën.
De meeste textielfabrikanten maken
gebruik van gerecycleerde garens
die ofwel afkomstig zijn van gerecycleerde petflessen of gerecycleerde
kledij. of Anderen combineren dan
weer resten van stoffen die ze verwerken in een geslaagd patchwork.
En uiteraard zijn er de puur natuurlijke materialen zoals hennep,
bamboe en linnen die zeker in de
zomer aangenaam om dragen zijn
en waarvan de teelt relatief weinig
impact heeft op het milieu.
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Tijdloze basics in frisse kleuren, van Tommy
Hilfiger. be.tommy.com
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Maatpak
vanaf € 595

18

64

GENTLEMEN’S
CLUB

Waarom maatwerk?
Niets past beter dan een maatpak,
ook gekend als een custom suit of
made-to-measure suit. Niets voelt beter
dan het dragen van je gepersonaliseerde
kostuum. Niets geeft meer genot,
dan kiezen wat je écht wilt!

Ready to be unique? Being a gentleman is a matter of choice.

Labaere Zottegem | Hoogstraat 7 t/m 17 | 9620 Zottegem | T 09 360 02 47
Open: ma: 13u30-18u30 | di-do: 9u30-12u & 13u30-18u30 | vr: doorlopend 9u30-18u30 | za: doorlopend 9u30-18u | Gesloten: maandagvoormiddag en zondag
www.facebook.com/zottegem.labaere
Parking plan op www.labaere.be

Shopping_Cer_1p_maart2020.indd
1
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accessoires
in zomermood

Blitse slippers, catchy zonnebrillen, relaxte strohoeden en -tassen
en juwelen die aan verre reizen doen denken, dat zijn de nieuwste
zomeraccessoires in een notendop. Natuurlijke materialen zetten
de toon, net als vrolijke kleuren.

Azuurblauw
Het
Belgische
accessoirelabel
Awardt laat zich deze zomer inspireren door azuurblauwe wateren.
De “Azure” collectie bestaat uit
drie modellen: een retro “dokterstas” in glad rundsleder, beschikbaar in vier maten, een schoudertas die ook als clutch kan gedragen worden en een hoekig model
in korrelig rundsleder.
www.awardt.be

Schilderij
Shopper van Marni, versierd met
een naïef zomers schilderij.
Schoonheid in alle eenvoud.
www.marni.com

Kleurenwaaier

Ronduit hip

Schelpjes rapen

Natuurlijke materialen maken deze zomer het mooie weer. Zoals deze
tas van Pepe Jeans in bamboe en raffia die helemaal het zomerse gevoel
uitstraalt. www.pepejeans.com

Dit heuptasje van Caroline Biss,
in leder en gevlochten riet, speelt
helemaal in op de eco-trend van
het moment.
www.carolinebiss.com

Schelpen doen denken aan kindervakanties aan zee. Deze juwelen
met echte schelpen, van de Antwerpse collectie Atelier Clash dat
zich inspireert op de natuur, stralen
helemaal dat zorgeloze gevoel uit.
www.atelier-clash.com

Coco gaat
voor koord
Rood met gouden randje
Ray-Ban is gekend om zijn tijdloze pilotenbrillen. Dit verrassende model
met rood montuur en goudkleurige rand is de blikvanger van de zomercollectie. www.ray-ban.com
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Een upper van rode suède en een
zool van koord, zo eenvoudig,
comfy en stijlvol kan een
sandaal zijn, uit de zomercollectie van Chanel.
www.chanel.com
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merkt je op!

Opendeurweek
10% directe KORTING*
van vrijdag 6 t.e.m. zaterdag 14 maart ‘20

Zondag 8 maart open 10u-18u

"
merkt je op!

Ruil deze BON

in een GIKS winkel voor een

GRATIS shopper.*
Shop ook online www.giks.be

Volg GIKS

* Voorwaarden in de winkel en op www.giks.be

Gavere • Gent • Kuurne • Roeselare • Sint-Denijs-Westrem • Sint-Eloois-Vijve • Ternat • Wetteren
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* Geldig in alle GIKS winkels t.e.m.
13/6/’20. Eén bon per klant. Zonder
aankoopverplichting. Niet geldig op de
webshop. Adressen op www.giks.be
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12+13+14+15 MAART

OPENDEUR
23+24+25+26 APRIL

LAATAVONDSHOPPING
Donderdag 12 maart & 23 april: tot 20.00 H
Zondag 15 maart en 26 april: van 13.30 tot 18.00 H
10% DIRECTE KORTING
TIJDENS DE OPENDEUR

Catchy slipper
Luchtige slipper met etnisch tintje, in gevlochten materiaal, van Patrizia
Pepe. www.patriziapepe.com

Uw specialist in modieuze schoenen,
al dan niet voor losse steunzolen
Schoenen voor gevoelige voeten en diabetici
Spierversterkende schoenen
Allergievrije schoenen

Exotische glitter
Bloemenslingers aan het oor, een
palmblad om de vinger en een
papegaai om de hals, exotischer
wordt het niet. Uit de zomercollectie van Swarovski.
www.swarovski.com

Cool in zwart
Statement zonnebril in pilotenstijl.
Cool en stoer, met het Chanel glitterlogo op de veren.
www.chanel.com

Graaf Van Vlaanderenplein 33
9000 Gent
Privé Parking Sint-Annastraat 91-93 (bereikbaar via
Lange Violettestraat) ligt in de lage Emissie zone.
Parking Gent Zuid nog steeds voor alle wagens bereikbaar
Open: Ma 13:30-18:30 Di-Vrij 10-18:30 Zat 10-18

www.schoenenmatton.be
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Rood-zwart
Blitse pilootbril van Carrera in
zwart en rood, met glazen in een
warme gloed van oranje en rood.
www.safilogroup.com
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www.magnitude.be

CONTEMPORARY
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gastronomie

/ G U ST D E COSTER

- gust de coster ontdekt -

de blauwe artisjok
in merelbeke

De Blauwe Artisjok is een vaste waarde in culinair Merelbeke. De eigenaars, chef Kurt Verhaege en gastvrouw
Nathalie De Bruyckere, vestigden zich 15 jaar geleden
in een charmante villa die ze volgens hun smaak lieten
inrichten. Het resultaat is een gezellig en stijlvol interieur met een
hoog woonkamergehalte, alsof je bij vrienden thuis gaat eten. En
op een mooie zomerdag kan dat zelfs in hun tuin, op het gezellig
“provençaals” terras. Dat elke klant zich welkom voelt, is zeker ook
te danken aan de charmante gastvrouw Nathalie die verantwoordelijk is voor de zaal.

Daarbij komen drie creatieve
amuusjes. Als voorgerecht verschijnt een mooi gepresenteerd
bord met gerookte “Padouk”-zalm,
avocado, ponzu, verse kaas en een
krokant van zeekraal, gevolgd door
een kreeftje. Het hoofdgerecht is
een perfect gegaard lamskroontje in de oven, met artisjok, jonge
wortelen en een jus van truffel die
het gerecht extra karakter geeft.
We sluiten voldaan af met een
panna cotta van vanille, sorbet van
kersen en meringue. Ook de begeleidende wijnen waren van een
hoog niveau.

FOTO’S: FOTOAKTIEF.BE

Je krijgt
zoveel is
heel wat
want op

De keuken van Kurt Verhaege is
het best te omschrijven als een
degelijke Franse keuken, seizoensgebonden en met lichte, eigentijdse toetsen die soms deels op de
Oosterse keuken geïnspireerd zijn.
Kurt kookt graag met ingrediënten
van eigen streek en haalt zijn verse
kruiden uit zijn eigen tuin. Je kan à
la carte eten, maar de meeste klanten gaan voor de menuformule, al
dan niet met aangepaste wijnen.
Zo is er ‘s middags een verzorgde
zakenlunch aan 32,50 euro, die op
veel bijval kan rekenen.
De menu’s zijn heel correct gespijsd
en geprijsd, mooi uitgebalanceerd
en helemaal afgestemd op het
seizoen.

Gust - De Blauwe Artisjok_VJ2020.indd 1

De wijnkaart is vrij uitgebreid,
met keuze uit een 70-tal wijnen,
van Franse toppers tot degelijke
wereldwijnen.
Niettegenstaande zijn creaties op
een hoog niveau staan, heeft Kurt
geen sterrenambities.
Hij wil zijn restaurant betaalbaar
houden en zijn trouwe klanten gelukkig maken en blijven verrassen
door nieuwe creaties af te wisselen
met klassiekers die evolueren met
de tijdsgeest.
Wij gaan die maandagavond voor
het menu en starten met een
gin-tonic waarbij de tonic in een
proefbuisje gepresenteerd wordt.
Originele vondst !

avond begin september liep de
zaak zo goed als vol.
Samengevat: De Blauwe Artisjok is
een plaats voor een gezellig etentje
op niveau, zonder de poeha en
de hoge prijzen van een sterrenrestaurant, maar met constant een gegarandeerde kwaliteit. Dit bezoek
vraagt om een bisnummer.

hier waar voor je geld,
duidelijk. En dat hebben
mensen goed begrepen,
een ‘verloren’ maandag-

RESTAURANT DE BLAUWE ARTISJOK
Gaversesteenweg 182 - Merelbeke
Tel. 09 231 79 28
www.deblauweartisjok.be
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> A FAMILY TRADITION SINCE 1935 / 85 JAAR <

DECORATIE - INTERIEUR -

MAATWERK MEUBELEN

- VERLICHTING

OPENHOUSE

ZA 7 EN ZO 8 MAART
ZATERDAG: 10-18U / ZONDAG: 14-18U
DEALER

100%

BELGISCH
AMBACHTELIJK
VAKMANSCHAP

Mesdagh_SHOP_VJ2020.indd 1

Hoogstraat 77 - 9620 Zottegem
Tel. 09 360 03 41 - www.mesdagh.be -

14/02/20 16:26

gesprek in’ t parksken

/ G EERT VA N G A EVEREN

jelle de beule

‘ik ben een echte familieman’

Omoe klapte dicht als ik een verklaring vroeg. Maar na eeuwig zeuren,
vertelde ze uiteindelijk toch de ware toedracht. Ooit had ze enorme koppijn gehad na het nuttigen van een aantal Tavia’s. Neen, geen cavia’s,
maar het bier van de vroegere Zeelse brouwerij De Klok die overigens eind
de jaren 60 de deuren definitief dicht deed. ‘Niet moeilijk, het slechtste
bier van uren in de ronde. Zelfs paardenpis smaakte wellicht beter’, vertelde ze erbij. Opoe voegde eraan toe dat ze toen tijdens het parochiefeest
zo ladderzat was geweest dat ze onverwacht mijnheer pastoor onder zijn
soutane in zijn ballen had geknepen. Nu had ik altijd al gevonden dat
mijnheer pastoor steeds met een vreemd drafje liep, maar sindsdien kon
ik het iets beter plaatsen.
Maar meer was het dus niet. Slecht bier. Daarom was alles dat van Zele
kwam vanaf dat moment slecht in haar ogen. ‘Wa van Zele komt, deugt
nie.’ Het mysterie in mijn hoofd opgelost.
Wat wil het toeval nu, dat onze tafelgast ook uit Zele komt. Sterk als een
stier, eerlijker dan een veehandelaar, en bijlange zo zuur niet dan Tavia-bier, met Jelle De Beule zitten we hier. En of hij deugt? Oordeel zelf maar.

nieuwe komische
reeks ‘nonkels’
Jelle, je woont in Gent, je hebt
er nu zelfs een huis gekocht,
maar het klopt dat je je jeugd
hebt doorgebracht in Zele.
Geboren in Lokeren, maar getogen in Zele. En daar heb ik geen
seconde spijt van. Mijn jonge jaren
verliepen vlekkeloos. Mijn ouders
hebben me in alles gevolgd. Zelfs
in mijn plan om te studeren aan de
academie in Gent. Ik wou immers
striptekenaar worden. Niet een
keuze waar ouders meteen wild
van worden. In Zele heb ik Sylvia
(nvdr: Sylvia Van Driessche – jounaliste, auteur en ex-hoofdredactrice
van Joepie) leren kennen. Ze is van
hetzelfde dorp. Ik ontmoette haar
via mijn zus op een verjaardags-
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feestje. Ze was 22, een fantastisch
mooie vrouw, en ik een snotneus
van 17. Een modeshow in Zele
bracht ons samen. Ik bewonderde
haar op de catwalk, en durfde haar
nadien nauwelijks aan te spreken.
Sylvia nam echter het initiatief. Van
het één kwam het ander.
Kan je wel zeggen. Inmiddels
3 kinderen samen...
Ellis, Flynn en Aster zijn geweldige
kids. Dat zegt wellicht iedere fiere
papa, maar ik geniet er echt van
om hen samen met Sylvia op te
voeden. Uiteraard vraagt dat wat
planning door onze drukke agenda’s, maar nu we allebei vaak thuis
werken lukt dat wonderwel.
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‘Wa da van Zele komt, deugt nie’, pleegde mijn grootmoeder
zaliger te zeggen. Als brave dreumes nam ik alles wat omoe zei
voor waarheid aan. Haar uitspraken nam ik gewoon over. ‘Hij
heeft tanden uit Gust zijn mande.’ Een tijdje dacht ik dat het over
een huis aan huis verkoper van tanden ging, maar het sloeg gewoon op de buur. Gust Poep heette die man. Echt waar. Zijn kinderen waren dochter Paula Poep en Poepse Lucien, de slungelachtige zoon die net als zijn vader het gebit had van een nijlpaard met
cariës. Vandaar het gezegde van de tanden. Maar waarom iemand
van Zele sowieso slecht was, begreep ik niet echt.
Mijn grootouders waren boeren, en ik wist dat opa ooit eens een
stier had gekocht die niet deugde. Hij dekte de koeien niet. Ook
niet als grootvader het hem driemaal had voorgedaan.
Maar die stier had hij gekocht op de jaarmarkt van Sint-LievensHoutem. En dat is 40 km van Zele. Dus dat was de verklaring niet.
Opoe deed ook zaken met een louche veehandelaar. De man dronk
anderhalve fles jenever leeg vooraleer zijn vracht te laden zodat hij
het verschil niet meer kende tussen een varken en een schaap. Op
een dag, toen grootvader er niet was, stond hij zelfs in de living met
zijn broek op zijn enkels mijn grootmoeder naar de camion te duwen. Toen ik dat aan opa vertelde, was hij verschrikkelijk boos op
omoe. Veel later begreep ik waarom. Maar de veehandelaar was
van Kalken. En dat is nog steeds 10 km van Zele.
‘Wa van Zele komt, deugt nie.’

Niet meer elke dag naar de
redactie van De Ideale Wereld
dus.
Ja, uiteraard werk ik nog steeds
voor het productiehuis Woestijnvis, maar ik krijg veel vrijheid om
de dingen te maken en te schrijven
die ik wil. Zo zit er binnenkort iets
nieuws aan te komen.
Hola, we zijn één en al oor...
Koen De Poorter, Rik Verheye en
ikzelf schrijven al lange tijd aan
een nieuwe komische reeks. In
augustus wordt er gedraaid, en
in het voorjaar van 2021 komt de
8-delige reeks op Vier. ‘Nonkels’ is
de naam, en de 3 auteurs spelen
ook de hoofdrollen. Het zal gaan
over 3 broers van middelbare leeftijd wiens leven overhoop gegooid
wordt door de onverwachte komst
van een Afrikaanse vluchteling.
Vlijmscherpe humor over een
actueel thema
Dat is inderdaad de bedoeling, en
ik meen nu al te mogen zeggen dat
we daar aardig in gelukt zijn. Nog
even geduld, maar ik denk dat er
over ‘Nonkels’ alvast zal gesproken
worden.

Over de mille-feuille met foie, truffel en gemarineerde spitskool die
we als voorgerecht op ons bord
krijgen, hoeft niet veel gezegd.
Dit is zo lekker dat zelfs onze tafelgenoot, muzikant Chriske De
Braeckeleer, er stil van wordt. En
wees zeker, dat zegt genoeg...

the best of
dorien B
We kijken nu al uit naar ‘Nonkels’, Jelle. Voor jou opnieuw
een komische rol nadat je als
‘serieus’ acteur uit de kast
kwam. In ‘De Dag’, geschreven
door je vrienden Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, maar onlangs ook in ‘The Best of Dorien
B.’, de debuutfilm van Anke
Blondé.
Daar zagen we een andere Jelle
toch?
Ook mijn rol in de komende VRT
politieke thrillerreeks ‘Black-Out’
over de destabilisatie van een
land dat te maken krijgt met een
totale stroomuitval, is niet bepaald
komisch te noemen... Ik speel een
kabinetchef, dan weetje het al
(lacht).

15/02/20 17:52

Dus onze logische vraag: vanwaar die switch? We kennen je
van Neveneffecten, Willy’s en
Marjetten, De Ideale Wereld,
Callboys en zoveel meer. Steeds
stond humor en satire centraal.
De homofiele programmeur in
Callboys Comedy was ook al een
vrij tragisch figuur. Kijk, comedy
wordt vaak niet geassocieerd met
echt acteren. Dat is natuurlijk onzin. De aanpak is anders, maar
geloof me, ook bij comedy moet
je kunnen acteren. Dat verschilt
niet zoveel. In ‘The Best of Dorien
B.’ speel ik Jeroen, de echtgenoot
van het titelpersonage. Hij bedriegt
zijn echtgenote, en heeft enkel
oog voor zijn eigen carrière. Dorien
moet zorgen voor de kinderen, en
hij loopt er intussen de kantjes af.
Tot overmaat van ramp voelt Dorien plots een knobbeltje in haar
borst. Het wordt haar echt te veel.
Een herkenbare situatie die uiteraard wordt uitvergroot en gedramatiseerd. Aan typecasting heeft
Anke Blondé zeker niet gedaan
want hoewel elke mens feilbaar is,
ben ik een echte familieman en zie
ik me mijn vrouw geen horens te
zetten . Een Jeroen zit dus niet in
mij. Je moet het wel zo overtuigend
en zo geloofwaardig mogelijk kunnen overbrengen. Dat is wat men
noemt ‘acteren’ zeker? De volle
zwarte baard die ik toen had, heeft
ook wel geholpen (lacht).
Je deed het meer dan voortreffelijk Jelle. En ‘The Best of Dorien B.’ is gewoon een schone,
eerlijke film.
Het is geen FC-De Kampioenenfilm, al zitten er best wat kwinkslagen in. Als de film in de cinema de
mensen heeft beroerd, is het doel
bereikt. Voor mezelf is het een bevestiging van wat ik al wist, maar
blijkbaar vele andere mensen niet.
Ik kan wel degelijk ook drama aan,
en vooral, ik doe het ook graag.
Vandaar dat ik de komende tijd de
comedy eventjes opzij wil zetten,
en me wil focussen op het zo gezegde meer ernstige genre. Met de
comedyserie ‘Nonkels’ zal de kijker
opnieuw en andere Jelle zien. Maar
2021 is nog niet voor direct hé.
We hebben inmiddels al een sorbet
van Balegemse jenever naar binnen
gekapt, en als de ober het hoofdgerecht brengt, flikkeren Jelles
oogjes op. Wit-blauw met puree
van spruitjes en Gentse mosterd.
Zelfs Gust met ‘tanden uit zijn
mande’ had destijds dit ongekend
mals stukje vlees kunnen bijten.
We mogen niet vergeten
natuurlijk dat je met Neveneffecten (nvdr: Jonas Geirnaert,
Lieven Scheire, Koen De Poorter) al een serieus programma
maakte. De corrupte belspelletjes bijvoorbeeld verdwenen
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door jullie van het Vlaamse
scherm.
In het televisieprogramma ‘Basta’
klaagden we inderdaad allerlei mistoestanden in onze samenleving
aan op onze eigen, blijkbaar efficiënte wijze. Sabam is er bijvoorbeeld nog niet goed van. Dat is
alweer 9 jaar geleden. We worden
ouder papa...

zo de vader?
zo de zoon
Je zoon Ellis trad al in de voetsporen van zijn bekende vader...
Klopt, hij speelt mee in de film ‘All
of Us’ van Willem Walleyn met o.a
Maaike Neuville, Joke Devynck en
Barbara Sarafian. Als jongetje daar
tussen mogen staan...Hij heeft het
wel in zich, en de looks heeft hij
wellicht van zijn moeder (lacht). Hij
ziet er wel een toekomst in, maar
dat denkt hij ook van zijn keepersloopbaan. Momenteel verdedigt hij de rood-witte kleuren van
Cercle Melle. Hij hoopt een 2de
Thibaut Courtois te worden, zijn
groot idool. De weg is nog zeer
lang, denk ik...
En papa elke zaterdag naar het
voetbal.
En 2 trainingen in de week. Papa
kent trouwens zoveel van voetbal
dan koning Filip van een ei bakken.
Weinig of niets dus. Ik ga ook niet
naar AA Gent kijken bijvoorbeeld.
Dat zou Ellis wel graag eens doen.
Dus wie ons aan 2 plaatsjes kan
helpen? Flynn zie ik niet meteen
te voetballen, en ons Astertje loopt
voorlopig enkel schattig te wezen.
Over kinderen gesproken: je
voelt jezelf ook nog altijd ‘een
jongetje’.
Typisch toch dat je jezelf altijd wat
jonger inschat dan je bent. Nee?
Dan zal het aan mij liggen (lacht).
Ik hou ook nog altijd van Jommeke. Net zoals mijn goede vriend
Laurent (nvdr: Guga Baül). Ik heb
vrijwel alle albums.
Je bent onlangs 39 geworden
Jelle.
Ja, wrijf het er nog maar eens in.
Tot de tafelspringers behoor ik niet
meer. Dat ben ik trouwens nooit
geweest. Ik ga niet graag uit of
op café bijvoorbeeld. Een lekker
etentje, zoals dit hier, sla ik echter
zelden af. Elke week proberen Sylvia en ik ons vrij te maken om een
restaurantje te doen. Dan regelen
we een oppas, en kan de gehele
wereld de pot op. Ja, zelfs De Ideale Wereld...
Je lijkt me zowaar de ideale
schoonzoon...
Ik kan heftig uit de hoek komen
hoor. Als we ruzie hebben thuis
kan het plots fel knetteren. Maar
het is even snel bekoeld. Sylvia is
net zoals ik vrij opvliegend, maar
we leggen het vlug bij, en dan

zoeken we een compromis. Of
ik leg me uren te weken in een
warm bad. Mijn enige echte hobby
(lacht).

romeinen
Nu lieg je een beetje. Geschiedenis is je grootste hobby.
Dat is juist. Ik ben een freak op dat
vlak. Voorheen had ik een passie
voor alles uit Wereldoorlog II. Dat
gaat echt zeer ver. De nazi’s zijn
een open boek voor mij. Nu ben
ik gepassioneerd door de Romeinen. Hebben ze hier trouwens
geen Romeinse sla?
Toch verklaarde je al meermaals
dat je vooral in het heden leeft.
Met beide voeten op de grond.
Dat is ook zo. Het heeft geen zin
om te jammeren bij wat is gebeurd
of nog gebeuren kan. Daar kan je
niets aan veranderen. Ik neem de
dag zoals hij komt, en probeer van
het leven zoveel mogelijk te genieten. Rekening houden met je gezin, met je omgeving is uiteraard
een must. Lap, nu klink ik zeker als
een ouwe zak...
Je grootste fantasie is nochtans
iemand eens goed op zijn gezicht kloppen, las ik ergens. De
‘djoef van de week’ uit Willy’s
en Marjetten was dus jouw
idee?
Jelle (lacht) – Let wel, ik zal het
nooit doen. Ik heb er fysiek zelfs
de kracht niet voor. Maar het moet

heerlijk zijn, om enen die het verdiend heeft, zo eens een goede
toek op zijn bakkes te geven.
Neen? Ge moet uwe stoel niet
achteruit zetten. Ik heb mezelf
helemaal onder controle (lacht).
Bedankt Jelle, we gaan het hier
toch bij laten...
...maar eerst nog genieten van
onze mousse glacé met chocolade
en vanille. Een heerlijke afsluiter na
een leuke babbel.
‘Wa da van Zele komt, deugt nie.’
Zeg nu zelf, waar slaat dit op? Jelle
De Beule is gewoon een toffe kerel
die zegt dat hij zichzelf een eikel
zou vinden als hij arrogant zou
overkomen omdat hij toevallig een
beetje bekend is. En dat geloven
we. Jelle De Beule is authentiek.
Een steengoede acteur die niet
acteert als hij gezellig zit te tafelen.
We klinken nog eens met een
smaakvol glas rode wijn, en nog
eens, en Jelle zegt dat hij het toch
getroffen heeft met zijn beeldschone vrouw. Dat is ook zo, we
kunnen het enkel beamen, maar
we denken dat Sylvia eveneens
met haar mooi Zeels poepke in de
Zeelse boter is gevallen...
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Ronde T-Table en Elio armstoel van Tribù. Het
frame van de stoel is in teak en de zitschaal van
geweven Tricord, een hoogwaardig materiaal
dat verkrijgbaar is in drie kleuren: linnen, wengé
en mosgroen.
www.tribu.com
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natuurlijke vormen,
warme kleuren

De grote interieurtrends vinden ook hun weg naar tuin en terras.
Zo duiken natuurlijke materialen, warme kleuren en organische
vormen op in de collecties van de tuinmeubelfabrikanten. Dat
maakt het aangeklede terras gezelliger dan ooit.

Organische
vormen
Vergeet strak en koel, afgeronde
vormen maken nu het mooie weer
op het terras.
Zowat alle nieuwigheden uit de
collectie van Royal Botania draaien rond natuurlijke vormen. De
lounge Organix is hiervan een
mooi voorbeeld. De rugkussens
ervan bestaan in drie verschillende rondingen die telkens overeenkomen met de rondingen van
de acht verschillende niervormige
zitelementen, wat ontelbare opstellingen mogelijk maakt. De kussens en de keramische bladen zijn
in talrijke kleuren beschikbaar. Ook
de reeks Calypso is gebaseerd op
afgeronde vormen, net als Conix,
een ronde of ovaalvormige tafel
in beton. Lotus, het allernieuwste
ronde “zonne-eiland”, is eveneens
geïnspireerd op de natuur en is een
eigentijdse opvolger van iconische
ontwerpen van Royal Botania,
zoals de Kokoon en de Wave.
Ook Tribu gaat met de Elio-lijn de
toer op van de zachte vormen, net
als Dedon die met zijn Rilly-lijn uitnodigt tot heerlijk cocoonen.

Warme kleuren
Waar de kleuren zich vroeger
hoofdzakelijk beperkten tot neutrale tinten zoals antraciet of
zachtere zandtinten, zien we nu
dat tuinmeubelfabrikanten alle
kleurregisters opengooien. Warme
natuurtinten genieten de voorkeur,
net als in het interieur. Zo zien we
dat Fermob uitpakt met een nieuwe kleur Ocre Rouge, een tint die
vorig seizoen enkel voor de stalen
en aluminium stoelen en tafels
gelanceerd werd, maar nu voorgesteld wordt in een uitgebreid
gamma, waaronder de stoelen met
een zitting en rugleuning in het
lichte en stevige Batyline materiaal
uit de Cadiz-collectie en de lounge
zeteltjes uit de Sixties-collectie.
Ook Dedon brengt een nieuwe lijn
met fraai vlechtwerk in warme tinten, aangevuld met bijzettafeltjes
in roodbruin. Vincent Sheppard
combineert in zijn Anton loungeprogramma kussens in warmbruin
en pompoenkleur, goed voor een
zuiders gevoel. Los verkrijgbare
kussens maken het mogelijk om
zelf kleuraccenten te leggen en
deze te matchen met andere decoratieve elementen.

Organische vormen primeren in deze “Organix” lounge-opstelling van Royal Botania.
www.royalbotania.com
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Heerlijk relaxen in dit Lotus zonnebed van Royal Botania. www.royalbotania.com

Warme kleuren en afgeronde vormen, model Anton van Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com
Elio, de nieuwste lijn van Tribu, met een frame in teak en een zitschaal van geweven
Tricord. www.tribu.com

”Sealine”, een ontwerp van Jean-Marie Massaud voor Dedon. Het frame is van artisanaal
bewerkte teak, de rugleuning is van gevlochten materiaal. www.dedon.de
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Comeback
van hout

Flexibele
opstellingen

Samen met de ecologische trend,
zien we ook een comeback van
hout, uiteraard afkomstig uit verantwoord bosbeheer. Teakhouten
tafels zijn weer “in”, maar zien er
nu heel rank uit. Soms hebben ze
een onderstel van aluminium of
een ander materiaal. Wat de stoelen betreft, wordt teak vaak gecombineerd met vlechtwerk in alle
mogelijke variaties. Van gevlochten
“tubes” in weerbestendig schuim,
overtrokken met een waterproof
stof, tot dikke gevlochten touwen
die veel weg hebben van scheepstouw. Daarnaast zien we ook
vlechtwerk van multicolore vezels,
al dan niet met een natuurlijke
look.

Dankzij modulaire elementen en
een gigantische keuze aan kleuren
en stoffen, is het nu perfect mogelijk om je eigen unieke zithoek
te creëren op het terras of in de
tuinkamer. Fauteuils en lounge sofa’s kunnen naar wens aangevuld
worden met poefs en bijzettafeltjes. Afneembare hoezen maken het trouwens mogelijk om je
loungehoek een update te geven.
En net als in de binneninrichting
kan je verschillende kleuren mixen
en matchen tot een vrolijk geheel.
Ook binnen het gamma van de
zonnebedden zien we modulaire
mogelijkheden. Zo kan de Kosmos
van Extremis gebruikt worden als
tafel met zetels errond of als extra-large zonnebed. Het bijkomend
voordeel is dat deze multifunctionele opstelling weinig plaats
inneemt.

“Picnik”, minimalistisch ontwerp van Extremis
met tafel en twee geïntegreerde zitjes, ideaal
voor kleine terrassen.
www.extremis.com

Teakhouten tafel en stoelen in teak en
weersbestendig vlechtwerk, van Vincent
Sheppard. www.vincentsheppard.com
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Stijlvol en tijdloos in zwart: tuintafel met teak
tafelblad en Cesaso armstoel, van Overstock.
www.overstock.be

Onder het motto “la vie en rose” brengt Extremis een warmroze update van het model
Kosmos. www.extremis.com
Model Calypso van Royal Botania. Bijzonder aan deze stoelen is dat de rugleuning eenvoudig
kan afgenomen worden zodat de stoelen vlot op elkaar kunnen gestapeld worden of om de
bekleding snel af te nemen voor onderhoud. De hoezen zijn gevuld met Easydry-schuim en zijn
verkrijgbaar in tientallen kleuren. www.royalbotania.com

Opstelling in “Ocre Rouge”, een van de nieuwe kleuren van Fermob.
www.fermob.com
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www.vandella.be
TUINMEUBELEN & LOUNGESETS | PARASOLS & SCHADUWZEILEN
OUTDOOR COOKING & TUINDECORATIE | TOTAALPROJECTEN & ADVIES

Voel de zomer
EGO Paris

in onze unieke

Tom Watson voor Fermob

Beleving Showroom

Sébastien Erome voor Fermob

Tom Watson voor Fermob

Opendeurdagen met Outdoor Cooking*
14 & 15 maart
Showroom met WOW effect
op 850 meter van afrit n°3 op R4 (Oostakker-Lochristi)
*

Doorlopend demonstratie van houtgestookte buitenovens (pizza) Fontana Forni en van plancha’s ENO. Tal van acties en promoties. Meer info op www.vandella.be

EGO Paris - EMU - Fast - Fermob - Mensa Heating - Royal Botania - Sifas - e.a.
Ongeziene keuze en scherpste prijs/kwaliteit voor exclusief buitenmeubilair,
van de beste Europese fabrikanten met eigen productie.
Uniek assortiment door ons vakkundig voor u geselecteerd.
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FERMOB & EGO Paris
Flagshipstore
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Sfeermakers
Overdekte terrassen en tuinkamers
maken het mogelijk om het hele
jaar door te genieten van je tuin.
Windlichten, sfeerverlichting, terrasverwarmers en buitenhaarden
zorgen voor de nodige sfeer en
warmte.
Ook hier zien we een grote evolutie. De basic vuurmand heeft plaats

gemaakt voor multifunctionele
buitenhaarden waarop kan gegrilld
of gekookt worden.
Er zijn zelfs ronde modellen met
een brede rand die bij warm weer
kunnen omgevormd worden tot
een gezellige zitbank met in het
midden een ruimte die kan dienen
om drank te koelen. Slim design
voor alle seizoenen.

Gezellig rond de outdoor haard. Dit model “Rocco” van Mororo is een multifunctioneel
ontwerp dat je als buitenhaard, barbecue, champagnebar en zitbank kan inzetten.
www.gervi-outdoor.be

Uitschuifbare tafel Ribambelle in de nieuwste Gris Argile tint en bijhorende stoelen uit
de collectie Surprising, aangevuld met identieke modellen in Citron Givré en Menthe
Glaciale, de nieuwe pastelkleuren van Fermob. www.fermob.com

BEKIJK ONZE NIEUWE
TUINMEUBELCOLLECTIE 2020
op www.vanmele.be

VAN MELE Tuinmeubelen
Ardoystraat 82 • 9220 Hamme
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TUINPROJECTEN
poorten tuinhuizen poolhouses terrassen

terrasoverdekkingen afsluitingen outdoor living

Nieuwe pontstraat 2
9600 Ronse
055 20 73 80
info@veh.be
www.veh.be
MA - VR 8.30-18.00
ZA 8.30-17.00
Open zondagen:
1-8-15-22 maart
van 13.30 - 17.00u

Gesloten op feestdagen

Op zoek naar een berging,
terras, poolhouse, carport,
poort,afsluiting... Ontdek ons ruime
aanbod, raak geïnspireerd en laat ons
uw wensen weten.
Ook voor de aankleding van uw
terras of tuin kan u bij ons terecht.
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Loungeset van Royal Botania, uitgebreid met de nieuwste Tono poefs. De bekleding kan
gemakkelijk verwijderd worden om te reinigen dankzij de klittenband. Onder het zitkussen is een opbergruimte voorzien. www.royalbotania.com
Tien voor sfeer en gezelligheid met deze
kaarshouder “Frame” van Manutti.
www.manutti.com

Model uit de reeks Rilly, met een knipoog
naar de strandstoelen van lang vervlogen
dagen. www.dedon.de

HEDENDAAGSE &
TRADITIONELE TAPIJTEN

BELIZE
200X300CM
€1068,PROMOPRIJS

€849,-

Gentsesteenweg 86 - 9750 Zingem
(GPS: Kolmstraat 1)
09 384 29 17 - info@tapijtcenter.be
ONTDEK ONS ASSORTIMENT OOK OP

WWW.TAPIJTCENTER.BE

- OPENINGSUREN Van Dinsdag to Vrijdag: 10u-12u & 13u30-18u30 / Zaterdag: 10u-12u & 13u30-18u / Zondag: 14u-18u / Maandag: gesloten
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Hooggesloten halterbadpak met doorkijkjes,
verwerkt als grafisch motief, van Gottex.
www.gottex-swimwear.com
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badmode

/ LU T CLIN CKE

kleur, glamour
en klassiekers

De badmode voor komende zomer balanceert tussen exotisch en
tijdloos. Een vleugje oosterse glitter is nooit ver weg, terwijl stijlvolle basics uitpakken met subtiele detail en rijke materialen.

Oosterse
invloeden
Luxe vormt de rode draad doorheen de badmode. Een vleugje
glitter en etnisch getinte motieven
brengen ons in sferen van duizenden-één nacht. Prima Donna nam
een “Casablanca” thema op in de
collectie onder de vorm van sierlijke arabesken in koningsblauw
en rood. In talrijke collecties duikt
de paisley-print op, naast gouden motieven en details in verguld
metaal. Ook stoffen met een zilveren of gouden glans zorgen voor
glitter op het strand.

Strepen
en bloemen

het tijdloos en sober en focussen
op mooie materialen en geraffineerde details. Zoals reliëfprints,
flatterende drapages, fantasiestiksels, metalen accenten en prachtige sluitingen. De rug vormt hier
een echte blikvanger. Soms gaan
de badpakken de sportieve toer
op dankzij ritssluitingen, gekruiste
schouderbandjes of haltersluitingen die de schouders perfect tot
hun recht laten komen.
Naast effen zwarte badpakken, al
dan niet met subtiele doorkijkjes,
zien we ook veel effen badpakken
en bikini’s in alle mogelijke kleuren,
van felgroen en geel tot rood.

Diep uitgesneden halterbadpak van Maryan
Mehlhorn.
www.maryanmehlhorn.com

Bloemenbadpak met bedekte schouders
en naveldiep decolleté, van Watercult.
www.watercult.com

Push-up bikini met etnische print, van
Chantelle.
www.chantelle.com

Oranje badpak met gouden logo, bijhorende sjaal en zomers tasje, van Guess.
www.guess.eu

Frisse combinatie van streep-en bladmotief,
van Rosa Faia.
www.anita.com

Bikini met kleurige print van bloemen en
blaadjes, van Empreinte.
www.empreinte.eu

Retro bikini met stijlvol zwart-wit motief,
van Prima Donna.
www.primadonna.eu

Eendelig badpak met oosters motief, van
Prima Donna.
www.primadonna.eu

Strepen blijven het goed doen. Marinestrepen in blauw, wit en rood
- horizontaal of verticaal verwerkt
of in een combinatie van beide kaderen helemaal in de terugkeer
naar de klassiekers.
Strepencombinaties in warme aardtinten spelen in op de modekleuren
van het moment. Veelkleurige,
uitgelopen strepen flirten met de
jaren zeventig, een trend die ook
in de bovenmode terug te vinden
is. Motieven worden onderling gemixt, zoals combinaties van strepen
en bloemen.
De natuur vormt een belangrijke
inspiratiebron, wat leidt tot prachtige prints van bloemen en planten, zuiderse vruchten, koralen en
vissen. Dierenprints blijven actueel,
naast logo’s.

Gekleed met
doorkijkjes
Het eendelige badpak blijft een
topper. De modellen variëren van
strapless badpakken over modellen
met één of twee schouderbandjes
tot hooggesloten haltermodellen
en modellen met mouwtjes. Opengewerkte materialen en speelse
doorkijkjes zorgen voor een sexy
toets, zonder al te veel bloot te
geven.
Ook de bikini’s gaan de verhullende toer op met hoge taillebroekjes
en bikinitops in de stijl van de jaren
vijftig.

Back to basics
Effen badpakken en bikini’s houden
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Bandeaubadpak met bijhorende pareo, van Eres.
www.eresparis.com

Jurken en co

Gestreepte halterbikini met glitters en bijhorende plissérok, van Marie Jo.
www.mariejo.com

Effen zwart badpak met mouwtjes en
prachtige rugpartij, van Watercult.
www.watercult.com

Cruisen zit in de lift en dat merk je
ook aan de betere badmode-collecties die steeds uitgebreider worden.
Naast badpakken en bikini’s omvatten de collecties bijhorende jurken
die zelfs op een tuinfeest niet zouden misstaan. Dit seizoen noteren we
lange plissérokken met een vleugje

lurex, relaxte tunieken en lange
hemden, wijde pantalons en shorts
met bijhorende wikkeltop. Voor wie
liever investeert in één multifunctioneel basisstuk blijft een grote
pareo een aanrader. Met een beetje
handigheid kan je hem omtoveren
tot een halterjurk, een strapless jurk,
een rok of een opvallende hoofddoek.

Vrijdag 6 Maart t/m Maandag 9 Maart
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ONZE PASSIE
Tapijten en
Interieurdecoratie

10%

DIRECTE
KORTING
Heirbaan 262 - 9220 Hamme
Tel. 052 47 01 96
info@vercotapijten.be
Steeds open op zondag van 14u - 18u
Allernieuwste trends, inspiratie en tips:
WWW.VERCOTAPIJTEN.BE
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Tot € 1.500
korting
bij aankoop van een ingerichte keuken
met 5 inbouwtoestellen van Siemens.
Actie Batibouw 2020 geldig t.e.m. 30 juni 2020.

Voorwaarden in de winkel

•
•
•
•

HUISHOUD-ELEKTRO
SOUND & VISION
INSTALLATIE MATERIAAL
VERLICHTING

Hundelgemsesteenweg 49
9820 Merelbeke
09 230 53 43
info@erm.be

Voor IEDERÉÉN

www.erm.be

OPEN: Alle dagen doorlopend van 8u tot 17u30 • Zaterdag van 8u30 tot 12u30 • Zondag gesloten
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ONTDEK onze

NIEUWE COLLECTIES aan

lanceringsvoorwaarden
van 19 februari t.e.m. 19 april 2020

ONTDEK onze

NIEUWE COLLECTIES aan

lanceringsvoorwaarden

STATIONSSTRAAT 233
8540 DEERLIJK
T 056 78 32 00

GEALLIEERDENLAAN 270
7700 MOESKROEN
T 056 78 32 01
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Wonen

/ LU T CLIN CKE

Duurzaam, compact
en cosy

Comfortabel, duurzaam, compact en gezellig vormen de sleutelwoorden in het nieuwste meubelaanbod. Fabrikanten spelen in op
de trend naar compacter wonen. Natuurlijke materialen, warme
kleuren, zachte belijningen en knusse kussens maken het cosy en
comfy.

In de mood met Muud
Licht en comfortabel en ook geschikt voor kleinere ruimtes, dat is Muud,
de nieuwste lijn van Walter Knoll die gezelligheid op z’n puurst uitstraalt.
www.walterknoll.de

Relax
Deze relaxzetel van Walter Knoll in groen leder vormt letterlijk en figuurlijk
een rustpunt in het interieur. Solo is hij de ideale fauteuil voor de leeshoek,
maar hij kan ook een zithoek net dat extra tintje geven.
www.walterknoll.de

Combinaties à la carte
Bellice van Leolux is een tijdloze lijn die het mogelijk maakt om een opstelling op maat te creëren. De lijn omvat een fauteuil, een divan en een
bank met twee of drie kussens, verkrijgbaar in verschillende formaten.
Een mooi aanbod van aanbouwelementen zoals drie poefs, twee chaises
longues en opties zoals hoofdsteunen in drie breedtes en een armkussen
maakt het programma compleet. www.leolux.be

City-formaat
Omdat we in de stad steeds kleiner wonen, stelde Jori op de recente
meubelbeurs van Keulen een compacte versie van het sofamodel “Sophia
Landscape” voor, namelijk de “Sophia City”. Deze nieuwe versie heeft
dezelfde afgeronde belijning en uiteraard hetzelfde comfort als het Landscape-model. www.jori.be

Warm en zacht
De nieuwe collectie van Cor draait
rond warme kleuren zoals kerrie,
terracotta, wijnrood en petroleumblauw. Zoals dit model Avalanche
met zachte kussens in een aaibare
stof. www.cor.de
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Macaron

Hout en leder

Deze nieuwste poef van Jori kreeg
de toepasselijke naam “Macaron”
mee. Het ontwerp speelt in op de
trend naar vloeiende, organische
lijnen. De Macaron is verkrijgbaar
in leder of in stof, telkens in een
ruim kleurengamma. De sierband
is enkel in leder verkrijgbaar.
www.jori.be

Architect Bernard Dubois en lederwarenontwerper Isaac Reina
sloegen de handen in elkaar en
ontwierpen samen acht objecten
voor het interieur, van een kamerscherm tot een stoel. Elk object
is gemaakt van hout en is bekleed
met naturel of zwart gelooid leder.
www.maniera.be
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ZONWERINGEN, TERRASOVERKAPPINGEN
& PAKKETBRIEVENBUSSEN
VAKKUNDIG GEPLAATST

PAKKETBRIEVENBUSSEN eSAFE®
NIEUW!

OPENDEURWEEKEND
13, 14 & 15 MAART

• Ontvang 24/7 uw pakjes thuis,
waar u ook bent

VAN 9U TOT 16U

• Proper en discreet

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

• Uw vertrouwelijke documenten
en kostbare pakjes veilig
geleverd
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SINDS 1964

E3-laan 60 • DEINZE • 09 381 66 00 • info@torck.be

Terrasoverkapping en zonneschermen

Ma - do: 9u - 12u en 13u30 - 18u • Vrij: 9u - 12u en 13u30 - 17u
Za: 9u - 12u • Of contacteer ons voor een afspraak.

Raamzonwering die perfect
aansluit bij de gevel
eSAFE® pakketbrievenbussen

E X T E R I E U R

Renovatie en nieuwbouw
A M B A S S A D O R
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Familiefoto
De stoelen van TEAM 7 typeren zich door hun milieuvriendelijk ontwerp
en hun comfort. Dankzij het gebruik van diverse materialen zoals hout,
metaal en diverse bekledingen omvat de grote Team 7 stoelenfamilie
stijlen voor elk interieur. www.team7.com

Marmer en staal
Degelijk en ecologisch

Het jonge Belgische designbedrijf Havani lanceert zijn eerste collectie
hoogwaardige tafels. Blikvanger is deze eettafel Marcello, gemaakt van
een marmeren tafelblad en een frame van elektrostatisch geschilderd
massief staal. www.havani.eu

Solid is de nieuwste collectie van Hülsta. Het is een volledig duurzame
collectie op basis van materialen die na hun levenscyclus volledig kunnen gerecycleerd worden. Massief hout, behandeld met kwaliteitsolie,
vormt het hart van de collectie. Het wordt gecombineerd met andere
kwalitatieve materialen zoals staal, glas, keramiek, wol en natuurlijk leder.
www.huelsta.com

Sereniteit
aan tafel
Hay houdt het Scandinavisch sober met deze elegante tafel van
wit laminaat in combinatie met
matgelakte eikenhouten stoelen
met afgerond hoeken. Blikvanger
boven de tafel is de Nelson Saucer
Bubble hanglamp. www.hay.dk

Artisanaal en
ethnisch

Zitcomfort op kindermaat
De Deense zitmeubelfabrikant Sofacompany lanceerde onlangs een
collectie zetels en poefs voor kinderen. De stijl is identiek aan de volwassen meubelen, de kleuren variëren van discreet tot fel.
www.sofacompany.com
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Deze teakhouten kast uit de
Tabwa-collectie van Ethnicraft is
artisanaal bewerkt met motieven die geïnspireerd zijn op de
Tabwa-cultuur uit Centraal Afrika.
De geometrische motieven matchen perfect met de minimalistische
vormgeving van dit ranke meubel.
www.ethnicraft.com

Stoel met stijl
Thomas Van Noten is een multidisciplinaire ontwerper uit Antwerpen. Zijn focus ligt op meubel- en
interieurdesign. Hij gaat hierbij
constant op zoek naar nieuwe en
eerlijke materialen, in combinatie
met vakmanschap en nieuwe technieken. Deze Jessi-stoel in Amerikaanse notelaar en roze fluweel is
een mooi voorbeeld van zijn stijl.
www.thomasvannoten.com
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Een bezoek meer dan waard!
Meubelen Makri behoort tot de Belgische meubeltop.
Gezamenlijke aankopen via de grootste inkoopvereniging van
België en derde grootste van Europa, nl. Europa Möbel Verbund
betekenen ijzersterke aankoopvoorwaarden, gezamenlijke
publiciteit, gezamenlijke websites, verschillende exclusieve
modellen, werken met Test Aankoop contracten … teveel om
op te noemen. Dat alles resulteert in sterke prijzen en exclusieve producten.
De familiale sfeer van Makri is eveneens een belangrijke troef.
We houden het graag gezellig. Dat wordt gekoppeld aan een
zeer deskundige begeleiding door onze interieuradviseurs.
Onze showroom biedt de bezoekers de kans om de meubelen
rustig te bekijken en te vergelijken om daarna, in onze cafetaria, nog eens alles af te wegen. De klanten moeten hier op hun
gemak zijn. En dat lukt blijkbaar. Dat we centraal gelegen zijn
en over een ruime parking beschikken, helpt ook een flink stuk.
Befaamde merken als Natuzzi, Jori, Joli, Durlet, Leolux en
Stressless vinden in Makri een exclusieve verdeler.
Makri is niet alleen dé speciaalzaak voor eetkamers, salons,
inspirerend zitcomfort en kleinmeubelen. Iedereen vindt er
tevens z’n smaak in een breed gamma slaap– en jeugdkamers,
kleerkasten en dressings (ook op maat). En er is nog meer. Wat
slaapcomfort betreft, ontdek je hier de betere merken qua
matrassen, bedden en lattenbodems : TOPkwaliteitsmerken als
Beka, Lattoflex, Nox, Velda en Lakebos.
De levering en plaatsing van alle meubelen gebeurt door gekwalificeerde medewerkers.
De kwaliteitsmeubelzaak is er voor ieders beurs en voor ieders
smaak, en dat al meer dan een halve eeuw lang!
U kan dagelijks bij Makri terecht behalve op woensdag.
Openingsuren van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u30.
Ook op zondagnamiddag.

Meubelen Makri, net iets beter…

Leuzesesteenweg 208
9600 Ronse

Makri_Shopping_VJ2020.indd 1

T: +32 55 21 58 82
F: +32 55 21 19 18

info@makri.be
www.makri.be
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Natuurlijk
en cosy

Bloemenprints, warme aardekleuren, zachte tinten, aaibare stoffen
en natuurlijke materialen toveren onze interieurs om in gezellige
cocons. Cosy, kleurrijk en een vleugje zuiders.

Streepje voor met Quickstep
Dat laminaat heel fancy en fashion kan zijn, bewijst Quickstep met dit
gloednieuwe roze geverfde eik laminaat waarin de houtnerven nog zichtbaar zijn. Leuk om all the way voor roze te gaan of een streepjeseffect te
bekomen met andere tinten. www.quick-step.be

Warme aardetinten
Warmgeel en bruin vormen de nieuwe kleuren van Libeco, niet toevallig
dé trendkleuren van het moment. Heel sfeervol om de slaapkamer, de
leefruimte of de keuken in gezelligheid te hullen. www.libeco.com

Grafisch en ritmisch
Tegenover de figuratieve trend in de muurdecoratie zien we strakke,
grafische motieven die voor een ritmisch spel zorgen. Zoals de nieuwste
Sketch-collectie van Hookedonwalls. Ze varieert van discrete toon-optoon motieven tot opvallende colourblockings.
www.hookedonwalls.com

Zoek de aap
Arte werkt ook dit seizoen samen
met het Nederlandse designlabel
Moooi, opgericht door Marcel
Wanders. Het resultaat is deze creatieve Tokyo Blue-collectie, een lijn
muurbekledingen gebaseerd op de
Japanse cultuur en natuur. Blikvanger is dit bloemmotief waarin apen
verwerkt zijn.
www.arte-international.com
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Natuur
aan de muur

Mooi
uitgelijnd

Eijffinger brengt in samenwerking
met Pip Studio een nieuwe lijn
behangpapier uit die helemaal
het zomers gevoel uitstraalt. Zoals
Floris, een uitbundig bloemmotief
waarin hier en daar vogels verscholen zijn. Het fijne stermotief op
de achtergrond voegt een geraffineerde toets toe.
www.eijffinger.com

Behang in een afwisselend spel
van effen en gearceerde, brede
en smalle strepen, van Eijffinger.
www.eijffinger.com
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Lichtgevende
schelp
Shellby is de nieuwste armatuur
van Modular. De naam is niet toevallig gekozen. De armatuur, ontworpen door Jeffrey Huyghe, lijkt
op een oester met een handgeblazen bol die zich net niet in het
midden van de holle behuizing
bevindt. De artisanale glazen bol
heeft een volledig glad oppervlak.
www.supermodular.com

Aaibare muren
De zachte suède look&feel van deze nieuwe “Wildwalk”-collectie van
Arte brengt warmte en gezelligheid in het interieur. Velveteen, een andere
nieuwe lijn van Arte met driedimensionale motieven, oogt en voelt al even
fluweelzacht aan. www.arte-international.com

Warme gloed

La vie en rose

Flamant lanceert dit seizoen vijf nieuwe kleuren, waaronder “Vallauris”,
een tint die aanleunt bij terracotta, het materiaal waarmee al eeuwenlang aardewerk wordt gemaakt. Het geeft elk interieur een warm, zuiders
accent. www.flamant.com

“Blush” tinten doen het goed in het interieur. Zelf het tijdloze Aga kiest
voor zacht poederroze. Geknipt voor keukenprinsessen.
www.agabelgium.com

Ethnicraft gaat
voor linnen
De Belgische meubelfabrikant
Ethnicraft pakt dit seizoen uit met
een hometextielcollectie in zuiver
linnen onder de naam “Lin Sauvage”. Het is een tijdloze lijn in
zand- en aardetinten. Ze kan perfect gecombineerd worden met de
vorige, allereerste textielcollectie
van Ethnicraft die draaide rond gedurfde prints en reliëfstoffen.
www.ethnicraft.com

Rustgevende tinten
Tranquil Dawn, zo luidt de Levis-kleur van het jaar 2020. Het is een groen
dat rust in het interieur brengt en een goede match vormt met poederroze. www.levis.info
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Sterke batibouwcondities op inbouwelektro
Keukens op maat in alle stijlen en budgetten
Miele en Elektro Van Assche, samen sterk in uw keuken

Opendeurweekend
13 - 14 -15 maart
KRUISHOUTEMSESTEENWEG 242 - 9750 KRUISEM - 09 384 14 25
INFO@ELEKTROVANASSCHE.BE - WWW.ELEKTROVANASSCHE.BE
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14/02/20 16:33

POORTEN, DEUREN &
PAKKETBRIEVENBUSSEN
VAKKUNDIG GEPLAATST

PAKKETBRIEVENBUSSEN eSAFE®
NIEUW!

• Ontvang 24/7 uw pakjes thuis,
waar u ook bent

OPENDEURWEEKEND
13, 14 & 15 MAART

• Proper en discreet
• Uw vertrouwelijke documenten
en kostbare pakjes veilig
geleverd
TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

VAN 9U TOT 16U
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Ma - do: 9u - 12u en 13u30 - 18u • Vrij: 9u - 12u en 13u30 - 17u
Za: 9u - 12u • Of contacteer ons voor een afspraak.

E X T E R I E U R

Poorten en deuren
eSAFE® pakketbrievenbussen
Renovatie en nieuwbouw

CONCESSIEHOUDER
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/ G U Y D E PRÉ

daar is de lente,

daar is de auto!
Ik weet het, we zien door de bomen het bos niet meer.
CNG, LPG, benzine, diesel, hybride, plug-in hybride,
elektrisch op batterijen, elektrisch op waterstof …
De keuze van aandrijving bij onze personenauto’s is nog
nooit zo groot geweest. Iedereen vraagt zich af wat het uiteindelijk
zal worden. Zullen we met zijn allen elektrisch op batterijen rijden?
Of wordt het stroom opgewekt door waterstof? De wetenschappelijke bevindingen spreken elkaar tegen: de ene dag is de auto
op aardgas de grote vervuiler, dan is het de diesel, dan weer de
benzinemotor, en soms de elektrische wagen op batterijen. Veel
zal afhangen van wat de wetgever zal beslissen, en het zal een
en-en-verhaal worden waarbij een deel van ons wagenpark door
verbrandingsmotoren zal worden aangedreven, een deel op elektriciteit, en een deel op waterstof. Feit is wel dat de autowereld
boeiender is dan ooit sinds men in deze stroomversnelling is
terechtgekomen. Dit zijn alvast enkele nieuwkomers.

ABARTH

AUDI

FORD

ALFA ROMEO

BMW

HONDA

Abarth
Het Italiaanse merk van betaalbare
sportwagens bestond in 2019 70
jaar, en naar aanleiding daarvan
werd de Abarth 695 70e Anniversario gebouwd met een 1.4 liter
turbobenzine viercilinder die in dit
driftkikkertje liefst 180 pk produceert. Er werden er slechts 1949
van gebouwd, omdat dat het geboortejaar van het merk is.

Alfa Romeo

LANDROVER

Bij het kroonjuweel van Jaguar, de
F-Type sportwagen, kreeg de snoet,
het infotainment, en de ophanging
een fikse update.
Helaas verdween de zescilinder benzinemotor en moet die plaats maken voor een viercilinder turbo met
300 pk vermogen.
Wie er niet tegenop kijkt om veel autobelastingen en verzekering te betalen kiest voor de 5-liter V8 krachtbron met 450 of zelfs 575 pk.

Audi

Land Rover

Van de nogal logge Audi e-tron
is nu ook een sportiever ogende
e-tron Sportback verkrijgbaar. Beide
full-electric auto’s worden uitsluitend in de ultramoderne Audi-fabriek in Vorst bij Brussel gebouwd.
En dat is een goeie zaak.

Van dezelfde familie is de nieuwe
Land Rover Defender.
De legendarische oer-terreinwagen
van Land Rover opvolgen is geen
makkelijke opgave, maar de nieuwe Defender is uit het juiste hout
gesneden om die zware opdracht
tot een goed einde te brengen.
Net als vroeger is er een ‘korte’ Defender 90 met drie deuren, en een
‘lange’ 110 met vijf deuren.
De offroad capaciteiten van de
nieuwkomer zijn alvast indrukwekkend. Net als de ‘looks’ van de auto.

Bmw
Wie een ‘dikke’ BMW zoekt kan
voortaan kiezen voor de nieuwe M8
Gran Coupé, een vierdeurscoupé
met een 4.4 liter V8-benzinemotor van 600 pk. Iets bescheidener,
maar daarom niet minder leuk, is
de 2-Reeks Gran Coupé, de eerste
BMW vierdeurscoupé in de compacte middenklasse.

Ford trekt de kaart van de SUV’s met
twee compacte modellen, de Puma
en de Kuga, en met één mastodont,
de Explorer. Die laatste is enkel als
plug-in hybride te koop. En dan is er
nog de volledig elektrische Mustang
Mach-E.
Geen sportwagen zoals alle Mustangs dat sinds halfweg de jaren
’60 tot nu toe waren, maar een
SUV. Lee Iacocca, de ‘vader’ van de
originele Mustang, draait zich om in
zijn graf..

Honda
MASERATI
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MAZDA

Jaguar

Zowel de Giulia als de Stelvio
kregen een update van hun infotainment, de digitale instrumenten
werden hertekend, je kan voortaan
met je Alfa communiceren via je
smartphone.
Er zitten nieuwe rijhulpsystemen in
de Giulia en in de Stelvio, de materialen in het interieur zijn mooier, en
de auto’s zijn verkrijgbaar in nieuwe
kleurtjes.

Ford

JAGUAR

elektrische stadsauto die gewoon
‘e’ heet. Hij bezit geen buitenspiegels maar kleine camera’s die
live beelden laten zien op twee
schermen op de boordplank.
Heel het interieur ademt de typische
jaren ’60 en ’70-sfeer van de oude
Honda Civic. De auto ziet er uit als
een prototype, maar hij is wel degelijk leverbaar.

Het Japanse merk verrast vriend
en vijand met een sympathieke

Maserati
Het Italiaanse exclusieve Maserati
biedt van haar toch al potente SUV
Levante nu ook een Trofeo V8-uitvoering aan. Die bezit een 3.8-liter
V8-biturbomoto van Ferrari met
liefst 590 pk.
En een nieuwe supersportwagen
van Maserati is onderweg.

Mazda
Mazda is momenteel de Japanse
constructeur met de mooiste automodellen.
Hoewel de nieuwe volledig elektrische Mazda MX-30 een beetje
uit de toon valt tussen die elegante
auto’s van Mazda.
De MX-30 is bedoeld als tweede
wagen.
Hij heeft een eerder beperkte autonomie van een goeie 200 km.
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Porsche Carrera 4 coupe

Porsche Targa 911 Targa S Porsche 911 Turbo coupe Mercedes Benz SL450
Bouwjaar: 1976
Km stand: 83449km
Motor inhoud: 2.7 cc
Kleur: Geel
Ongeval vrij
Full Matching

Bouwjaar: 1981
Km stand: 69950 km
Motor inhoud: 3.7 Turbo
Kleur: Pacific Blue
Ongeval vrij
Full Matching

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Porsche 928

Land Rover 88 Serie 3 Kort Porsche 964 Carrera 4 Coupe

Bouwjaar: 1989
Km stand: 185658 km
Motor inhoud: 3.6 cc
Kleur: Linnen Grey
Ongeval vrij
Full Matching

Bouwjaar: 1978
Km stand: 85034
Motor inhoud: 4.5 cc
Kleur: Zilver Metallic
Ongeval vrij
Full Matching

Prijs op aanvraag

Bouwjaar: 1988
Km Stand: 89250
Motor inhoud: 2.2 cc Benzine
Kleur: Groen
Ongeval vrij

Prijs op aanvraag

Bouwjaar: 1990
Km stand: 206 000
Motor Inhoud: 3.6 cc
Kleur: Forest Green
Ongeval vrij
Full Matching

Prijs op aanvraag

Bouwjaar: 1978
Km stand: 120580
Motor inhoud: 4.5 cc V8 Benzine
Kleur: Licht Bruin met Mohair Soft Top
incl Hardtop
Ongeval vrij
Full Matching

Prijs op aanvraag

Porsche Coupe 911

Sportomatic
Bouwjaar: 1975
Km Stand: 0
Motor Inhoud: 2.7 cc
Kleur: Lime Green
Full matching
Ongeval vrij Body off restauratie
Prijs op aanvraag

Bekijk ons volledig aanbod met honderden wagens op:

WWW.LATEMMOTORS.BE

Biebuyckstraat 15D1
9850 Nevele

ACT_Shopping_VJ2020.indd 1

T +32 9 281 06 16
E info@latemmotors.be
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Mercedes
Bij Mercedes kan je van zowat
elk model (en dat zijn er veel) een
hybride of plug-in hybride uitvoering bestellen, gecombineerd met
een benzine-of een dieselmotor.
Nieuw is de compacte SUV GLA die
in het goede gezelschap verkeert
van nog twee recente SUV’s, de GLB
en de GLS. Het Mercedes-gamma
was nog nooit zo uitgebreid.

Mg
Het legendarische britse mg is terug. En dan nog wel met een chinese elektrische suv, de mg zs ev.
Het chinese saic kocht mg na het
bankroet van rover in 2005.
De mg zs ev heeft een elektromotor
van 143 pk, een autonomie van 260
km, de basisuitvoering kost minder
dan 30.000 euro, en behaalde een
topscore bij de europese crashtests.

Mini
Mini, de legendarische britse auto
in handen van het beierse bmw,
heeft voortaan ook een volledig
elektrisch model: de cooper se.
184 pk, en een autonomie van zo’n
250 km. Je kan ook kiezen voor
de plug-in hybride mini cooper se
countryman all4. Maar probeer dat
maar eens te onthouden.

Nissan
De opvallende juke, één van de succesnummers van nissan, werd duchtig
onder handen genomen. Meer rijhulpsystemen, voortaan ook connectiviteit tussen de juke en je smartphone, plus een update van de toch al
ongewone looks van juke, het hoort
allemaal bij deze verjongingskuur.

Opel
Opel maakt alweer een tijdje deel
uit van de franse psa-groep van
peugeot, en dus is het niet verwonderlijk dat je de nieuwe opel corsa
toch wat peugeot-trekjes vertoont.
Ook technisch zijn er overeenkomsten. Gelukkig heeft de corsa niet
zo’n vierkant mini-stuurwiel. Deze
nieuwe compacte opel is verkrijgbaar op benzine, diesel of stroom.
In dat laatste geval geraak je met 1
oplaadbeurt 330 km ver.

Peugeot
Als je over de duivel spreekt … de
nieuwe peugeot 208 ziet er erg
blits uit. Hij heeft vooraan zelfs
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slagtanden. En hij is ook als elektrische auto te koop. De suv-uitvoering van de 208, de 2008, is
eveneens nieuw én kan elektrisch
worden aangedreven.

Polestar
Polestar is een dochter van het
zweeds/chinese volvo. De knappe
maar dure polestar 1-plug-in hybride sportwagen met 600 pk
kenden we al, maar nu is er de
polstar 2, en die neemt het op tegen de tesla model 3. De ‘2’ is een
volledig elektrische cross-over met
408 pk vermogen. Polestars worden
uitsluitend online verkocht.

De middenklasser Model 3 is dé
norm in zijn klasse met prestaties en
een actieradius om ‘U’ tegen te zeggen. Het is duidelijk dat Tesla jaren
voorsprong heeft op de concurrentie. Maar hoe lang Elon Musk die
voorsprong zal kunnen behouden is
nog maar de vraag nu de ‘grote jongens’ alles op alles zetten om auto’s
op stroom te bouwen.

Volkswagen
De grootste van die ‘grote jongens’
is volkswagen. Na de (dure) kater
die ze overhouden aan hun ‘dieselgate’, gooit vw het nu over een

compleet andere boeg: elektrificatie. Zoals de golf ooit de opvolger was van de legendarische kever,
wordt de golf nu zelf opgevolgd
door de elektrische id.3. De grootste constructeur speelt voorlopig
nog op safe, want tegelijk biedt het
een nieuwe golf aan, de achtste (!)
Generatie. Als je de twee vergelijkt
dan valt het op hoe traditioneel het
interieur van de nieuwe golf oogt
naast dat van zijn elektrische opvolger, de id.3.
Heden en toekomst (voorlopig nog)
broederlijk naast elkaar bij volkswagen. Benieuwd hoe lang nog.

Porsche
Het Duitse sportwagenmerk Porsche slaat ook hard terug naar
Tesla met de full-electric Taycan,
waarmee het de Tesla Model S in
het vizier neemt. Er zijn drie varianten van de Taycan, waarvan de
Turbo S de krachtigste is met een
piekvermogen van 761 pk en een
autonomie van een dikke 400 km.
Ook mooi is de speciale serie van
de Porsche 911 Carrera 4S Belgian
Legend Edition, een eerbetoon aan
de 75-jarige racelegende Jacky Ickx.

Seat
De eerste Spaanse elektrische auto
is de kleine Mii Electric, de tegenhanger van de Volkswagen Up.
Deze stadsmus heeft een rijbereik
van maximaal 260 km, en een elektromotor van 83 pk.

MERCEDES

MG

NISSAN

PORSCHE

PEUGEOT

POLESTAR

MINI

SMART

TESLA

VW

Skoda
Bij skoda heet die auto citigo eiV.
Wie meer ruimte wil kan kiezen
voor de nieuwe vierde generatie
van de octavia en de octavia combi.
Net als de nog grotere superb is de
octavia voortaan ook verkrijgbaar
als plug-in hybride.

Smart
De drie modellen van smart, de fortwo coupé, de fortwo cabrio, en de
forfour zijn nog uitsluitend te koop
op batterijen. De verbrandingsmotoren zijn bij deze stadswagens
gedumpt. Logisch voor een karretje
dat oorspronkelijk ontworpen werd
als elektrische auto.

Tesla
De koning van de elektrische auto’s
is en blijft het Amerikaanse Tesla.
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www.bakkerijaernoudt.be

Maart
Opendeurmaand

OPEN OP

ZONDAG
Er zijn veel infraroodsauna’s op de markt, vaak ook goedkopere dan die van Health
Mate. Maar laat je niet misleiden. Niet alle infraroodstraling heeft hetzelfde effect op
je lichaam. Health Mate is de enige infraroodsauna-fabrikant ter wereld die Tecoloy
stralingselementen gebruikt die op een golflengte zitten die als het ware ‘gemaakt’
is voor ons lichaam en een therapeutische effect hebben. De goedkopere versies
werken met minderwaardige infraroodlampen en infrarood-carbon elementen die
géén langdurige gezondheidsvoordelen opleveren. De warmte doet wel deugd,
maar het effect is gedaan eens je eruit stapt. Bovendien zijn de Health Mate infraroodsauna’s gemaakt van Canadese rode ceder met FSC keurmerk. Goedkopere
houtsoorten vervormen of scheuren bij hoge temperaturen, rode ceder niet. Kom
gerust GRATIS uittesten en voel het verschil.

DC_Infrarood_Shopping_VJ2020.indd 1
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DE GEKROONDE HOOFDEN is een historisch huis in de Burgstraat in het centrum van Gent, vlakbij het Gravensteen.
Het huis is tegenwoordig ingericht als
restaurant.
Het gebouw werd in 1993 als monument beschermd. Het staat ook in de als
stadsgezicht beschermde omgeving van
het Sint-Veerleplein.
Het gebouw dateert van omstreeks 1560
en stond vroeger bekend als “De Draecke”.
Op de gevel staan 14 bustes van graven
van Vlaanderen uitgewerkt.
Die Gekroonde Hoofden zijn: Boudewijn
van Constantinopel, Willem van Dampierre, Gewijde van Dampierre, Robrecht
van Bethune, Lodewijk van Nevers,
Lodewijk van Male, Filips de Stoute, Jan
zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de
Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Filips
de Schone, Karel V en Filips II.
De graaf van Vlaanderen regeerde over
het graafschap Vlaanderen vanaf de
9e eeuw.
“In de Draecke” is de historische naam
van De Gekroonde Hoofden. Oorspronkelijk gewaagde men van “het gouden
hooft ten voorhoofde van de Borchstraete” maar in 1560 werd die woning
omgebouwd tot een herberg en kwam
er de huidige gevel die enig is in Gent.
Over zijn gehele oppervlakte is hij verdeeld in timpaans, dit zijn halfronde,
inspringende ruimten, veertien in totaal.
In ieder prijkt een portret van een graaf
van Vlaanderen.

De Gekroonde Hoofden_GENT_Shopping_NJ2019.indd 1

PROEF DE RIJKE
GESCHIEDENIS
SPARE RIBS À VOLONTE

ALLE DAGEN OPEN - KEUKEN OPEN TOT 23U

Restaurant

DE GEKROONDE
HOOFDEN
Burgstraat 4, Gent
Tel 09 233 37 74
www.DeGekroondeHoofden.be

12/09/19 17:57

UW E-BIKE SPECIALIST
www.dewasport.be | info@dewasport.be | facebook.com/dewasportfietsen
E-TRITON 45

E-11

WĲ STAAN
VOOR:

Motor
Aandrĳving
Vering
Accu

Bosch G3 Active Line Plus Cruise
Shimano Alfine-11 Di2
SR Suntour Mobie25-Air LOR
Bosch PowerTube 500Wh

Motor
Aandrĳving
Vering
Accu

Bosch G4 Perf Line Speed
Shimano Deore XT 12sp
SR Suntour Mobie45-Air LOR
Bosch PowerTube 625Wh

€ 4269,-

€ 4879,-

E-COURIER PLUS

EBIKE DAS ORIGINAL
SHS003

4j garantie batterĳ
30j garantie frame!

... de koffie
staat altĳd klaar!
Motor
Aandrĳving
Vering
Accu

Bosch G3 Performance Line Cruise
Shimano Nexus Inter-5E
SR Suntour Mobie45-Air LOR
Bosch PowerTube 625Wh

€ 4069,-

GH_Dewa.indd 1

NEW

Motor
Aandrĳving
Vering
Accu

Bosch G4 Perf Line Speed + ABS
Enviolo TR N380 met Gates CDX
SR Suntour Mobie-E45
Bosch PowerTube/Pack 1000Wh

€ 6499,-
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Helemaal

Zonneklaar
Een vrolijk ogende bloemenvaas, kleurrijk glas, gin zonder
kater-risico, sfeervolle verlichting en frisse geuren geven de aftrap
voor een lange, mooie zomer.

Frisse zomergeur

Gin zonder alcohol

“Omnia Golden Citrine” luidt de naam van deze nieuwste zomergeur
van Bulgari. Het is een oriëntaalse bloemengeur met frisse topnoten van
Siciliaanse mandarijn en witte perzik. www.bulgari.com

Mocktails winnen aan de belang. Deze Ceder’s Crisp vormt een alcoholvrij
alternatief voor gin, zonder aan smaak te moeten inboeten. Ideaal om het
hoofd fris te houden. www.ceders-alt-gin.com

Groene slakom
Deze slakom met bestek van ODEMARE is grotendeels gemaakt
van natuurlijke grondstoffen zoals
geperste pitten en notenschalen,
een bio-alternatief voor plastic. De
ontwerpster achter het merk is de
Belgische Marilyn Vercruysse die
zich inspireerde op de natuur in
Australië, waar ze een tijd verbleven heeft. www.odemare.be

Glazen vogels
Deze kleurige glazen vogels en vruchten zijn ontworpen door de Finse
glaskunstenaar Oiva Toikka (1931-2019) voor Iittala. Zijn artisanaal gemaakte vogels zijn wereldwijd collectors items. www.iittala.com

Zon aan de pols
Polshorloge van het Deense merk
Bering met een horlogekast in
goudkleurig metaal, een goudgele
wijzerplaat en een horlogebandje
met reliëfmotief.
www.beringtime.com

Frisse kubus

Kleurige vaas
De veelkleurige “Splash” vaas van
Hay is op zich al decoratief, met
bloemen erbij verkeert ze helemaal
in zomerse sferen. www.hay.dk
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Fermob pakt deze zomer uit met
drie nieuwe pasteltinten en vertaalt
deze ook in een limited edition
van de CUUB, een kubusvormige
kaarsenstandaard. Naast de basiscollectie die in 3 groene en 3 rode
schakeringen uitgevoerd is, vind je
de CUUB deze zomer ook in Gris
Argile, Citron Givré en Menthe
Glaciale. www.fermob.com

Er komt geluid
uit de lamp
Muziek en sfeerlicht maken zomerse avonden nog gezelliger.
Deze draadloze lamp van het
Belgische label “Happy41” is tegelijk een waterbestendige bluetooth
speaker die je zowel binnen als
buiten kan gebruiken. Multifunctioneel én esthetisch.
www.happy41.com
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lingerie outlet

luxe lingerie aan zachte prijzen
Wat als …. Je meer dan 50.000 stuks lingerie en badmode van absolute topmerken voor een prijsje op de kop kunt tikken? Dat is het
uitgangspunt van Lingerie Outlet in Schellebelle, een sales-event
dat doorgaat op 5, 6, 7, 8 en 9 maart in de Stationsstraat 115 te
Schellebelle. Verwacht je aan volle rekken lingerie met keuze van
A tot H-cup, ruime paskamers, professioneel advies, hoogwaardige
kwaliteit en een uiterst interessant prijskaartje!
Kortom, shopplezier ten top!

Juliette me tient
à coeur

Topmerken
voor een zeer
gunstige prijs
Lingerieoutlet Schellebelle, dat is
1000m2 lingerie en badmode van
topmerken aan zeer scherpe prijzen. Het gaat om A-merken van
vorig seizoen geheel in de originele
kwaliteit en extra aangenaam voor
de portemonnee. Van sportief tot
sexy en uiterst geraffineerd, elke
dame vindt hier zeker haar gading. Daarnaast komen ook mannen en kinderen aan hun trekken.
Ze maken hun keuze uit een mooi
assortiment slips, boxer-shorts,
zwemshorts en de prachtige collectie kinderbadmode voor de allerkleinsten zal de moederharten
sneller doen slaan.

outlet met een
exclusief jasje
Lingerie Outlet is een buitenbeentje

Lingerie_Outlet_Publi - _Shopping_VJ2020,.indd 1

Het jong en dynamische team achter Lingerie Outlet heeft ook een
eigen label op de markt gebracht:
Juliette Lingerie.
Dit nieuw Belgisch label is exclusief
verkrijgbaar in de winkels van Lingerie Outlet.
Juliette is dan wel een nieuwe
naam in de lingeriewereld, de ontwerpers en confectioneurs achter
het merk kunnen bogen op een decennialange ervaring, en dat word
je meteen gewaar.
Een leuk weetje: Juliette is tevens
de naam van het dochtertje van
een van de zaakvoerders.
Met de slogan “me tient à coeur”
uiten ze de liefde voor hun oogappel maar ze verwijzen er ook mee
naar de collecties. Het merk Juliette
zal je met zijn kwaliteit en comfort
ook snel nauw aan het hart liggen,
én uiteraard draag je een bh ook
letterlijk dicht bij het hart. Juliette
Lingerie is verkrijgbaar vanaf cup B
80/95 tot cup H 125/140.

in zijn genre. Hier geen grabbelbakken of tafels vol bergen lingerie en
badmode. Neen, Lingerie Outlet is
een reuze lingerie boetiek.
Alle collecties worden heel net en
overzichtelijk ondergebracht in
mooie rekken, geordend op maat,
merk en kleur. Zo vind je eenvoudig
je maat, smaak en model terug.
Twijfel je over je maat? Dan kunt u
terecht bij de sympathieke professionele medewerkers. Bij binnenkomst kun je je laten opmeten en
ze begeleiden je graag verder. Zij
kennen de producten door en door
en staan je enthousiast en met de
glimlach bij. Het team van Lingerie
Outlet stelt alles in het werk om
je een optimale winkelbeleving te
bezorgen. Er zijn mooie ruime paskamers ter beschikking opdat je in
alle comfort kunt kijken en vergelijken. Er is een grote parking vlak
voor de deur dus niets staat een
bezoekje nog in de weg.

lingerie outlet
loves EVERYbody
Bij Lingerie Outlet staan ze er op
om élke vrouw te kunnen bedienen. Ze zijn dan ook heel trots op
hun matenbereik van A tem H cup.
Ook wat omtreksmaten betreft
wordt niemand over het hoofd gezien want ze gaan van EU65/FR80
tem EU125/FR140.

lingerie
outlet

5 dagen exclusieve
stockverkoop

5-6-7-8-9
maart 2020
•

Stationsstraat 115
Schellebelle
www.lingerieoutlet.be
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beha’s voor
elke vrouw

13 - 20u

10 - 18u

10 - 18u

11 - 18u

10 - 18u

MAART

MAART

MAART

MAART

MAART

5

6

7

8

9

11O bh maten x 35 TOPmerken x service uit de duizend x 1 place to be
5 dagen exclusieve stockverkoop
5 / 6 / 7 / 8 / 9 maart 2020
Stationsstraat 115, Schellebelle

50.000 STUKS LINGERIE, BADMODE
EN NACHTKLEDIJ VAN TOPMERKEN
AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN

Schrijf u nu in voor onze newsletter via
www.lingerieoutlet.be en maak kans op extra
voordelen of volg ons op lingerieoutlet

www.lingerieoutlet.be
Lingerie Outlet_SHOP_VJ2020.indd 2
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DE WILLEMS
WOONBONUS
ACTIE

DOE MEE →

Maak kans op
unieke prijzen !

verandaswillems.be/nl/woonbonusactie

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen
Ardooie

Oostlaan 4

Specialist in tuinkamers en woonuitbreidingen

Maldegem

Koning Leopoldlaan 20 F (N9)

Denderhoutem (Haaltert)

tuinkamer · leefveranda · pergola · orangerie · poolhouse · horeca

Atomveldstraat 6

Sint-Martens-Latem

Kortrijksesteenweg 263

Check de openingsuren :
www.willemsverandas.be
Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse
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Contacteer ons op 055 21 85 31 of via willemsverandas.be voor een
vrijblijvend bezoek van één van onze experts en een gratis offerte.

De Leefveranda® is een beschermd merk van Willems veranda’s nv.
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