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www.dovykeukens.be/evenementen
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GARANTIE

MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U ● GESLOTEN OP WOENSDAG
Actie geldig van 01/10/2020 tot en met 31/10/2020 bij aankoop van een keuken met minimum 3 inbouwtoestellen van een huismerk.
Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Christ Braems

Stijlvolle klassiekers en warme, zachte materialen om in te
schuilen, dat is de herfstmode in een notendop. Ze straalt een en
al casual luxe uit, bedoeld om langer dan één winterseizoen van
te genieten.

Tijdloze eenvoud
De revival van vaste waarden is een
trend die al in pre-coronatijden zijn
intrede deed, maar die zich nu des te
duidelijker profileert. Evergreens zoals
Schotse ruiten, Prince de Galles ruiten, hanenpoot- en visgraatmotieven
blijven populair maar delen hun succes met effen silhouetten in discrete
of opvallende kleuren. De totaallook

is weer helemaal “in”. Op de catwalk
noteerden we kledij, tassen, schoenen en andere accessoires die helemaal op elkaar afgestemd zijn.
Zwart-wit contrasten zijn alomtegenwoordig. Ze manifesteren zich in grafische motieven of in combinaties van
effen stukken, met de witte chemisier
in de hoofdrol.

REDACTIE
Lut Clincke / Chris De Brakeleer
Gust De Coster / Guy De Pré
Geert Van Gaeveren
FOTOGRAFIE
Gunter Broodcoorens (Studio4)
Jan De Smedt
PRODUCTIE
Jo Buyle (Geographics) / Patrick Dalle
Angelina Gluschenko / Geert Verlinde
DRUK
Moderna Printing
DISTRIBUTIE

COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag op eender welke
manier worden gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De advertenties vallen onder uitsluitende
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers.
Shopping Magazine wordt verdeeld in:
REGIO OUDENAARDE
Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem,
Maarkedal, Ronse en Wortegem-Petegem
REGIO ZOTTEGEM
Zottegem, Zwalm, Gavere, Oosterzele,
Brakel, St.-Lievens-Houtem, Herzele,
Lierde en Horebeke
REGIO NINOVE - GERAARDSBERGEN
Geraardsbergen, Ninove, Liedekerke,
Roosdaal en Denderleeuw

Wijde pantalon en top in vurig rood, van
Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 40 80 59

Chic en een tikje androgyn: broekpak in
koningsblauw fluweel en lichtblauw hemd,
van Max Mara. www.maxmara.com

Vleugje seventies: aansluitende blazer en
uitwaaierende pantalon in een grafisch
motief. www.tommyhilfiger.com

Eenvoudig, comfortabel en stijlvol: geklede
pantalon en trui in effen zwart, van Filippa K.
www.filippa-k.com

Radicaal in het rood: mantel, pantalon, top
en accessoires in rood, uit de Black collectie
van Liu jo. www.liujo.com
Bloes met uitvergrote “prince de galles”
tekening, gecombineerd met een elegante
kostuumbroek in kaki. Afgewerkt met een
warme cape in opal blauw
www.amaniamo.be - 09 384 40 52

REGIO AALST
Aalst, Haaltert, Erpe-Mere en Lede
REGIO ASSE
Asse, Affligem, Merchtem,
Opwijk en Ternat
REGIO MERELBEKE - WETTEREN
Merelbeke, Melle, Destelbergen,
Laarne, Wetteren en Wichelen
REGIO GENT - DEINZE
Zuid Gent, Deinze-Nevele, De Pinte,
Narzareth en St.-Martens-Latem
REGIO DENDERMONDE
Buggenhout, Hamme,
Lebbeke en Dendermonde
REGIO LOKEREN
Lochristi, Lokeren, Berlare en Zele
REGIO SINT-NIKLAAS
Waasmunster, Temse en Sint-Niklaas
TOTALE OPLAGE: 445.250 EXEMPLAREN

ADVERTEREN? 053 41 67 87
REGIO ZOTTEGEM
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Vlotte “kostuumlook” broek en
bloes in vanille kleur
www.amaniamo.be - 09 384 40 52

SHOPPING_EDITO + Damesmode.indd 8

18/09/20 10:50

da mesmode

Sober en stijlvol: warmgele outfit van Furore.
www.furorefashion.be - 09 384 40 52

Bedrukte jurk met paardenmotief, van Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Relaxed in alle eenvoud: trui in gespikkelde wol en wijde, ribfluwelen pantalon,
van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 11

Aaibare stoffen
Mag het wat zachter? Jassen in teddy, fleece, omgekeerd schaap en
nepbont laten zich van hun knuffelzachtste kant zien. Steeds minder
modehuizen wagen zich aan echt
bont en bieden vegan alternatieven
aan. Tegenwoordig komt zelfs dons
onder druk te staan en dient het
zich steeds vaker in een diervriendelijk alternatief aan, waarbij het
dons vervangen wordt door technische materialen. Knus breiwerk
past helemaal in het cosy plaatje
van het moment. Hier zien we zowel effen exemplaren met klassieke
kabelsteken als contrasterende
jacquardmotieven, naast luchtig
breiwerk in harige wol. Fluweel, in
effen of geribde versie, sluit zich bij
deze tactiele trend aan.

Van warmbruin
tot ijsblauw
Naast de neutrale kleuren zoals
zwart, blauw en grijs, maken
warme kleuren deze winter het
mooie weer. Alle mogelijke bruintinten passeren deze herfst de
revue, van beige, cognac en lichtbruin over roodbruin tot donker
chocoladebruin.
Oker en andere geeltinten maken
het herfstplaatje compleet. Rood
blijft het goed doen, van vurig
rood tot wijntinten. Blauwtinten
variëren van ijsblauw over paarsblauw tot een warmer petroleumblauw. Flashy kleuraccenten zoals
fel fuchsia en felgroen fleuren
grijze winterdagen op.

Warm roomwit, beige en bruine tinten domineren de collectie van Marie Méro.
www.mariemero.be - 09 374 11 71
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Geruite pantalon en top en bijhorende ijsblauwe mantel, van Nathalie Vleeschouwer.
www.nathalievleeschouwer.be

Okergele mantel en muts in bouclettewol
en broek en hemdjas in geel-zwarte ruitjes,
van Scotch&Soda. www.scotch-soda.com

Geslaagde mix van lila en warmbruin, in
een sportieve of een vrouwelijke stijl.
www.accent-fashion.com - 053 80 15 02
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Groene mantel in harige wol en pantalon
met pythonprint, van Twinset.
www.twinset.com

Discrete ruiten en aaibare materialen,
van Accent.
www.accent-fashion.com - 053 80 15 02

Bedrukte jurk in blauw- en bruintinten en
roestkleurig jasje in ribfluweel, van Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Jurk met groen-geel luipaardmotief, van
het Belgische label Mon Col.
www.moncol.be

Vrouwelijke jurk in zwart-wit motief, van
Marie Méro.
www.mariemero.be - 09 374 11 71

Donszacht en diervriendelijk: vegan donsjas van “Save the Duck”.
www.savetheduck.it

Ruitjesjurk en wollen mantel in visgraatmotief, van Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52

Ecovriendelijk
Duurzame mode wordt het nieuwe
normaal. Gerecycleerde en andere
ecologische stoffen die vroeger
eerder het terrein van nichemerken waren, worden nu door zowat
alle commerciële merken gebruikt,
zelfs tot de ketens toe. Ook de vervuilende jeanssector levert zware
inspanningen om zijn impact op het
milieu te beperken. Niet alleen de
materialen en het productieproces
worden milieuvriendelijker, ook de
levensduur van een jeans wordt een
belangrijk punt. Zo bieden diverse
jeansmerken een hersteldienst aan
of recycleren ze oude, versleten
jeans tot accessoires of tot garens
voor nieuwe jeans. Het idee van
recycling heeft ook geleid tot de
revival van de patchworktrend. Op
de catwalk noteerden we veel artisanale creaties van “restjesstof”,
een trend die door de commerciële
labels vertaald wordt in patchworkbedrukkingen of in een mix
van materialen. Van subtiele stoffencombinaties tot een opvallende
kleuren- en stijlenclash voor wie
graag buiten de lijntjes kleurt.

Wijde pantalon in roodbruin ribfluweel en
bedrukte bloes, van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 11
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Geruite outfit in bruine tinten en flashy
top, van Alysi.
www.alysi.com
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Elegance is the
only beauty that
never fades

ABITO MILANO | ACCENT | ANA ALCAZAR | ATMOS FASHION | BLUBIANCO | BLUE IV | BRAX | CINZIA
ROCCA | DUE AMANTI | FEND | FRANK LYMAN | FUEGO | HEMISPHERE | JOSEPH RIBKOFF | JUST
EVE | LEO & UGO | LUCKYLU | MALA ALISHA | MARCCAIN ADITTIONS | MARCCAIN COLLECTIONS |
MARCCAIN ESSENTIALS | MARCCAIN SPORTS | MARIA BELLENTANI | MARIE MERO | PARAJUMPERS |
PASSIONI | RAFAELLO ROSSI | RESET | ROSNER | SONIA PENA | TED BAKER | TED BAKER SCHOES
NEW ONLINE: WWW.LABAERE.SHOP

LABAERE ZOTTEGEM
Hoogstraat 7 t.e.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

Shopping_Women_sept2020_Zottegem_def.indd
1
Shopping_Basis_VJ2020.indd
1

GESLOTEN
maandagvoormiddag
en zondag

Parking plan op
www.labaere.be
zottegem.labaere
labaeretailors

14/09/2020
22:55
17/09/20 11:15
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ruiten
troef

Het ruitmotief kadert helemaal in de terugkeer naar vaste waarden
in de mode. Krachtig als zwart-wit contrast, subtiel in een combinatie van warme herfsttinten.

Winterjas in warme tinten, met ceintuur,
van Y.A.S.
www.y-a-s.com

Tussen trench en wollen mantel: klassiekers in een nieuwe mix, van Lost in Me.
www.lostinme.it

Geruite mantel van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com
052 40 80 59

Broekpak en mantel in wolwit met zwart
ruitmotief, van Twinset Milano.
www.twinset.com

Get inspired ...
by

CALMANI
STEEDS 7% DIRECTE KORTING
FASHION : XANDRES / GIGUE / HER. / TERRE BLEUE / FOUR ROSES
ATMOS / SENSO / BRAX / DTC / TRAMONTANA / OAKWOOD
MAISON SCOTCH / PEPE JEANS / CIRCLE OF TRUST / YAYA
LOVED by Miracles / B-YOUNG / SISTERSPOINT / AMELIE & AMELIE
NEW : KAOS / ICONA / SIL
ACCESSOIRES : MURIELLE PEROTTI / LES CORDES
WILLEKE VAN BERKUM / MIRACLES by Annelien Coorevits
SHOES : MARCH23 / VANESSA WU
BODYPRODUCTS : LIKAMI skincare

Oudenaardsestw. 847
9420 Burst
T 053 62 97 74
www.calmani.be
Openingsuren:
di-vr: 10 - 12.30 u / 13u30 - 18u30 / za: doorlopend van 10 - 18u

Elke zondag open van 14u tot 18u !
Ruime parking

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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ELEGANT & STIJLVOL

WONEN

4.000 m2 WOONPLEZIER
IN EEN UNIEK KADER

Oudenaardsesteenweg 791
9420 BURST (Erpe-Mere)
Tel.: 053 62 29 00
www.meubelenvanaerde.be
Openingsuren: woensdag tot vrijdag: 10u.-12u. en 13.30u.-18u.
zaterdag en zondag: 14u.-18u. Gesloten op maandag en dinsdag

da mesmode

warme

wolletjes
Niets zaliger dan een knusse trui voor de eerste frisse herfstdagen.
Van een klassieke kabeltrui tot een luchtig gebreid exemplaar in
harige wol. Van nonchalante maxitruien tot nostalgische capes.

Kleurrijke trui en bijhorende sjaal van Hampton Bays.
www.hamptonbays.be

Kabeltrui en cape in taupe, van MaxMara.
www.maxmara.com

Korte jurk en trui in jacquardbrei, van Eric
Bompard. www.ericbompard.com

OPENDEUR
DAGEN

donderdag 8 oktober t/m
zaterdag 17 oktober

DAMES - HEREN
 OOK CADEAUBONS VERKRIJGBAAR 

THELMA & LOUISE

Uitzonderlijk open
zondag 11 oktober
(10u-12u en van 14u-18u)

10 % DIRECTE
KORTING

CAROLINE BISS

Stationsstraat 153 • 9890 Gavere • Tel. 09 384 16 96
www.rejeanne.be

rejeannegavere

rejeannegavere

ATMOS

Opgelet, nieuwe openingsuren vanaf 1 oktober: Dinsdag t/m zaterdag 9u30-12u30 • 13u30-18u / zondag 10u-12u • maandag sluitingsdag

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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FRIENDSHIP DAYS
3 - 11 OKTOBER ZOTTEGEM
Yes! Deze Friendship Days gaan we volop
voor briljante kleurinjecties. De absolute
trend dit najaar is de stijlvolle British look,
opgefleurd met fluo accenten. Vrolijke
details die elke outfit net dat tikkeltje meer

ONTVANG BIJ
AANKOOP DEZE
FASHIONABLE
ARMBANDJES*

Laat je verleiden door onze innoverende
collecties zoals Essentiel, Ba&sh, Des Petits
Hauts, American Vintage, Les Tricots d’O,

ZONDAG 11 OKTOBER
MEERT & LODGE ZOTTEGEM: OPEN 14U - 18U
ADRES: MARKT 5, 9620 ZOTTEGEM

Liu Jo, Xandres…

*Één geschenk per klant.

geven.

ADRESSEN EN OPENINGSUREN OP ONZE WEBSITE: WWW.MEERT-LODGE.BE
WEBSHOP: MEERT-LODGE.MYSHOPIFY.COM
facebook.com/meertlodge

09_14_ML_AD SHOPPING MAG.indd
1
Shopping_Basis_VJ2020.indd
1

instagram.com/meertlodge

14/09/2020
15:18
17/09/20 11:48

herenmode

subtiel, warm

en

tijdloos

Na enkele seizoenen de kaart van de streetwear getrokken te hebben, focust de mannenmode weer op duurzame klassiekers, zoals
wollen mantels en stijlvolle pakken. Veel aandacht gaat ook naar
natuurlijke en gerecycleerde materialen. Tijdloze mode, met een
eigentijdse insteek.

Pakken vieren
comeback
De mannenmode was jarenlang
in de ban van streetwear. Hierin
komt stilaan verandering. Sportieve
sweaters maken plaats voor mooie
truien, casual jassen delen hun succes met tijdloze wollen mantels in
pure lijnen en discrete kleuren. In
effen stoffen, visgraatmotieven of
in geruite versie. Trenchcoats en
cabans maken de klassieke revival
compleet.
Ook het pak is weer helemaal terug,
maar oogt jonger dankzij sportieve
accenten. Het wordt gecombineerd
met oerdegelijke lederen veterschoenen of met hybride modellen
tussen sneakers en klassiekers.

Vlotte citylook: geklede pantalon, geruite
wollen mantel en hoody, van Strellson.
www.strellson.com

Suède blouson in een warme cognactint,
van Vince. www.vince.com

T-shirt met collageprint, van Hugo.
www.hugoboss.com

Sportief en flashy: fluogroene sweater en
felblauw T-shirt van Antwrp.
www.antwrp.be

Warme kleuren,
aaibare materialen
Wie tijdloos zegt, denkt meteen
aan zwart, marineblauw en grijs,
maar ook aan alle mogelijke bruintinten, van camel over roest tot
donkerbruin. Ze worden gecombineerd met bordeaux, oker, geel en
kaki.
De casual outfits gaan resoluut
voor comfort. Denk knus breiwerk,
al dan niet doorspekt met een vleugje folk. Jassen in teddy, fleece of
in harige wol en donsjassen maar
ook veel fluweel, maken de mannenmode heel aaibaar.

Materialenmix

Tussen sportief en gekleed: T-shirt, geruit
hemd, tijdloze camel mantel en casual
pantalon. www.tommyhilfiger.com

Donsjas met ingewerkt detail in geruite
wol, van Woolrich. www.woolrich.com

Cargopantalon en wollen blouson, van
Tom Tailor.
www.tomtailor.com

Winterjas in een bonte materialenmix, van
Scotch&Soda. www.scotch-soda.com

Heel wat luxemerken zoals Ermenegildo Zegna en Emporio Armani
maken een modestatement door
te recycleren. Zegna vormt onverkochte kleren om tot nieuwe en
ook stoffenresten worden volop
gerecycleerd.
Armani lanceerde onlangs een
“groene” lijn die herkenbaar is
aan de R van recycling. De “groene
golf” is aanwezig op alle niveaus
van de mode, van de duurdere
merken tot de ketens. Het idee van
recycling wordt ook vertaald in een
speelse materialenmix.
Technische materialen worden gecombineerd met klassieke wollen
stoffen
Op die manier wordt tijdloos verrassend eigentijds.
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WOMEN
Liu Jo
Liu Jo Denim
Nenette
Jacob Cohen
Not shy
Misa
Dreamcatcher
Michael Michael Kors
Oscar
Mucho Gusto
Grace
Atos Lombardini
Moncler
Herno
Patrizia Pepe
Brunello Cucinelli
Philipp Plein
Hogan
Fabiana Filippi
Via Masini 80
For all mankind
Ermanno Scervino
March 23
Red Valentino
Edward Achour Paris
Ermanno Ermanno Scervino
Blumarine
M Missoni
Temptation Positana
....
MEN
For All mankind
Jacob Cohen
Neil Barett
Patrizia pepe
Emporio Armani
Sand
Moncler
Eleventy
Hogan
Philipp Plein
Stone Island
...
In samenwerking met
David Van Der Meulen / Padel TC Zottegem

> OPEN ZONDAG 11 OKTOBER 14-18U
STATIONSSTRAAT 19-23 - ZOTTEGEM
09 360 51 96 - BELTRAMIFASHION.BE
volg ons op Instagram Beltrami Fashion
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shopping

details

maken het verschil
Wanneer de kledij voor pure eenvoud gaat, stelen de accessoires
de show. Een opvallend juweel, een kleurige tas of een markante
hoed brengt een sobere look helemaal tot leven.

Materialenmix
Patchwork is “in”, zoals deze tas
van Marni, gemaakt van stof en
leer.
www.marni.com

Schots
schuinover
Schuinovertasje in Schotse
ruiten, van Marina Rinaldi.
www.marinarinaldi.com

Bloemenmeisje

blikvanger

Vergulde oorringen “star flowers” van de Belgische ontwerpster Christine
Bekaert. www.christinebekaert.com

Compacte rugzak in felrood leder,
van Fratelli Rossetti.
www.fratellirossetti.com

hanenpoothoedje
Winters hoedje in tijdloos hanenpootmotief, van Nathalie Vleeschouwer.
www.nathalievleeschouwer.be

power woman

Stoer zilver

Neem een jasje in dark denim,
voeg er een zwarte ketting aan toe
en je hebt meteen een powerlook
om “u” tegen te zeggen, zonder
aan vrouwelijkheid in te boeten.
Van Patrizia Pepe.
www.patriziapepe.com

Stoere armbanden in zilver en
zwart rhodium voor hem, van Buddha to Buddha.
www.buddhatobuddha.com

Vrolijke tasjes
Met deze compacte tasjes van Furla geef je je look een echte colorboost.
www.furla.com

SHOPPING_accessoires.indd 1

17/09/20 15:17

Opendeurweek
10% directe KORTING*
van vrijdag 2 t.e.m. zaterdag 10 oktober

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

Shop ook online www.giks.be

Volg GIKS

Gavere • Gent (Ladies) • Kuurne • Roeselare • Sint-Denijs-Westrem • Sint-Eloois-Vijve • Ternat • Wetteren
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duo-bag
Witte ceintuur met twee tasjes, ideaal om
je zaken op orde te houden, van Pinko.
www.pinko.com

Black&white
Stijlvolle schoudertas in zwart en
wit, van Stella McCartney. www.
stellamccartney.com

Pimp it up
met titto

Op eenvoud
geschoeid
Hip enkellaarsje, in alle eenvoud gebracht,
van de Belgische collectie Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Sobere trui, gepimpt met accessoires en fantasiejuwelen van Titto.
www.titto.be

Mia Monta
Ontwerper / fabrikant

TROUWPLANNEN 2021
Trouw- en Cocktailkleding op maat geproduceerd in eigen atelier

PROMO ACTIE PERIODE
Za 10 - ma 12 - di 13 - wo 14 - do 15
vr 16 - za 17 oktober
Enkel op afspraak wegens Corona maatregelen

Brakelstraat 79 • 9620 Zottegem • Tel.: 09 360 12 11
www.miamonta.be

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Markt 15
053 62 23 72

HERZELE

De Koker_Shopping_NJ2020.indd 1
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- EHBR -

Eerste Hulp
Bij Reizen !

flower power
Deze winter geen bloemen in je haar, maar wel op je hoed: zwarte hoed
met bloemenband, van Scotch&Soda. www.scotch-soda.com

... een begrip dat de afgelopen Corona-periode
zou kunnen omschrijven. Iets onzichtbaars en
ontastbaars gooide zomaar uw vakantie, waar u
mogelijks reeds lang naar uitkeek, overhoop.

flueelzacht
Zachte suède handschoenen, in een warme cognactint, van Esprit.
www.esprit.com

Tijdens de afgelopen periode deden wij ons uiterste
best om u zo goed mogelijk bij te staan in alle
moeilijkheden. Om u de rompslomp te besparen, en
vooral, uw belangen en rechten veilig te stellen!
Nu, enkele maanden later, staan we klaar
om er stilaan terug in te vliegen.
Zo hoeven onze klanten niet enkel meer te dromen
maar kunnen ze deze ook terug waarmaken.
Wij kijken er naar uit om u in ons kantoor, via mail
of telefoon van dienst te mogen zijn, weliswaar
rekening houdende met alle voorzorgsmaatregelen.
Hopelijk tot snel!

belgische tijd
Artuur is het gloednieuwe horlogemerk van Kevin Perez, een Antwerpse
pur sang horlogeliefhebber. Hij wil hiermee een betaalbaar horloge op de
markt brengen dat uniek, stijlvol en tijdloos is. Opvallend element is de
gebogen wijzerplaat. Dankzij de verwisselbare horlogebandjes kan je je
horloge helemaal naar je hand zetten. Online te koop vanaf september.
www.artuur-watches.be.

Info en reserveren bij

Wonderreizen
IATA 0821009

Van Aelbrouckstraat 8, 9620 Zottegem
Tel 09 360 34 34
www.wonderreizen.be
info@wonderreizen.be
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> A FAMILY TRADITION SINCE 1935 / 85 JAAR <

DECORATIE - INTERIEUR -

MAATWERK MEUBELEN

- VERLICHTING

BELEEFONZE SFEERDAGEN
ZA 10 EN ZO 11 OKTOBER
ZATERDAG: 10-18U / ZONDAG: 14-18U

> BIJ AANKOOP VAVAF €100: EXTRA GESCHENK <

DEALER

100%

BELGISCH
AMBACHTELIJK
VAKMANSCHAP

Mesdagh_SHOP_NJ2020.indd 2

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

17/09/20 14:07

Photography by Gunter Broodcoorens
Fashion & wedding photographer
Wettersesteenweg 16
9520 Sint-Lievens-Houtem
www.studio4.be - info@studio4.be
0495/320960

Advertentie2.indd 3
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GROTE MERKEN
RUIME KEUZE
SCHOENEN • HANDTASSEN • LEDERWAREN

10% KORTING
TOT 18 OKTOBER

KERKSTRAAT 15 - HERZELE - 053 62 62 08
Bekijk onze collectie en koop in onze webshop:
www.rukashoe.be
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gesprek in’ t parksken

/ g eert va n g a everen

lindsay

‘Lisa-Marie is het allerbelangrijkste’
Zaterdagmorgen was het steeds feest in de Appelstraat te Gent.
Buurvrouw Lindsay van nummer 403 deed immers de was. De konijntjes piepten vrolijk over de draad, de vogeltjes schoten wakker, en
de poes lag op de loer. Het pietluttige rokje verborg niet wat het
diende te verbergen, en wees me er telkens op dat een putje niet
diep hoeft te zijn om je helemaal onderuit te halen. Elke zaterdagmorgen ging ik door berg en dal.
Zelfs de zee was niet ver. Laagtij bij het graaien in de wasmand,
hoogtij bij het strekken naar de draad. Elke week natuurschoon vanuit mijn living midden in de stad. Zelfs in de winter als de konijntjes verstijfd van de kou om hulp riepen, zat ik rustig te genieten.
Ik was net getrouwd. Dus kijken ... kon niet. Gluren ging nog net wel.
Tot het noodlot toesloeg. Een dure BMW voor de deur. Twee weken
later was een zaterdag geen zaterdag meer zoals voorheen. Lindsay verhuisde. Naar waar weet ik niet. Niet naar Denderhoutem,
denk ik, maar één ding is zeker, ergens op deze planeet beleeft
iemand elke zaterdag de dag van zijn leven. Of het zou moeten
zijn dat Lindsay voortaan haar was op vrijdag doet.

Lindsay, welkom in restaurant
t’ Parksken...
Ik ben hier al eens eerder geweest.
Fantastisch, niet?
Kunnen we enkel maar beamen. Dat hebben we nu met
Shopping al bijna 30 jaar mogen ervaren. Maar een pertinente vraag: doe jij je was op
zaterdag?
Dat varieert (lacht). Ik doe het huishouden. Koken, wassen en plassen, het hoort er allemaal bij.
Lang was je ‘de zus van Christoff. Dat ben je uiteraard nog
steeds, maar je timmert al een
tijdje aan je eigen weg.
Na 9 albums en 36 singles kan je
dat wel stellen, ja. In 2008 ben ik
solo gegaan, en meteen scoorde
ik nummer 1-hits zodat iedereen
Lindsay begon te kennen als de
zangeres en niet langer meer de
zus van mijn nog steeds geweldige
broer.
Die ook peter is van je dochtertje, jouw hartendief Lisa-Marie.
Dat is nog zacht uitgedrukt. LisaMarie is gewoon het allerbelangrijkste dat er bestaat. Voor haar
leef ik, en doe ik wat ik doe. Ze
wordt 3 jaar op 19 december. Sinds
haar geboorte is geheel mijn leven
veranderd. Ze is echt mijn alles, en
zo lief!
Kinderen krijgen ging niet zo

makkelijk.
Klopt, het is een lijdensweg geweest
waarbij ik mijn ervaringen heb beschreven en gedeeld in een boek.
Acht ivf-pogingen, miskramen ...
Als je dan tegen je veertigste aan
toch nog zo’n fantastische, gezonde dochter op de wereld mag
zetten, dan kan niets je nog deren.
Ik hou ontzettend van mijn zangcarrière, maar dat is in niets te
vergelijken met het gevoel een
moeder te zijn.
‘Liefde is meer dan een Woord’
zong je met Christoff in 1993 al.
Dat wist je toen al bij het prille
begin.
Liefde is de basis van alles. De
moederliefde is misschien nog net
iets meer. Ik zou letterlijk mijn leven geven voor dat kind. Moeilijk
uit te leggen, maar mama’s weten
wel waarover ik praat...
‘Een Verlangen te groot’ zong
je hier zelf over. Na duetten
met Christoff, en vooral ook
veel werk als achtergrondzangeres, wou je dan toch op het
voorplan treden.
Naarmate ik ouder werd, of minder
jong was (lacht), voelde ik me meer
zelfzeker op het podium. Ik kreeg
de kans solo te gaan. ‘Van ‘s morgens vroeg tot ‘avonds laat’ sloeg
meteen aan en ik was vertrokken.
De boekhouder van schlagerfenomeen Christoff troefde de
meester af …
(lacht) – Ik zou niet durven. Ik doe

Foto’s - Gunter broodcoorens/studio4.be

Boekhouding

trouwens nog zijn boekhouding.
Neen, zijn was doe ik niet. Ook niet
op zaterdagmorgen...
Je kan zowat alles. Je presenteert op Ment Tv, je was gastvrouw van een eigen kookprogramma en op een sympathieke
manier ben je vaak aanwezig in
de media. Hoe doe je dat allemaal?
Ik heb normaal gezien een druk
leven, maar met de geboorte van
Lisa-Marie is het allemaal een beetje rustiger.
Een beetje rustiger? Vorig jaar
was je met honderden boekingen één van de populairste artiesten!
Juist, maar met de hele Covid heisa
ben ik zoals iedereen veel meer in
mijn kot.
Misschien vind je dat zelfs niet
erg nu?

Dat klopt helemaal. Ik heb ten volle
de tijd om van mijn dochtertje te
genieten. Ik wil haar een goede
opvoeding geven zoals ik van mijn
ouders heb gekregen. Des te beter
dus dat ik nu veel tijd met haar kan
besteden. Let wel, ze heeft al een
willetje hoor. Dat zal ze van haar
peter hebben (lacht).
Je woont in het landelijke Denderhoutem. Leuk?
Ja, ik vertoef er graag. Leuk dorp,
fijne mensen. Al moet ik zeggen
dat ik liever wat dichter bij mijn
broer had gewoond. Massemen is
niet de andere kant van de wereld,
maar soms lijkt het toch ver. Misschien moet hij maar eens aan verhuizen denken (lacht).

Helene Fisher
Het voorgerecht is intussen ook
al verhuisd, van onze smachtende
smaakpapillen naar de dankbare

magen. De zalm ‘label rouge’ verdient gewoon het label ‘fantastisch’.

heb je wel een spaarpotje. Verloning is één ding, maar de respons
van de fans, van het publiek is nog
belangrijker. Daarom ben je artiest.
Als ik optreed, wil ik de mensen
heel even de rest laten vergeten.
Hen gewoon blij maken. Tijdens
deze zware periode zou dat echt
deugd doen. Ik begrijp dat er
veiligheidsmaatregelen zijn. En ik
leef ze ook strikt na. Maar we missen het zo. Het onbezorgd mee
kwelen van een goede schlager.
Het dansen met anderen op de tonen van een leuk, eenvoudig liedje. Zeg nu zelf, het maakt het leven
toch veel aangenamer. Ik hoop dus
dat we dat vervelende virus snel
kunnen bedwingen.

Je begon dus als solozangeres in
2008. Dat is nog niet zo lang. En
toch lijkt het of Lindsay al jaar
en dag op de planken staat?
Dat komt natuurlijk omdat ik er altijd bij was. Ofwel stond ik naast,
ofwel stond ik achter Christoff,
maar de mensen kenden me al
voor ik zelf één nummer uitbracht.
Dan lijkt het alsof ik al een eeuwigheid mee draai, maar je hebt gelijk. In feite ben ik nog een ‘bleuke’
(lacht)
Met liefst acht nummer 1-hits
op 12 jaar. Willy Sommers, Bart
Kaël, ze kunnen er een puntje
aan zuigen...
Dat zou ik niet durven zeggen.
Ik ben zelf ook verrast door het
succes, maar mijn palmares oogt
bijlange zo groot niet als die gevestigde namen.
Die allemaal een beetje vanuit de hoogte werden bekeken
vroeger.
Het is al veel veranderd en verbeterd, maar een bepaald deel van
de mensen kijkt neer op wat wij
doen en da’s jammer. Een bepaalde muzikale klasse zal het Vlaamse lied altijd een beetje in de hoek
plaatsen. Kijk naar de uitgereikte
prijzen? Het zijn niet meteen de
schlagerzangers die met een trofee
gaan lopen. Dat blijft jammer, maar
het grote publiek maakt duidelijk
geen onderscheid. Als je naar onze
optredens komt, weet je wel wat
leeft bij de mensen. De appreciatie
is er wel degelijk.
Is het schlagerfestival in Hasselt
elk jaar het hoogtepunt?
Alleszins altijd een geweldige ervaring. Het kloppend hart van de
business. Heel, heel jammer dat het
dit jaar niet kon en kan doorgaan.
Voor de artiesten, maar vooral ook
voor de fans.
Met wie zou je ooit nog eens
graag op het podium staan?
Zonder twijfel met Helene Fischer.
Die is echt mega. Ze heeft al 15
miljoen platen verkocht. Vooral in
Duitsland is ze super populair. Ze
is wel bereikbaar en toegankelijk,
maar met haar een duet mogen

zingen, dat is nog andere koek.
Wie weet, leest ze dit, en komt het
er ooit van.
We zullen haar een Shopping
opsturen. Lisa-Marie gaat voor
het eerst naar school. Eventjes
loslaten dus. Moeilijk?
Ach, ik heb het al moeilijk als ik
haar thuis bij Kris moet achterlaten. Nu dus bijvoorbeeld (lacht).
Op ons bord wordt niets achtergelaten. Geen kruimel. Dit hoofdgerecht was zo lekker, dit ribstuk
Iberico was zo mals, zo smaakvol,
dat zelfs mijn opa zonder tanden
zou genoten hebben. Heerlijk!

Immobiliën
Ik las dat jij niet bepaald hield
van de schoolboeken.
Ik ging gewoon niet graag naar
school. Ik heb van alles uit mijn
duim gezogen om niet te moeten gaan. Zo heb ik eens met een
haardroger hete lucht op mijn
voorhoofd geblazen zodat de dokter zou denken dat ik koortsig was.
Toen ik in het 6de leerjaar zat, heb
ik me zelfs ooit moedwillig gekwetst door op een dak te kruipen
om zo een examen te ontlopen.
Er staat je wat te wachten met
Lisa-Marie. Net voor ik hierheen

kwam, luisterde ik nog eens
naar ‘De Klok tikt door’ met
Bart Herman. Prachtig nummer.
Ben je zo sociaal geëngageerd?
We kunnen toch niet ongevoelig
zijn voor wat allemaal rondom ons
gebeurt? Ik ga niet beweren dat
een schlager maatschappijkritisch
moet zijn, maar dat de wereld
verandert, mag toch aangehaald
worden. Het nummer is overigens
niet echt een schlager. En Bart is de
ideale persoon om het samen met
te zingen. De klimaatopwarming
houdt me wel bezig. Zeker als je
een opgroeiend kind hebt, vind je
dit meer en meer belangrijk.
Regelmatig zit je op Spaanse
bodem en verblijven jullie er
een lange tijd.
Spanje is een beetje ons tweede
thuisland. In juni zijn we er een
maand, maar doorheen het jaar
trekken we nog regelmatig naar
Marbella. Dat is nu niet anders
geweest. Ondanks corona hebben
we er ook dit jaar, op een veilige
manier, genoten van rust
Wat brengt de toekomst nog
Lindsay?
Hopelijk veel optredens. Het is een
harde tijd voor de showbusiness.
Wie nog maar net komt piepen,
heeft het momenteel zeer moeilijk.
Als je al ettelijke jaren meedraait,

Wat zou je gedaan hebben of
doen als je geen zangeres was?
(vrij kordaat): Immobiliën. Verkoopster van huizen. Handelen in
onroerend goed. Dat interesseert
me, en zou me ook wel liggen.
Eerst een cursus volgen zodat ik
me kan verdiepen in de materie.
Een getuigschrift halen, en dan de
baan op. Had je niet gedacht hé?

Neen Lindsay, maar wacht nog
even om de baan op te gaan.
Laat ons nog even genieten van
je gezelschap en toegegeven, ook
van de lekkere wijn.
‘Ik ben een beetje zenuwachtig’.
Voor de eerste keer sinds de Covid
lockdown mag Lindsay straks optreden. Al 27 jaar staat ze op het
podium. Voor duizenden enthousiaste fans. Bejubeld, gouden platen,
veruit de mooiste schlagerzangeres
van de Benelux, en nu een beetje nerveus. Voor een optreden in
Beernem.
Of is het omdat ze ons moet verlaten. ‘Bella Romantica’, ‘Kom in
mijn armen’ wil ik nog zingen,
maar ze fladdert weg. Wat doe je
zaterdagmorgen, wou ik nog snel
vragen, maar ze heeft haar auto al
gestart. Zo snel mogelijk naar haar
‘Kleine Prinses’...

In & Outdoor living in style

MEUBELEN OP MAAT - TOTAALINRICHTINGEN - RAAMDECORATIE
SFEERVOLLE BINNEN- & BUITENVERLICHTING - TUINMEUBELEN

> ONTDEK ONZE NIEUWE WEBSITE - WWW.CASA-VERDE.BE
Kruishoutemsesteenweg 179 - 9750 Zingem - T 09 384 99 09
Open: wo-za van 10 tot 12u en van 14 tot 18u - Zondag op afspraak
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extra ruimte en licht
voor meer levenskwaliteit

Tijdens de afgelopen lockdown hebben velen gesnakt naar extra
ruimte. De combinatie van home office voor de ouders en thuisonderwijs voor de kinderen bleek voor velen moeilijk verenigbaar met de beschikbare ruimte in huis. Wie nood heeft aan extra
ruimte hoeft niet meteen te denken aan een verhuis of een ingrijpende verbouwing. Een veranda als extra leef- of werkruimte kan
de ideale oplossing vormen.

Gezellige, lichtrijke leefveranda die naadloos overloopt in de woning, Willems Veranda’s.
www.verandaswillems.be - 055 21 85 31

Landelijke veranda, met zicht op de vijver en het prachtige landschap, van Willems Veranda’s. www.verandaswillems.be - 055 21 85 31

Leefveranda in
harmonie met de
woning
De laatste decennia is het begrip
veranda letterlijk en figuurlijk veel
ruimer geworden. Wat vroeger
geïnterpreteerd werd als een vrij
rudimentaire ruimte in glas of
kunststof, bedoeld om van de
eerste zonnestralen te genieten
vanuit de luie rotan zetel, is nu
geëvolueerd tot een volwaardige
leefruimte die naadloos overloopt
in de woning.
Zin in een grote leefkeuken met
zicht op de tuin? Een veranda
kan deze functie perfect invullen.
Om te vermijden dat het te warm
wordt in de zomer, kan geopteerd worden voor een isolerende
dakbedekking met een ingewerkte
lichtstraat die desgewenst voorzien
is van zonneschermen.
Een veranda leent zich inderdaad
tot vele toepassingen, van thuiskantoor over hobbyruimte tot
een gezellige zithoek, al dan niet
met een haard, of een ontbijthoek
met zicht op de tuin. Ze kan ook
twee aparte gebouwen op een
elegante en intelligente manier
verbinden met elkaar.
Wie jarenlang in een woning met
weinig lichtinval gewoond heeft en
dan kiest voor een eigentijdse uitbreiding met een veranda, beseft
pas de meerwaarde en de weldaad
van licht en zon in huis. Op het
vlak van comfort en afwerking,
hoeft een veranda zeker niet onder

SHOPPING_verandas.indd 1

te doen voor andere ruimtes in
de woning: in samenspraak met
uw verandabouwer kiest u hoever u wil gaan met de inrichting
en aankleding. Gezien de ruime
mogelijkheden, van landelijk tot
minimalistisch, kan u de stijl van
uw veranda perfect aanpassen aan
de architectuur van uw woning.

Romantische pergola in belle époque stijl, van Seby Veranda’s.
www.sebyverandas.be

Zalig genieten in
eigen tuin
Staycation zal zowat hét modewoord van afgelopen zomer zijn.
Wanneer reizen moeilijker wordt,
kan u beter van de nood een deugd
maken en uw tuin en terras omtoveren tot een zalige plek om te
genieten van uw vakantie en vrije
momenten. Wie maximaal gebruik
wil maken van zijn terras, kan opteren voor een terrasoverkapping.
Ze bestaan in alle mogelijke variaties en prijzen.
Te beginnen met een knikarmscherm dat u beschermt tegen zon
en regen, over een overkapping
met verstelbare lamellen, tot combinaties van open en afgesloten
ruimtes. U vindt ze in alle stijlen,
van romantische, Victoriaanse pergola’s tot strakke, eigentijdse realisaties die architecturaal één geheel
vormen met een woning in minimalistische stijl. In de zomer zijn ze
ideaal om gezellig te tafelen in de
schaduw, in de winter kan u er genieten van een barbecue. Met een
extra verwarmingselement wordt
het helemaal cosy.

Eigentijdse leefveranda met lichtstraat die helemaal in harmonie is met de architectuur
van de woning, van Willems Veranda’s. www.verandaswillems.be - 055 21 85 31

A room with a view: landelijke orangerie met zicht op de tuin, van All Seasons.
www.allseasonsverandas.be
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In alle stijl genieten van tuin en terras, met zicht op het zwembad, realisatie van Willems
Veranda’s. www.verandaswillems.be - 055 21 85 31

Terrasoverkapping met lamellendak dat volledig kan opengeschoven worden, van Harol.
www.harol.be

Zwemmen
in alle seizoenen
Nu zomers door de klimaatverandering langer en warmer worden,
opteren steeds meer mensen voor
een zwembad, ideaal om een zuiderse vakantiesfeer te creëren in
uw tuin. Wil u het hele jaar door
genieten van uw zwembad, dan
kan u opteren voor een zwembadoverdekking. Op die manier
drukt u de energie- en onderhoudskosten. Ook hier zijn de opties

uitgebreid, van een eenvoudige,
uitschuifbare overkapping tot een
heus zwembadgebouw waar u
ook nog een fitnessruimte en een
bar in kwijt kan. Het voordeel van
een afzonderlijk zwembadgebouw
is dat uw woning gespaard blijft
van eventuele vochtproblemen die
een binnenzwembad met zich kan
brengen.

Dakterras met overkapping van Umbris.
www.umbris.be

Geraardsbergesteenweg 141
9400 Ninove • 054 334015

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Anne et Valentin
BA&SH
Binoche
Blackfin
Etnia Barcelona
Façonnable
Face à Face
Henry Jullien
Jaguar
Kinto
Lafont
Lindberg
Marccain
Alain Mikli
Natan
Neostyle
Neubau
Paul & Joe
Prodesign
Superdry
Serengeti
Starck
Schweizer Loepes
Eye Care
Cosmetica producten

10% korting
bij aankoop van
een montuur
en glazen

Heldenlaan 14
Zottegem
09 360 17 00
info@optiekclaeys.be
www.optiekclaeys.be
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Strakke lijnen in een spel van licht en schaduw,
van Mini Flat.
www.miniflat.com

Poolhouses en
tuinkantoren
Een trend van de laatste jaren zijn
de elementen die losstaan van de
woning. Ze variëren van overdekte
terrassen in de tuin, over multifunctionele bijgebouwen die onder
meer gebruikt worden als atelier of
thuiskantoor, een tendens die in
de lift zit. Niets zaliger dan geconcentreerd te werken midden in het
groen, weg van de drukte in huis.
Wie kiest voor een buitenzwembad, gaat meestal voor een poolhouse, al dan niet uitgebreid
met een overdekt terras voor de
jacuzzi. Het poolhouse wordt dan
een gezellige plek om familie en
vrienden te ontvangen. U vindt er
dan ook vaak een buitenkeuken,
een bar, een gezellige loungehoek
en soms de mogelijkheid om er te
overnachten. Het is bovendien een
ideale plaats waar de opgroeiende
jeugd feestjes kan geven zonder
het huis overhoop te halen.

Poolhouse in een strakke, minimalistische
stijl, van Willems Veranda’s..
www.verandaswillems.be - 055 21 85 31

Statige orangerie die helemaal opgaat in
de groene omgeving, van Seby Veranda’s.
www.sebyverandas.be

HEDENDAAGSE &
TRADITIONELE TAPIJTEN

Gentsesteenweg 86 - 9750 Zingem
(Langs de N60 Gent-Oudenaarde)

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

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Zoek je verf
die écht bij
je past?

-10%
ACTIEWEEK

12 - 18 OKTOBER

colora zottegem

Steenweg op Aalst 94, 9620 Zottegem
T 09 339 07 30, colora.zottegem@colora.be
di-vr: 9u-18u, za: 9u-17u, gesloten op maandag

uitzonderlijk open zondag 18 oktober van 10u-16u

Joromar

OPENDEUR

12 - 18 OKTOBER

-10%

B E H A N G I R A A M D E C O R AT I E I TA P I J T E N I H E R S T O F F E R E N I T O TA A L C O N C E P T
Astridstraat 2b (naast Colora) l 9620 Zottegem l 09 360 90 01 l joromarshop@telenet.be l www.joromar.be
Open: dinsdag-vrijdag: 8.30-18u l zaterdag: 9-17u l Uitzonderlijk open op zondag 18 oktober van 10-16u
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kleurrijk, zacht
en multifunctioneel
Kleur, natuurlijke materialen, afgeronde belijningen en zacht zitcomfort vormen de rode draad doorheen het meubelaanbod. Nu
home office het nieuwe normaal wordt, pakken meubelfabrikanten uit met flexibele werkplekken die in elk interieur passen.

Shiva wordt 40

Krachtig contrast
Knalgeel daybed en zwarte bijzettafel/poef van Alain Gilles.
www.alaingilles.com

40 jaar geleden zette Jean-Pierre Audebert de eerste lijnen op papier van
het model Shiva, een vooruitstrevend design dat zijn stempel zou drukken
op het DNA van Jori. Sindsdien hebben ettelijke duizenden exemplaren
het Belgische atelier van Jori verlaten. Vandaag is de Shiva nog altijd verrassend actueel, dankzij zijn sobere belijning, zijn comfort en zijn modulair
karakter. Het model is nu niet enkel in leder verkrijgbaar, maar ook in stof
en recent werd zijn onderstel nog lichter gemaakt. Ook het modulair concept is sterk uitgebreid. Kortom, Shiva maakt het mogelijk om je zithoek
volledig aan je wensen aan te passen. www.jori.com

Knus als een kussen
In samenwerking met KASSL creëerde het duo Hannes Van Severen en
Fien Muller de Pillow Sofa. De bank is verkrijgbaar in twee verschillende
zitformaten. The Pillow Sofa is verkrijgbaar via Graanmarkt 13, Muller Van
Severen, KASSL Editions en bij geselecteerde retailers.
www.mullervanseveren.be

Languit genieten
Lekker chillen met deze chaise longue van Marie’s Corner. Je kan hem in
talrijke kleuren en stoffen bestellen zodat je hem helemaal in je interieur
kan integreren. www.mariescorner.com

Stijlvol
en flexibel
Driezit, model Panderine van Hay in
een stijlvol marineblauw, met rugleuning en armsteunen die kunnen
neergeklapt worden.
Op die manier verander je een
strak meubel snel in een cosy sofa,
van Hay.
www.hay.com
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Deens design
Auping lanceerde op 1 oktober
2020 het nieuwe bed ‘NOA’, ontworpen door de Deense designer
en architecte Eva Harlou.
De randen en hoeken van dit
houten bed zijn afgerond en de
poten staan naar binnen zodat het
bed lijkt te zweven. Leuke optie zijn
de houten wielen die je aan het
hoofdeinde kan laten toevoegen
zodat het bed gemakkelijk verplaatsbaar is.
www.auping.com
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Vier op een rij
Plaats zat, met deze fluwelen sofa
in een warme goudgele tint, van
Leolux.
www.leolux.be

Kleurenpracht
De Arne Jacobsen-stapelstoelen
vormen de kern van het designDNA van Fritz Hansen.
Dit seizoen worden ze uitgebracht in 16 nieuwe kleuren, het
resultaat van een samenwerking
met designcurator Carla Sozziana.
www.fritzhansen.com

Let’s work together
Co-work spaces zijn “in”, maar je kan ook thuis samen met je huisgenoten “apart together” werken aan dit functionele en esthetisch eikenhouten bureel met ingewerkte stopcontacten, van Ethnicraft.
www.ethnicraft.be

Restaurant
Den Nieuwen
Hommel

Specialiteiten: Vleesgerechten, Visgerechten, Tapas,
Mosselen, Paella en Vlaamse klassiekers

verwarmd

WINTERTERRAS

Kerkplein 2-4 | Ninove | Tel: 0475 29 93 82
Ma-Di-Wo-Vr: 18u tot 21u / Donderdag gesloten / Za-Zo: 12u tot 14u / 18u tot 21u

Ontdek ons op
www.dennieuwenhommel.be
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“Door onze eigen plaatsingsdienst
zorgen we voor kortere lever- &
plaatsingstermijn en een optimale
opvolging van A tot Z.”

Na de jarenlange trouwe service
voor uw elektrische apparaten kan
Elektro Van Assche te Kruisem ook uw
keuken de nodige aandacht geven.
Onze
interieurontwerpers
staan
voor u klaar in onze
nieuwe
keukenafdeling op het 1ste verdiep
om samen ideeën uit te werken en
uw droomkeuken te realiseren.
Vrijblijvende offerte of bezoek 09/384 14 25 - info@elektrovanassche.be - Kruishoutemsesteenweg 242 - 9750 Kruisem

ABFG_VAssche.indd 1
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NIEUW
Luchtig en licht

zottegem

De Sheru stoel is de nieuwkomer bij Walter Knoll. Dit comfortabel model
bestaat met of zonder armleuningen en is ontworpen door het EOOS
designteam. Het is een licht, compact en tijdloos model dat nu al belooft
een klassieker te worden. Bijzonder aan dit ontwerp is dat de lucht vrij kan
circuleren in de bekleding, wat het zitcomfort verhoogt. Verkrijgbaar in
leder en stof, in verschillende kleuren. www.walterknoll.de

De webshop voor uw contactlenzen
en onderhoudsvloeistof
met de service van
uw vertrouwde optiekzaak

Ruim assortiment aan voordelige prijzen

Snel, veilig en betrouwbaar

Professioneel advies en service
door uw ilens servicepunt:

OPTIEK
JACQUES
Hoogstraat 43 - 9620 Zottegem
09 360 72 94 - info@optiekjacques.be
www.ilens.be/zottegem

Mobiele leeshoek
Zin om je af te zonderen om te lezen, te facetimen of te werken zonder
met lampen en verlengkabels te sleuren? Met deze “Plug&Light” fauteuil heb je meteen de oplossing. Dit model is vooral bedoeld voor hotel
lounges en luchthavens, maar het kan evengoed een plek thuis vinden.
www.cor.de

Madame est servie
Bijzettafel met afneembaar dienblad uit de collectie Linear Flow
van ontwerpster Dawn Sweitzer
voor Ethnicraft.
www.ethnicraft.be

BESTEL
NU

zottegem
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1 - 18 OKTOBER 2020

Stapelbed*
€ 565,meeneem kit:

€ 485,*zonder accesssoires
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MODERN & KLASSIEK
ADVIES A AN HUIS
PL A ATSINGSDIENST

@candelaverlichting
Candela Verlichting
BRUSSELSESTEENWEG 275 WETTEREN • WWW.CANDELAVERLICHTING.BE • INFO@CANDELAVERLICHTING.BE • 09 369 29 88
OPEN: DINSDAG  VRIJDAG: 10U12U & 13U3018U30 • ZATERDAG: 10U12U & 13U3018U • GESLOTEN OP ZONDAG & MAANDAG
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/ G U Y D E PRÉ

fun! fun!,

fun!

Drie keer ‘fun’ dus, net als in de Beach Boys-song met
die titel. Dat hebben we volgens mij verdiend tijdens
de corona pandemie. Als tegengewicht voor alle ellende
mogen we onszelf best een cadeautje doen. Een auto
bijvoorbeeld. Dit horrorjaar is trouwens gebleken dat die auto de
ideale veilige ‘bubbel’ is om je te verplaatsen in onze door Covid-19
geplaagde samenleving. En dat cadeautje mag in deze trieste tijden
een heuse ‘fun car’ zijn. Een cabrio, maar dan liefst een min of meer
‘betaalbare’. In dit geval minder dan 50.000 euro. Op een rijtje de 10
leukste die momenteel in ons land te koop zijn.

van vandaag. Toch is hij met zijn
prijs van 26.900 euro betaalbaar.
De kleine Britse constructeur Caterham bouwde vorig jaar in zijn loods
in Dartford vijfhonderd exemplaren
van de Super Seven. Die worden
allemaal met de hand geassembleerd, zoals in de goeie ouwe tijd.
De Caterham overleeft al decennia
de concurrentie van andere vari-

Volkswagen
Volkswagen heeft voor haar T-Roc
Cabriolet goed gekeken naar de
Ranger Rover Evoque Convertible
die ondertussen niet meer verkrijgbaar is. Een cabrioversie van een
SUV was en is nieuw. Op het eerste
gezicht misschien wat ver gezocht,
maar de combinatie van de hogere
rijpositie met een softtop, die in
het geval van de T-Roc Cabriolet in
amper 9 seconden opent of sluit, is
zo gek nog niet. Vanaf 31.000 euro
biedt VW dit aan, weliswaar met
een kleine 1-liter benzinemotor van
slechts 115 pk, maar voor 1.500
euro meer heb je de 1.5 met 150
pk. De unieke Volkswagen T-Roc
Cabriolet biedt twee auto’s in 1:
een SUV en een volwaardige cabrio.

BMW
Over naar de Duitsers waarmee de
Belgen zo graag rijden. Dat blijkt
uit de verkoopcijfers van bijvoorbeeld BMW. Dat hun open road-

CATERHAM

MAZDA

Mazda
Ik begin met een blijvertje dat het
al ruim 30 jaar volhoudt, de roadster die ervoor heeft gezorgd dat
de open tweezitter opnieuw populair werd: de Mazda MX-5.
Het uitstekend gebouwde Japanse
autootje is ondertussen aan zijn vierde generatie toe, en overleefde
al heel wat concurrenten. Na 30
jaar is de MX-5 geëvolueerd tot
een perfect uitgebalanceerd concept dat beter werd met de jaren,
een beetje vergelijkbaar met de
evolutie die de Porsche 911 doormaakte. De super-betrouwbare
Mazda MX-5 biedt onbetaalbaar
veel rijplezier met open of gesloten
dakje.
De uitstekende vierpitter, gekoppeld aan een perfect schakelende
zesbak brengt het vermogen probleemloos op een sportieve manier
naar de achterwielen. En dat allemaal voor net geen 30.000 euro.

SHOPPING_Auto.indd 1

BMW

Voor die prijs heeft de MX-5 geen
echte concurrenten. Voor andere
echte roadster betaal je meer, en de
rest zijn cabrio’s, open versies van
wagens die als gesloten berlines
werden ontworpen. Jammer dat
de Fiat 124 Spider niet meer samen
met deze Mazda MX-5 wordt gebouwd want die had een prettiger
turbomotor en een koetswerk en
interieur met Italiaanse flair.

Caterham
De auto met het hoogste ‘fun’-gehalte in dit lijstje is zonder twijfel
de Engelse Caterham Super Seven.
Eigenlijk een motorfiets op vier
wielen.
De Caterham is een evolutie van
de Lotus Seven, een kleine en eenvoudige roadster die in de jaren ’50
door Colin Chapman werd ontworpen. De Caterham Super Seven
heeft de looks van de historische
Lotus Seven, maar met de techniek

VOLKSWAGEN

anten zoals Donkervoort, Westfield of Tiger. Maar uiteindelijk
is er maar één die zich ‘Seven’
mag noemen. Door zijn extreem
laag gewicht van 500 kg overtreft
de driecilinder motor met 660 cc
cilinderinhoud en 80 pk vermogen
ruimschoots de sensaties die je in
duurdere en meer gesofisticeerde
sportwagens kan beleven. Ruimte,
luxe en comfort zijn een ander paar
mouwen, maar in elke bocht waan
je je gegarandeerd een racepiloot.

ster, de BMW Z4, een knappe auto
is, daarover bestaat geen twijfel.
Voor 40.600 euro is de basisversie
van die Z4, met 163 of 197 pk,
te koop. Zonder opties weliswaar.
Voor een premiummerk is dat niet
overdreven. Zeker als je weet dat de
2-liter viercilinder best een sportieve
krachtbron is, dat de afwerking van
de Z4 op een hoog niveau staat, en
dat zijn wegligging uitstekend is
zonder aan comfort in te boeten.
‘Fun’ op zijn degelijk Duits kortom.
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SMART

ABARTH

Smart

Abarth

Mini

Zonder twijfel de voordeligste open
tweezitter waarmee je toch flink
wat rijplezier kan beleven, vooral
in de stad, is de elektrische Smart
ForTwo Cabrio.
Voor 27.000 euro is het Smartje
van jou. De Smart, die maar de
plaats van een halve auto inneemt,
is ideaal in onze drukke steden, en
voor korte trips.
Niet voor lange reizen naar het
buitenland, want daarvoor is de
actieradius van dit elektrische
stadskarretje te klein.

Ook niet duur, en zo schattig dat
je hem zou willen knuffelen, is de
Abarth 595C, de cabrioversie van het
succesnummer van Abarth. Het autootje ziet er niet alleen fantastisch uit,
het wekt ook de sympathie op van andere weggebruikers. Nochtans kan de
Abarth Cabrio best pittig uit de hoek
komen met zijn 1.4 turbo benzinemotor die standaard 145 pk uitbraakt.
En dat voor 21.300 euro. Een koopje
voor dit stijlvolle Italiaanse icoon waarop je niet uitgekeken raakt, en dat
elke eurocent dubbel en dik waard is.

Nog een stijlvol ‘fun’-karretje met
heerlijke retrotrekjes is de Mini
Cabrio.
De instapversie moet het stellen
met 104 pk en is daardoor minder
sportief dan zijn Abarth-concurrent.
Te koop vanaf 24.200 euro, maar
zoals we allemaal weten met een
optielijst waaraan geen einde lijkt
te komen, en die de aankoopprijs
fiks de hoogte injaagt.Maar de Mini
Cabrio blijft een elegante verschijning met klasse.

MINI
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O P E N D E U R DAG E N
20 NOVEMBER
VAN 14 - 21 U

21 & 22 NOVEMBER
VAN 10 - 18 U

VERKOOP
VERHUUR
ONDERHOUD VAN SKIEN SNOWBOARDMATERIAAL
RUIME KEUZE IN SKIEN SNOWBOARDKLEDIJ

WELKOM IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL
DORPSTRAAT 49 - 9420 ERPE-MERE - 053 80 44 40
INFO@SPORTINA.BE - WWW.SPORTINA.BE
Openingsuren en evenementen: zie www.sportina.be
ook open op afspraak na 19u

Sportina_SHOPPING_NJ2020.indd 3
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FORD

Ford
We laten de kleintjes even achter ons
en stappen over naar dé Amerikaanse
‘fun’-car bij uitstek: de Ford Mustang
Cabrio. 46.750 euro betaal je voor
deze super-compleet uitgeruste Ami
als je kiest voor de Europese 2.3-liter
viercilindermotor van 290 pk. ‘The
real stuff’ voor deze Mustang is uiteraard de 5-liter V8-motor met 450
pk, maar dan vraagt Ford 52.000
euro, en laat 50.000 euro nu het
maximumbedrag zijn voor dit lijstje
van ‘betaalbare’ open ‘fun’-auto’s.
Met die 2.3-krachtbron is overigens
niks fout, wel met de belachelijke
hoge belastingen die de Belgische

CHEVROLET

overheden heffen op de V8. Twee
jaar geleden reden Günther Neefs
en ik met 2 Mustangs dwars door de
States van Chicago naar LA over de
legendarische Route 66, en sindsdien
zijn we die Mustang, die even Amerikaans is als hamburgers en baseball,
enorm gaan waarderen. Uitzonderlijk veel auto voor je goeie geld dus,
en gewoon geen (dure) opties. Snel
en mooi is hij bovendien ook nog.

Chevrolet
De grootste concurrent van de Mustang is al decennialang de ‘betaalbare’ muscle car van Chevrolet, de
Camaro. Voor de Camaro Cabriolet

MERCEDES

met de voor Europa geknipte 2-liter
turbo benzinemotor van 275 pk tel
je in ons land net geen 50.000 euro
neer. In de Verenigde Staten is dat een
pak minder, maar daar zijn wij hier
niks mee natuurlijk. Net als de Mustang is Camaro een Amerikaans icoon
waarbij ‘value for money’ voorop
staat. Ruimte, comfort, uitrusting,
prestaties, en niet te vergeten de
knappe maar wel zeer Amerikaanse
‘looks’ van de Camaro Cabriolet zijn
de belangrijkste pluspunten.

Mercedes
Bij Mercedes is de SLC Roadster de
tegenhanger van die Z4. Net geen

41.000 euro is wat het Duitse merk
met de ster vraagt voor haar open
tweezitter in 2-liter basisversie met
184 pk vermogen.
De SLC Roadster is de enige in dit
‘fun’-lijstje met een hard vouwdak,
in plaats van het traditionele stoffen
dak van de andere roadsters.
Het design is wat braver dan dat
van de Z4, maar dat betekent niet
dat je in deze Merc niet evenveel
(open) rijplezier kan beleven. Voor
sommige mensen is minder opvallen net een pluspunt.
Hou hier ook rekening met een ellenlange optielijst, een oud Duits
zeer.
Have fun!

FOTO’S: STUDIO SCHREVER

KORTING
VAN 10%

BIJ EEN BESTELLING
tot 15 november 2020

HOUTEN TRAPPEN - MODERN - KLASSIEK - RUSTIEK - COTTAGE

Bekleding van betonnen trappen in hout
balustrades in hout, inox en smeedwerk

Herenveld 8

(langs de baan Geraardsbergen-Ninove (N465)

9500 Geraardsbergen
054 33 17 14 - 0474 27 38 74
www.trappenmignon.be
info@trappenmignon.be

Toonzaal enkel
open op afspraak.
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RAY-BAN
DOLCE & GABBANA
GIORGIO ARMANI
BVLGARI
FAÇONNABLE
SILHOUETTE

OPTIEK
JACQUES

OLIVER PEOPLES
GUCCI
GIGI BARCELONA
CAROLINE ABRAM
MONOQOOL
LONGCHAMP
CHLOÉ
VICTORIA BECKHAM
NIEUW TOM FORD

COLIBRIS

CHLOÉ

GIGI BARCELONA

> T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 2 0 : 1 0 % K O R T I N G B I J A A N K O O P VA N E E N B R I L <

SWAROVSKI

H O O G S T R A AT 4 3 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M - 0 9 3 6 0 7 2 9 4
W W W. O P T I E K J A C Q U E S . B E
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glansrijke
feesten

Na maanden van home office in casual outfits, mag het al eens wat
méér zijn voor een avondje-uit of voor dat feest waar je zolang
naar uitgekeken hebt. Schitter gerust in zijde, fluweel en goud.
Met mate of all the way.

Tie&dye
Tie&dye prints die zo populair
waren in de jaren zeventig, zijn
weer helemaal terug. Maria Grazia
Chiuri, art director van Dior, wijdde
er een thema binnen de collectie
aan, gaande van kledij tot accessoires. Zoals dit fraai tasje in een
tie&dye print van herfstkleuren.
www.dior.com

Paarse pumps
Niets eleganter dan een klassieke pump,
hier in een intrigerende paarse tint, van
Marina Rinaldi.
www.marinarinaldi.com

Feesten in
felgroen
Met deze groene feestjurk en
glamour accessoires steel je meteen alle blikken, van Pinko Black.
www.pinko.com

Nostalgie
en glitter
Stijlvol en tijdloos: zwarte blazer
en pantalon met gouden borduurwerk en bijhorende zijden top en
foulard, gedragen als hoofdband,
uit de resortcollectie van Max
Mara. www.maxmara.com

Glansrijke
eenvoud
Effen outfits in vloeiend vallend
satijn, in een discrete natuurtint of
in schitterend goud, van Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52

Foulard&co
Een halssnoer en bijhorende foulard maken de feestlook af, van
Maliparmi.
www.maliparmi.com

Familiefeest
Feestoutfits voor mama en haar mini-me’s. De Twinset Girl collectie reikt
van 2 tot 16 jaar en heeft veel raakpunten met de volwassen collectie
zodat mama’s en dochters helemaal in harmonie kunnen feesten.
www.twinset.com

Schitter aan de hand
Blingbling feesttasje, bezet met strass, van Steve Madden.
www.stevemadden.com
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Uw geboortelijst bij Shirley’s

Alles begint met een goede geboortelijst.
Dankzij de deskundige uitleg en persoonlijke benadering
bij Shirley’s is elke geboortelijst perfect op maat gemaakt
voor u en uw kind. U kunt de geboortelijst online heel
makkelijk raadplegen en u kunt steeds bij ons terecht
voor al uw vragen. Bij het afsluiten van de lijst ontvangt
u een cadeaubon van 10% op het totale aangekochte
bedrag van u geboortelijst.

Kinderkleding

Bij Shirley’s vindt u leuke en eigentijdse kledij voor
zowel jongens als meisjes van 0 tot 16 jaar.
Ook voor speciale gelegenheden zoals een doop
of een communie kan je bij ons terecht.

Zwangerschapskleding

Als u wilt stralen met uw mooi buikje dan moet u zeker eens
een kijkje komen nemen in onze zwangrschapscollecties, ook
is er een ruim aanbod borstvoeding lingerie.

Kinderkamers

Naast kinderkledij en alles wat u nodig heeft voor uw
toekomstige baby hebben we ook een mooi aanbod
kinderkamers van de merken Pericles, childhome,
Quax en Bopita.

•
•
•
•

Geboortelijsten
Kinderkledij 0 - 16 jaar
Zwangerschapskledij
Kinderkamers

INFOAVOND GEBOORTELIJSTEN
8 OKTOBER van 18u tot 20u

BON

WEBSHOP > SHOP.SHIRLEYS.BE

Met deze bon

10% KORTING*
op de
wintercollectie
in de maand oktober

*

Langestraat 88
Zottegem
09 367 90 96
www.shirleys.be
LIKE US ON

Doorlopend open
maandag tot zaterdag 10u-18u

DAMES■
HEREN■
KINDER■
SCHOENEN

SCHOENEN
VOOR LOSSE

STEUNZOLEN

GROTE
MATEN

maandag - vrijdag 10 - 18.30 u

zaterdag 10 - 18 u / zondag gesloten

Brusselsesteenweg 241 - 9230 Wetteren
T 09 369 38 64 - F 09 324 66 75
info@annemarievermeulen.be

www.annemarievermeulen.be

shoppingMag210x297.indd 1 1
Shopping_Basis_VJ2020.indd

15/09/2020
16:21
17/09/20 11:20

shopping

cosy

winter
Steek de haard maar aan, dim het licht en wees gul met sfeerlampen, windlichtjes en geurkaarsen. Tijd om gezellig onder een
zacht dekentje te kruipen, of zalig te cocoonen in je knuffelzachte
onesie.

Bijzitje
Een poef komt altijd van pas in huis
en maakt het gezellig. Ideaal als extra zitje, maar ook als bijzettafeltje.
Model Otto van Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com

Artisanaal
en duurzaam
Artisanaal geweven fairtrade dekens van zuivere merinoswol, van
het Belgische merk WEHVE.
www.wehve.com

Warme gloed
Kunstig kaarslicht

Spiraalvormige hanglamp met rode
en witte viscose draden die voor
een warm licht zorgen, van Ann
Demeulemeester voor Serax.
www.serax.com

365 dagen
koersplezier
Ook zot van de koers? Dan is de
koerskalender iets voor jou. Elke
dag biedt deze scheurkalender
een weetje over de koers. Wie
verjaart wanneer, wie heeft welk
record gebroken en, vooral, wanneer worden de koersen van 2021
gereden? De Koerskalender wordt
uitgegeven bij Lannoo en is het
geesteskind van koersfanaat Geert
Vandenbon. Hij verzamelt, schrijft
en zingt over de koers. Een leuk
geschenkidee voor wie lang op
voorhand cadeaulijstjes maakt voor
de eindejaarsfeesten.
www.lannoo.com

Deze “Orbital” kandelaars van Alain Gilles voor XL Boom zijn geïnspireerd
op beweging. De ring die stabiliteit geeft aan de kaarsenhouder, stelt de
beweging van de planeten in het heelal voor. De kandelaars bestaan in
drie formaten en in twee uitvoeringen: in messing of zwart.
www.xlboom.com

beregezellig
Tover jezelf om in een echte knuffel
met deze teddy onesie van Begummy. www.begummy.com

Warm aan de voet
Zachte pantoffel voor binnen en
buiten. Van Vince.
www.vince.com
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Shopping Deals / exclusieve korting voor shopping magazine lezers

10% korting op boeking in een all inclusive skichalet
www.skichalets.nl
U ontvangt nu 10% korting op een boeking in één van onze skichalets
in Oostenrijk, Frankrijk of Italië. De korting geldt al voor een boeking vanaf
4 personen voor het winterseizoen van 2020-2021.

Korting geldig op
www.skichalets.nl
met kortingscode

SHOP10SKI

De korting geldt voor een boeking van minimaal een week. Schoolvakanties uitgezonderd.

€50 korting op de volledige reissom

eliza was here
€ 50,- korting per boeking op vakantie ver weg van de massa.
Geldig bij een boekdatum t/m 30 november 2020
en vertrekdatum vóór 31-10-2021.

Korting enkel geldig op
www.elizawashere.be
enkel met kortingscode

SHOPEWH21

Korting is niet geldig op reeds gemaakte boekingen, niet geldig i.c.m.
andere acties en niet in te wisselen voor contanten.

10% extra korting op vakantie aan zee of in Limburg

Holiday suites
Ontdek de Belgische kust of beleef een weekendje weg in hartje Limburg.
Je geniet van 10% extra korting bovenop de laagste prijs.
Geldig tot 31 december 2020.

Korting enkel geldig op
www.holidaysuites.be
enkel met kortingscode

SHOP10HSFC
Geldig op minimum 2 nachten.

25% korting op last-minute boeking

Radisson Hotels BE
Op zoek naar een last-minute ontsnapping? Boek vandaag voor een verblijf
binnen de komende 30 dagen en profiteer van tot wel 25% korting bij
honderden deelnemende Radisson Hotels hotels in EMEA.
Geldig tot 31 oktober 2020.
Korting enkel geldig op
www.radissonhotels.com/nl-nl
enkel met kortingscode

SHOPMGZLMN20
Voorwaarden zijn van toepassing.
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ONZE

PASSIE
VOOR

BROOD

DAGVERS, AMBACHTELIJK EN SMAKELIJK

www.bakkerijaernoudt.be
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Shopping Deals / exclusieve korting voor shopping magazine lezers

12% korting

evancy
12% korting op een minimumverblijf van 2 nachten
in alle Evancy-woningen in Frankrijk (Côte d’Opale & Côte d’Azur).

Korting enkel geldig op
www.evancy.be
enkel met kortingscode

SHOP12

Geldig tot 13/12/2020 voor een minimumverblijf van 2 nachten.
Niet cumuleerbaar met andere promoties.

25% korting op Plopsa-tickets ≥1m!

plopsa
25% korting op tickets ≥1m voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne,
Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Promocode actief t/m 15 juli 2021.
Als COVID-19-maatregel is online reservering vooraf verplicht om toegang
tot het park te verkrijgen.
Korting enkel geldig op
www.plopsa.be
enkel met kortingscode

SHOP25

Korting niet cumuleerbaar met andere andere acties en/of voordelen. Actie enkel online.

€ 20 korting op je eerste bestelling

foodbag
Ontdek Foodbag! Wekelijks ontwikkelen onze chefs 14 verschillende gerechten met duidelijke instructies. We leveren de kookbox aan huis met onze vriendelijke koeriers. In de box
vind je verse seizoensgebonden en lokale ingrediënten voor jouw geselecteerde maaltijden.
Daarenboven bieden we ook lekkere extra’s aan zoals fruit, brood en een apero box.
Korting enkel geldig op
www.foodbag.be
enkel met kortingscode

shopfoodbag2020

Tot 30/11/2020. Geen verdere aankoopverplichting of abonnement. Enkel voor nieuwe klanten.
Niet cumuleerbaar met andere vouchers/acties.

GRATIS VERZENDING

drankdozijn
Gebruik de actiecode voor gratis verzending op uw bestelling,
ongeacht de hoeveelheid. Eenmaal geldig per klant en max. 1 coupon
per bestelling te gebruiken.

Korting enkel geldig op
www.drankdozijn.be
enkel met kortingscode

SHOPGRVZDG

Geldig t/m 31/12/2020, eenmaal per klant, Coupons zijn niet geldig in combinatie met andere coupons.
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Ontdek
Ontdek
onze
onze
nieuwste
nieuwste
realisaties
realisaties
opop
hanskeukens.be
hanskeukens.be

OPENINGSUREN:
OPENINGSUREN:
Dinsdag
vrijdag
vanen
10u14u
- 12u
en 14u - 18u
Dinsdag tot
vrijdagtot
van
10u - 12u
- 18u
doorlopend
van 10u - 18u
Zaterdag Zaterdag
doorlopend
open van open
10u - 18u
zondag gesloten
Maandag Maandag
en zondagengesloten
naar 34
Wetteren
- 9200 Dendermonde
SteenwegSteenweg
naar Wetteren
- 920034
Dendermonde
Tel.
07 71 - www.hanskeukens.be
Tel. 052 52
07052
71 - 52
www.hanskeukens.be
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deze sticker is veel geld waard

EXTRA KORTINGEN voor
SHOPPING-LEZERS
Moeilijke periode. Voor iedereen. En toch moeten we er allemaal door.
Daarom moeten we NU onze lokale handelaars ondersteunen.
En zij bedanken je daarvoor met een uitzonderlijke korting.
Iedereen wint!

KORTING

Elke winkel met dit stickertje op hun advertentie heeft voor jou
een leuke kortingbon die je kan downloaden op onze website,
www.shoppingmagazine.be.
Print hem en breng hem mee naar de winkel om van uw korting te genieten. Beperkt tot 1 bon per aankoop, maar je kan
zoveel kortingbonnen printen en winkelen als je maar wil...
Iedereen gelukkig!

NAAM WINKEL

STRAAT - PLAA
TS - TELEFOON

BON

- WEBSITE

15 % KORTING

EVENTUELE BIJK
OMENDE INFO
BON GELDIG TO OVER DE PROMOTIE
T DATUM
(Download en pri
nt deze kor

tingsb
Niet cumuleerb on en breng hem mee naar de
aar met andere
kortingen of pro winkel om van deze voordelen
te genieten)
moties. 1 bon per
aankoop.

Shop Local #SamenErdoor!

Download de KortingBon
van uw favoriete winkel op www.ShoppingMagazine.be
Bij aankopen in deze deelnemende handelszaken geniet je met de kortingbon volgende voordelen:

FASHION

TAPIJTCENTER - Zingem gratis tapijtje 40x60 cm

CALMANI WOMENSWEAR - Burst 15% Korting
DE KOKER JUWELIER - Herzele 10% Korting
FOLKE WOMEN - Hamme 10% Korting
MATTON SCHOENEN - Gent 10% Korting

TEAKPOINT.BE - Zwalm 5+1 gratis (op interieurstoelen)
TONY BAERT - Hamme 10% Korting op raamdecoratie
TWAALF TWAALF - Gent / Sint-Niklaas -10% OP HOOFDKUSSENS
VERCO TAPIJTEN - Hamme -10% op stockgoederen

NINOPTICS - Ninove gratis multifocale glazen
PAND 5 FASHION - Ninove 10% Korting

diversen

VERSCHRAEGEN SCHOENEN - Kalken 10% Korting

AALST MOTORS - Aalst €250 Korting op stockwagens
CHEOPS SKINCARE - Ninove 15% Korting
DE ROCKER - Wetteren €250 Korting op stockwagens

HOME
DEAPLUS - Sint-Pauwels gratis smeg keukenrobot
DELRUE KEUKENS - Oudenaarde Gratis deelname kookdemo
HANS KEUKENS - Dendermonde gratis pottenset berghoff
living+ - Dendermonde btw cadeau: 21% Korting
MIDDERNACHT BEDDEN - Sint-Niklaas gratis bedlinnen

DESCHEPPER-DE BONT - Denderwindeke
Gratis dopper drinkbus of lightbox
FARAH COSMEDISCH INSTITUUT - Oudegem
20% korting op de 2de zone bloomea
ROGIERS (MERCEDES-BENZ) - Dendermonde
€250 of €500 bij aankoop van een wagen

MIGNON TRAPPEN - Geraardsbergen 10% Korting

SZREK (JAGUAR LAND ROVER) - Zele
gratis fietsenrek bij aankoop wagen

SCHELLAERT - Aalst / Beveren / Gent / Ninove tot -25% op verf

WIM’S SKICENTER - Haaltert 30% KORTING

Details en voorwaarden van deze acties vind je telkens op de te downloaden kortingbon
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beha’s voor elke vrouw

LingerieOutlet

- SCHELLEBELLE
Stationsstraat 115

LingerieOutlet

LingerieOutlet

- DEINZE -

LIEVEGEM -

Driepoortshopping
Gaversesteenweg 48

Grote Baan 35

50.000 STUKS LINGERIE, BADMODE EN NACHTKLEDIJ
VAN TOPMERKEN AAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN!
110 BH MATEN OP VOORRAAD, KEUZE UIT 35 TOPMERKEN
Wenst u op de hoogte te blijven van onze acties? Registreer u via
de website www.lingerieoutlet.be en ontvang zo onze newsletter

Lingerie Outlet_SHOP_NJ2020.indd 1

BON

ELKE DAG OPEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG 10-18U / Gesloten op zon- en feestdagen

10% EXTRA KORTING
Lezers van Shopping Magazine krijgen
op vertoon van deze bon een extra korting van 10%
bovenop de Outlet prijzen!
Bon geldig tot 31 oktober 2020
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DE WILLEMS
WOONBONUS
ACTIE
Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen
Ardooie
Oostlaan 4
Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 263
enkel op afspraak

DOE MEE →

Maak kans op
unieke prijzen !

verandaswillems.be/nl/woonbonusactie

Specialist in tuinkamers en woonuitbreidingen
tuinkamer · leefveranda · pergola · orangerie · poolhouse · horeca

Denderhoutem (Haaltert)
Atomveldstraat 6
Meerhout
Molsebaan 47
Kampenhout
Haachtsesteenweg 509

Contacteer ons op 055 21 85 31 of via willemsverandas.be voor een
vrijblijvend bezoek van één van onze experts en een gratis offerte.

Check de openingsuren:
www.willemsverandas.be
Willems NV - Lievensveld 7 - 9600 Ronse
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De Leefveranda® is een beschermd merk van Willems veranda’s nv.
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