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11O bh maten x 35 TOPmerken x service uit de duizend x 1 place to be
De grote-maten-specialist, van A- tot H-cup
11 dagen exclusieve stockverkoop
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
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De nieuwe lentemode brengt trends waar je instant blij van wordt.
Veel ontwerpers en fabrikanten gooien het over een kleurrijke
boeg. Denk bloemen en vlinders, maar ook bonte kleurenmixen. Anderen spelen dan weer op veilig met degelijke, duurzame
klassiekers om te hebben en te houden.

Geel, pastels
en een vrolijke
kleurenmix
Pantone, het Amerikaanse bedrijf
dat kleurcoderingen publiceert,
roept geel uit als dé trendkleur van
2021, naast lichtgrijs. Wellicht geen
toeval: geel doet denken aan alles
wat we associëren met een zorgeloze zomer: zon, goudgele stranden,
uitgestrekte korenvelden en zonnebloemen. Geel is een kleur die
warmte en optimisme uitstraalt. Op
zich is het niet echt een nieuwkomer
als trendkleur. Deze zonnige tint is al
een paar seizoenen aanwezig in het
modebeeld.
Afgelopen winter waren vooral de
warme kerrie- en okertinten aanwezig, de zomer ervoor waren het
saffraan en lichtgeel. Ook nu zien
we alle tinten geel, van een pittige
citroentint tot fel fluo, van zacht
mangogeel tot een fris geelgroen.

dat vorig jaar al op de catwalk te
zien was en dat nu pas helemaal
doorbreekt.
Voor wie minder van felle tinten
houdt, zijn er zachte pastels, van
roze, over zachtblauw tot lila, een
tint die in veel collecties terugkomt,
niet zelden in het gezelschap van
warmbruin.

Geel maakt vaak deel uit van een
felle kleurenclash met andere primaire kleuren zoals rood en blauw,
al dan niet in combinatie met wit.
Naast colourblockings of combinaties van effen stukken in contrasterende kleuren, zien we ook
tutti frutti strepen, een fenomeen

Felgele jurk van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 40 80 59

Tussen geel en groen: fleurige jurk van Twinset. www.twinset.com

Vrouwelijke, zwierige outfit in een zacht
kleurenpalet, van Amania Mo.
www.amaniamo.be - 09 384 40 52

Jurk met vlinderprint en lila cardigan, van
Marie Méro.
www.mariemero.be - 09 374 11 71

Goodmood jurk met vlindermotief, van
Weekend Max Mara.
www.maxmara.com
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Lebbeke en Dendermonde
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Tijdloze zomerjurk in wit met zwarte stippen, van Betty Barclay.
www.bettybarclay.com

Tijdloze broekpakken voor de powerwoman,
van Her. www.her.be - 09 384 40 52

Terug naar
de natuur
In tijden van lockdown biedt de
natuur de enige mogelijkheid om
de vier muren te ontvluchten. Zelfs
de meest verstokte stedeling heeft
de weldaad van een wandeling in
het park of het bos ontdekt. Zelfs
in de mode is de natuur alomtegenwoordig. We zien niet alleen veel
groentinten en warme aardkleuren,
maar ook veel motieven van bladeren, bloemen en kleurige vlinders. Ze sieren zowel uitwaaierende
zomerjurken -en rokken als speelse
jumpsuits. Hier en daar duiken junglemotieven en exotische dieren
op, naast outfits in safaristijl, helemaal klaar voor een denkbeeldige
reis. Tal van ontwerpers hebben
zich het afgelopen jaar duidelijk
laten inspireren door het verlangen
naar verre reizen.

Tijdloze eenvoud
Terwijl bepaalde merken kiezen
voor kleur en optimisme, spelen
andere op veilig. Denk kwalitatieve
basisstukken, zoals tijdloze trenchcoats en stijlvolle broekpakken in
een discreet kleurenpalet en in
mooie materialen. Linnen blijft heel
belangrijk, ook al in de context
van het toenemend ecologisch bewustzijn.
Effen witte silhouetten worden
komende zomer eveneens een topper. Ze variëren van nostalgische
jurken en bloesjes met ajourmotieven tot uitgepuurde broekpakken
en doorknoopjurken.

Broekpak in geel, de trendkleur van 2021,
van Gerry Weber.
www.gerryweber.com

SHOPPING_EDITO + Damesmode.indd 2

Tijdloos broekpak met ruitmotief, van Terre
Bleue. www.terrebleue.com - 09 335 22 34

Relaxed en fris: lichtblauwe bloes en bijhorende rok, van Dutchess.
www.dutch-ess.com

Vuurrode jurk van Tommy Hilfiger.
www.tommyhilfiger.com

Zwierige jurk met gestileerde natuurprint in oranje schakeringen, van Hampton Bays.
www.hamptonbays.be - 09 220 35 08
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Lila doorknoopjurk met kleurrijk bloemmotief, van Accent Fashion.
www.accent-fashion.com - 053 80 15 02

Top en wikkelrok met bloemenprints, van
Oscar The Collection.
www.oscarthecollection.com

Kleurige sweater en plissérok uit de collectie
van Gant.
www.gant.com

Elegant en comfy: doorknoopjurk van
Amania Mo.
www.amaniamo.be

Plisséjurk met uitvergroot bloemmotief,
van Christian Wijnants.
www.christianwijnants.com

Puur en elegant: lichtblauwe top met knoopsluiting op de rug en bijhorende culotte, van
Furore. www.furore.fashion - 09 384 40 52

Losjes en comfy
De feelgood-factor in de mode vertaalt zich eveneens in comfortabele
“knuffelmaterialen” en losse vormen waarin je vrij en vrolijk kan bewegen. Jumpsuits en combishorts
blijven actueel, naast lange, wijde
jurken. Uitwaaierende plisséjurken
en -rokken hebben iets feestelijks,
maar laten zich evengoed combineren met sneakers en sweaters.
Jeans, onlosmakelijk verbonden met
vrijetijdskledij, is alomtegenwoordig.
In kleur, in ecru of in indigo.
Steeds maar aandacht gaat naar
de eco-jeans die zijn impact op het
milieu in de mate van het mogelijke wil beperken. Dit gaat van jeans
in gerecycleerd denim tot jeans
die volgens de nieuwste, waterbesparende productiemethodes gemaakt wordt. Kortom, comfy kleren
voor een gerust geweten.

Vleugje nostalgie: jurk met blauw-witte
ruitjes, van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 18

Lentewolletjes in zonnig geel, gecombineerd met blauwgrijs, van Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52
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WOMEN
Liu Jo
Liu Jo Denim
Nenette
Jacob Cohen
Not shy
Misa
Dreamcatcher
Michael Michael Kors
Oscar
Mucho Gusto
Grace
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
M Missoni
Temptation Positana
....
MEN
For All mankind
Jacob Cohen
Neil Barett
Patrizia pepe
Emporio Armani
Sand
Moncler
Eleventy
Hogan
Philipp Plein
Stone Island
...

STATIONSSTRAAT 19-23 - ZOTTEGEM - 09 360 51 96
BELTRAMIFASHION.BE
volg ons op Instagram Beltrami Fashion

da mesmode

stralend wit
Sereen wit is deze zomer sterk aanwezig, als perfecte tegenhanger
van de felle feelgood kleuren-trend. Effen wit, in linnen of romantische ajourstoffen, staat voor tijdloze mode op haar puurst.

Romantische witte jurk met ajourmotief,
van Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Asymmetrische top en wijde pantalon,
van Natan.
www.natan.be

Vlotte totaallook, bestaande uit een lichttransparant hemd, witte trui en bijhorende pantalon, van Furore.
www.furore.fashion - 09 384 40 52

Mouwloze zomerjurk, met romantisch
ajourmotief, van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 18

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Anne et Valentin
BA&SH
Binoche
Blackfin
Bogner
Davidoff
Etnia Barcelona
Façonnable
Face à Face
Henry Jullien
Jaguar
Joop
Kinto
Lafont
Lindberg
Marccain
Natan
Neostyle
Paul & Joe
Prodesign
Superdry
Serengeti
Woow
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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GROTE MERKEN

•

Fris en comfortabel: doorknoopjurk in
zuiver linnen, van Esprit.
www.esprit.com

Ecru jurk met geborduurd bloemmotief,
van Drykorn.
www.drykorn.com

Hemdjurk en rok met ruches, uit de “Entre chien et loup”-zomercollectie van de
Belgische ontwerpster Toos Franken.
www.toosfranken.com

Ecru jurk met geborduurd bloemmotief,
van Drykorn.
www.drykorn.com

RUIME KEUZE

SCHOENEN • HANDTASSEN • LEDERWAREN

KERKSTRAAT 15 - HERZELE - 053 62 62 08

Verken en/of shop op www.rukashoe.be
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ABITO MILANO | ACCENT | ANA ALCAZAR | ATMOS FASHION | BLUBIANCO | BLUE IV | BRAX |
CREENSTONE | CINZIA ROCCA | DUE AMANTI | FEND | FRANK LYMAN | FUEGO | HEMISPHERE | JOSEPH
RIBKOFF | JUST EVE | LEO & UGO | LUCKYLU | MALA ALISHA | MARCCAIN ADDITIONS | MARCCAIN
COLLECTIONS | MARCCAIN ESSENTIALS | MARCCAIN SPORTS | MARIA BELLENTANI | MARIE MERO |
PARAJUMPERS | PASSIONI | RAFAELLO ROSSI | RESET | ROSNER | TED BAKER | TED BAKER SHOES
NEW ONLINE SHOP: 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_maart2021_Zottegem_def.indd
1
Shopping_Basis_VJ2020.indd
1

GESLOTEN
maandagvoormiddag
en zondag

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

22/02/2021
09:49
4/03/21 15:39

herenmode

man

bekent

kleur

Veel kleur, maar ook discrete klassiekers, met de focus op
duurzaamheid, dat zijn de belangrijkste mannentrends voor dit
seizoen. Ze bieden een gevarieerd en allesbehalve saai modebeeld.

Sportief-gekleed
Niettegenstaande de meeste mannen het laatste jaar casual door
het leven gingen wegens telewerk,
blijven de pakken toch hun plaats
opeisen in het aanbod.
Vaak geven comfortabele materialen zoals linnen en katoen de pakken een relaxte twist.
Of worden klassieke bovenstukken
zoals tijdloze blazers gecombineerd
met casual onderstukken zoals
een jeans, een compromis dat we
vroeger al zagen, en dat dankzij de
Zoom-meetings van het laatste jaar
opgeld gemaakt heeft.

Tijdloze blazer in combinatie met een
skinny jeans en een jeanshemd, van IKKS.
www.ikks.com

Pastels voor hem, van Jack&Jones.
www.jackjones.com

Pak met vlekkenprints, van Drykorn.
www.drykorn.com

Geruit pak, van Terre Bleue.
www.terrebleue.com

Kantoorman bekent kleur: rood pak en
lichtblauw T-shirt van Strellson.
www.strellson.com

Groene blazer en marineblauwe polo, van
Gant. www.gant.com

Kleuren:
van neutraal
tot fel
Naast discrete, tijdloze tinten duikt
er ook veel kleur op, zowel fellere
tinten zoals rood en geel, maar ook
pastelkleuren zoals diverse roze en
lichtblauwe schakeringen. Zelfs pakken gaan de kleurige toer op.
In het neutrale kleurenpalet duiken
veel ecru en beige tinten op, naast
warme natuurtinten zoals terracotta en bruin. Groen, van kaki tot
grasgroen, blijft actueel en sluit aan
bij het natuurthema dat dit seizoen
sterk aanwezig is in de mode.

Duurzame mode
Duurzaamheid wordt een steeds
belangrijker thema in de mode.
Het besef groeit dat ecologisch verantwoordelijke mode verder reikt
dan biokatoen en gerecycleerde
materialen.
Kledij die dichtbij huis geproduceerd wordt maar ook degelijke
basisstukken die lang meegaan,
dankzij hun tijdloze stijl en hun onberispelijke kwaliteit, kaderen helemaal binnen een duurzame aanpak. De lockdown heeft dit besef
nog aangewakkerd.

Zomers pak in zalmroze en bijhorende
hoodie, van Tommy Hilfiger.
www.tommyhilfiger.com

Ecologische jeans in ecru versie, van Guess.
www.guess.eu

Veel merken focussen op degelijke,
tijdloze stukken die lang kunnen
gedragen worden. De gloriejaren
van de wegwerpmode zijn voorbij.
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merkt je op!

Ontdek de
Week van de webshop*
op www.giks.be

‘me-day’bij GIKS
vrijdag 2 april
Info op www.giks.be

* Voorwaarden op www.giks.be

Gavere • Kuurne • Roeselare • Sint-Denijs-Westrem • Sint-Eloois-Vijve • Ternat • Wetteren volg GIKS
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meubelen

duurzaam

/ LU T CLIN CK E

en

flexibel

Massief hout, ronde vormen, flexibele opstellingen en aandacht
voor telewerk, hiermee zijn de meubeltrends van 2021 samengevat. Duurzaamheid en multifunctionaliteit staan centraal, twee begrippen die perfect aansluiten bij de huidige tijdsgeest.

Update van een klassieker
De Jori klassieker Pacific werd onder handen genomen door het designbureau Verhaert en werd omgedoopt tot Pacific Pure. De scherpe belijning
wat zachter door de hoeken lichtjes af te ronden. De bies rondom de sofa
en de rankere poten geven dit model een meer eigentijdse uitstraling. De
draaibare armlegger blijft behouden. www.jori.com

Papageno

Flexibel

Materialenmix

Sofa met mooie rondingen en knusse kussens die ruim plaats biedt voor 2
à 3 personen. En uiteraard kan je de sofa ook als chaise longue gebruiken.
www.hay.dk

Zithoek uit de Dune collectie van Durlet, uitgevoerd in cognackleurig, lichtglanzend anilineleder en speels gecombineerd met een poef en kussens van stof. www.durlet.com

Tijdloze kleuren en eigentijdse vormen in een mix van stof en leder, uit de
reeks Papageno van Leolux.
www.leolux.be

Speels en flexibel
Met deze losse, knusse elementen van Cor kan je een zithoek samenstellen en veranderen zoals je zelf wil: zet alle elementen samen, of hou ze
uit elkaar om afstand te houden, gebruik de poef als zitje, bijzettafel of
voetbankje en durf kleuren te combineren. www.cor.de

SHOPPING_VJ2021_Meubelen.indd 1

Rond en compact

Marie’s butler

Bao, een creatie van EOOS voor
Walter Knoll, bestaat voortaan in
een compactere versie en komt hiermee tegemoet aan de vraag naar
compactere meubelen voor kleinere
ruimtes. Deze knusse fauteuil met
zijn mooie rondingen is verkrijgbaar
in diverse stoffen en in leder.
www.walterknoll.de

“Butler’s” armchair van Marie’s
Corner is een eigentijdse, cosy
fauteuil die je kan laten bekleden
in een ruime waaier stoffen en
kleuren, zodat je hem aan je interieur kan aanpassen.
www.mariescorner.com

5/03/21 15:20

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

Van AERDE_Shopping_VJ2021.indd 1
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Van boom
tot tafel
Onder de naam Treeline lanceerden
drie Gentse broers een collectie
lokale, duurzame en unieke boomstamtafels.
Ze verzamelden jarenlang houtstammen van inheemse bomen uit
Vlaamse tuinen, die nu in het atelier
tot unieke tafels verwerkt worden.
www.treeline.be

Eik en staal
Deze eigentijdse eettafel « Elias » van Vincent Sheppard heeft een massief
eiken blad met afgeronde randen en een zwart, kruisvormig stalen frame
dat stabiliteit uitstraalt. De tafel is verkrijgbaar in drie maten waarvan de
grootste uitvoering plaats biedt aan 10 personen. Hier in combinatie met
de Lily eetstoel. www.vincentsheppard.com

Tussen fauteuil en stoel
Een harde schelp en een zacht zitgedeelte, dat is de Alvo van Cor, een
stoel die het comfort biedt van een fauteuil. Verkrijgbaar in verschillende
kleuren. www.cor.de
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wonen

MAATWERK MEUBELEN

leven

- VERLICHTING

genieten

DEALER

100%

BELGISCH
AMBACHTELIJK
VAKMANSCHAP
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Hoogstraat 77 - 9620 Zottegem
Tel. 09 360 03 41 - www.mesdagh.be -
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Elegant en
transparant
Stub luidt de naam van deze elegante bijzettafel van de Deense
architecte Mette Schelde voor Fritz
Hansen. Stub - het Deense woord
voor stomp - is geïnspireerd door
landschappen van houten boomstronken. De tafel bestaat uit een
heldere glazen cirkel die rond de
basis zweeft zonder zichtbare
schroeven of bevestigingen.
www.fritzhansen.com

Workspace
Kunstige console
Is het een kunstwerk of is het een meubel? Deze “Eagle” console van
Xavier Lust laat design naadloos overvloeien in kunst. Ze is gemaakt van
roestvrij staal met drie verschillende afwerkingen: de buitenkant is gesatineerd, de rondingen waarop de console rust zijn zwart gepatineerd en de
binnenkant is gepolierd zodat een spiegeleffect bekomen wordt. Van dit
model zijn er maar acht exemplaren gemaakt. www.xavierlust.com

“joromar wordt mooy

Heb je geen aparte ruimte voor
telewerk, maar wil je toch je eigen werkplek, dan is deze “Floater
desk” van Cor een goede oplos
sing. Hij heeft alles wat je nodig
hebt: een ruim werkblad, een legplank en geluidsisolerende wanden die je wat privacy gunnen. Het
voordeel is ook dat je hem vlot kan
verplaatsen. www.cor.de

”

opendeur 23-28 m aart i -10%
behang

i

raamdecoratie

i

Astridstraat 2b l 9620 Zottegem
09 360 90 01 l info@mooy-interieur.be
www.mooy-interieur.be
Open: dinsdag-vrijdag: 9-18u l zaterdag: 9-17u
Uitzonderlijk open op zondag 28 maart van 10-16u

tapijten

i

totaalconcepten

MAATW
ERK
ZOND
E
MEERP R
RIJS

“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.

gesprek (nu even niet) in’ t parksken

/ g eert va n g a everen + Lu t c lin ck e

james cooke:

“Ik wil de mensen doen
lachen maar ook doen nadenken”

Niets is tegenwoordig nog normaal. Al 27 jaar interviewt Geert
Van Gaeveren op schalkse wijze bekende Vlamingen in ’t Parksken, het “huisrestaurant” van Shopping Magazine. Maar nu
even niet.
’t Parksken is gesloten wegens corona en tot overmaat van ramp
heeft Geert zelf een of andere variant van het virus opgelopen,
kort na zijn interview met James Cooke.
Voor één keer geeft Geert zijn opnames uit handen.
Volgend seizoen geeft hij weer present, in ’t Parksken, of course.
James Cooke kan niet in één vakje gestopt worden: hij is presentator, acteur en speelde mee in bekende musicals zoals
“Daens” en “40-45”. Bij het brede publiek is hij vooral bekend als
de sidekick van Gert Verhulst in “Gert Late Night” en in gastrollen
van series zoals Familie en De Kotmadam.
Het is altijd lachen geblazen met James.
Maar nu even niet.
Voor het programma “Leef!” dat nu loopt op Play4 en GoPlay.
be, volgde James zes terminale mensen van wie hij een portret
maakte. En dat levert beklijvende televisie op.

Leef

Ja, het was mijn idee en ik ben ook
dankbaar dat ik de kans gekregen
heb om mijn schouders onder dit
project te zetten. Iedereen, mezelf
incluis, heeft al moeten afscheid
nemen van mensen, na een plotse
dood of na ziekte. Op dat moment
ben je alleen maar bezig met afscheid nemen, maar denk je niet aan
de tijd erna. Ik ben een aantal jaren
geleden een goede vriendin verloren op een heel abrupte manier.
Ik heb nog lang erna gebeld naar
haar gsm, gewoon om haar stem
op de voicemail te horen. Het was
het enige tastbare waarnaar ik kon
teruggrijpen. Ik nam mezelf kwalijk
dat ik zo weinig materiaal had van
haar. Ik wou haar stem horen, mij
herinneren hoe ze eruitzag, hoe ze
lachte. Dat gemis is altijd in mijn
achterhoofd blijven spelen.
Een tweede reden waarom ik dit
programma gemaakt heb, is omdat ik als bekende Vlaming vaak
gevraagd word om mensen te
gaan bezoeken op palliatieve afdelingen of een filmpje te sturen naar
iemand die niet lang meer te leven
heeft. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om op die vragen in te
gaan. Als je beseft dat je met zo’n
klein gebaar zoveel kan betekenen
voor mensen, moet je dat gewoon
doen. Ik ben op die manier al vaak
met de dood geconfronteerd.

Een derde reden waarom ik dit
gedaan heb, is omdat het in mijn
natuur ligt om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. Ik ben een
babbelaar en wil over alles kunnen
praten, dus ook over de dood. Zaken
uit de taboesfeer halen is een van
de doelen in mijn leven, zowel dit
thema maar ook vele andere.
Ben je niet bang voor de kritiek
dat je TV maakt op de kap van
andermans miserie?
Niet echt. Het is inderdaad een
delicaat thema, maar het is zeker
geen kommer en kwel programma
geworden. Daar ben ik blij om. Via
het portret leer je de persoon in
al z’n facetten kennen, zowel zijn
angsten als zijn goesting om van
elke dag te genieten.
“Leef!” is een programma waarin
je heel veel warmte en liefde voelt,
de portretten stralen levensvreugde
uit. Als je geëmotioneerd wordt,
komt er toch nog altijd een glimlach door je tranen heen. We hebben een vrouw gevolgd tot aan de
chemo en wat er gebeurt na haar
chemo. Dat is geen sensatie, dat is
puurheid. We vragen altijd aan de
mensen wat ze wel en niet willen
tonen. Zij wou tonen wat chemo
doet met mensen. Ze deed het
voor haar kinderen, ze wou vechten voor hen en tonen hoe graag
ze hen zag. Dat was heel heftig en
anderzijds ook heel mooi omdat er

Foto’s - Gunter broodcoorens/studio4.be

Is “Leef!” het programma dat je
altijd al hebt willen maken?

zoveel liefde achter schuilging.
Ik moet bekennen dat ik het emotioneel aspect onderschat had. De
emoties kwamen fel binnen bij mij.
Die betrokkenheid was tegelijk een
troef: ik heb mij nog nooit zo sterk
verantwoordelijk gevoeld voor een
programma als nu. Normaal moet
ik alleen rekening houden met
de kijker maar nu wou ik voor de
nabestaanden dat het een puur
en authentiek portret werd. Het
moest goed zijn. We wilden een
mooi, blijvend souvenir maken. Ik
hoop dat dit ook zo overkomt bij
de mensen.
Er zijn ondertussen al vier van
de zes mensen overleden?
Ja, dat klopt. Wij hebben terminale mensen gevolgd, maar dat wil
niet zeggen dat we het portret pas
uitzenden wanneer ze gestorven
zijn. Laat ons hopen dat Evy en
Sylvia nog jarenlang hier mogen
zijn. Ze weten dat hun tijd beperkt

is, maar hoeveel tijd ze nog hebben, weet niemand. Geen enkele
dokter kan hierop antwoorden.
Ze hebben hun portret al gezien
en staan er helemaal achter. De
dag dat ze er niet meer zijn, is het
een mooi aandenken voor hun
nabestaanden.
Het is een fijne gedachte dat een
dochter van 12 jaar op haar vijftigste nog eens kan terugkijken naar
het portret van haar papa. Ik ben
dus al vier portretten gaan tonen.
De familie is vooral dankbaar dat ze
nog iets tastbaars hebben. Ik hou
sowieso nog contact met de familie en partners. Ik stuur af toe berichten om te horen hoe het gaat
of om hen te verwittigen wanneer
het portret uitgezonden wordt en
wanneer er iets verschijnt over hun
geliefde in de pers.
Wat heeft “Leef!” jou bijgebracht als mens?
Wat mij het meeste frappeerde,

is dat deze mensen het liefst nog
genieten van doodgewone dingen. In mijn fantasie stelde ik mij
voor dat mensen die zo’n vonnis
krijgen, ineens zotte dingen willen doen of exotische reizen naar
parelwitte stranden willen maken.
In werkelijkheid willen ze gewoon
zoveel mogelijk genieten van het
samenzijn met hun geliefden. Daar
draait het allemaal om: de mensen
uit je dichte omgeving zijn onvoorwaardelijk, het zijn die mensen die
er zijn wanneer je je ogen voorgoed sluit. Ik hoop dat de kijkers
evenveel uit het programma zullen
halen als ikzelf. Ik heb eruit geleerd
dat je nooit genoeg kan zeggen tegen je geliefden hoe graag je hen
ziet.
Het heeft ook mijn relativeringsvermogen een boost gegeven: het
heeft geen enkele zin om je druk
te maken over dingen die je toch
niet kan veranderen. En het heeft
mij ook geleerd dat er achter elke
gevel wel iets gebeurt. Als het even
niet goed gaat, weet dan dat je
niet alleen bent. Maar probeer ook
niet je verdriet en gemis te onderdrukken, zeker niet in deze covidtijden. Soms verbergen we ons verdriet om anderen te sparen.
Je moet durven uitspreken wat je
denkt en voelt, ook als is het niet
“ça va”.

De Cooke &
Verhulst Show
Je combineert veel zaken, waar
ligt je grootste passie?
Mijn hart ligt vooral bij human interest programma’s zoals “Leef!”
Ik luister graag naar mensen en
hun verhalen. Als kind al was ik
geboeid door mensen, ik vroeg mij
af wat ze deden, hoe ze leefden.
Enerzijds sta ik als acteur graag in
de spotlights, maar wanneer ik met
mensen praat, heb ik geen enkele
moeite om een stap opzij te zetten
en mijn gesprekspartners op de
voorgrond te plaatsen. Op dat moment is het verhaal van de mensen
interessanter dan mijn verhaal.
Ik praat heel graag met mensen,
dat doe ik ook tijdens “Gert Late
Night”, maar dan is er een entertainende saus over, wat ook mag.
Ik ben daarnaast met veel andere
zaken bezig, zoals de gloednieuwe

“De Cooke & Verhulst Show” die
binnenkort te zien is op Play4. Ik
heb nog 1000 dromen. Ik ben iemand die niet kan stilzitten. Ik ben
een pur-sang ADHD-er, ik moet
bezig blijven, risico’s pakken en
mezelf voortdurend uitdagen en
heruitvinden.
Ik ben nu 36 jaar. Als ik zie hoe snel
alles kan gedaan zijn, wil ik nog
alles meepakken dat op mijn pad
ligt en vooral dingen doen waarin
ik mijn hart en ziel kan steken. Ik
wil verhalen vertellen, ik wil de
mensen doen lachen maar ik wil ze
ook doen nadenken. Met “Leef!”
heb ik mijn palet verbreed van dingen die ik mag doen.

Gavere
Je bereikt ook veel jongeren via
educatieve voorstellingen, gaan
die nu nog door?
Met “Uitgezonderd.” waarvan ik
creatief zaakvoerder ben, geven
we inderdaad onder meer educatieve theatervoorstellingen.
We zijn marktleider in Vlaanderen op educatief vlak, we zijn daar
supertrots op. We hebben 400
voorstellingen per jaar en bereiken
daarmee 100.000 leerlingen.
We kunnen nu niet naar de scholen gaan. Daarom hebben we in
maart vorig jaar beslist om te digitaliseren. We hebben ook edtv.be
ontwikkeld, een digitaal platform
dat gevoelige onderwerpen zoals
cyberpesten, sexting, drugs en alcohol op een toegankelijke manier

aanpakt.Het platform richt tot kinderen en jongeren, maar ook tot
leerkrachten.
Het biedt free content en is ook gelinkt aan partners zoals Awel, WatWat, Child Focus, de CLB-chatlijn,
de Zelfmoordlijn, de Druglijn… Het
platform boomt enorm, jongeren
en scholen grijpen er massaal naar
toe. Het is voor ons een vervanging
van ons life entertainment.
Ik ben heel blij dat we nu op deze
alternatieve manier bij de jongeren
geraken.

zijn er nu gelukkig wel.
Mijn nichtjes zijn gezond en gelukkig, wat in deze tijd niet evident is
en daar ben ik blij om. En vooral:
mijn vriend maakt mij heel gelukkig, dat is de essentie van alles. De
mensen om je heen bepalen hoe
gelukkig je bent. Na 36 wilde jaren
heb ik mij eindelijk gesetteld, ik ga
trouwen met mijn vriend, de man
die ik doodgraag zie. Ik wil een
groot feest, ik wil iedereen erbij
die ik graag zie, en dat zijn veel
mensen.

Je bent opgegroeid in Gavere,
kom je daar nog?

Onze eerste datum hebben we
moeten schrappen. We hebben
nog geen nieuwe datum geprikt,
maar ik vertrouw erop dat het tegen de late zomer wel kan.

Grappig dat je dit vraagt, want ik
ben er pas twee weken geleden
nog gaan wandelen met mijn
vriend om hem Gavere te tonen.
Mijn toekomstige man is afkomstig
van Ronse, we rijden vaak door de
streek en ik hou er regelmatig halt.
Mijn vroegere buren zien mij zo elk
jaar eens opduiken in de wijk.
Dan bel ik bij hen aan om gewoon
eens goeiedag te zeggen. Ik blijf
mijn streek opzoeken, ik ben een
nostalgisch mens.
Wanneer ben je echt gelukkig?
Ondanks alle onzekerheden, ondanks covid en ondanks het gemis
om familie te mogen bezoeken,
mag ik stellen dat ik in de gelukkigste fase van mijn leven ben.
Toen ik 17 jaar was, zat ik in een
donkere periode. Toen waren er
geen preventiediensten die jongeren konden te woord staan. Die

“Leef!”
Maandag 20.35 u.
Play4 en GoPlay.be
Aflevering gemist?
Herbekijk op GoPlay.be

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

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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Maximaal genieten
van tuin en terras

Het voorbije jaar hebben we meer dan ooit het belang ingezien
van een tuin en van een gezellig terras. Als we niet op reis kunnen, is het zaak om je tuin en terras om te toveren tot een zalig
vakantieoord.
De trend dat tuin en terras een verlengstuk van de woning worden, is
al enkele jaren aan de gang, maar
tekent zich het laatste jaar nog
duidelijker af. Een eethoek met
buitenkeuken, een loungehoek
met bar en haard en cosy corners
om zalig te soezen of te lezen in
de zon maken dat we optimaal van
ons terras kunnen genieten. Sommige outdoormeubelen zijn nauwelijks nog te onderscheiden van
indoormeubelen en verdienen in
de winter gerust hun plek in huis.

Ode aan
de natuur
Het verlangen naar de natuur weerspiegelt zich ook in het design.
Organische vormen en natuurlijke
materialen worden steeds belangrijker. Ronde, ovalen en onregelmatige, golvende belijningen stralen
één en al cosiness uit. Duurzame
materialen zoals teak en bamboe
zijn sterk vertegenwoordigd, in
robuuste, eenvoudige uitvoeringen
of in lichtere, opengewerkte modellen. Bij die laatste wordt teak
gecombineerd met andere materialen zoals aluminium of vlechtwerk
in natuurlijk ogende weersbestendige kunststof materialen.
Natuurlijke tinten zoals terracotta,
groen en minerale schakeringen
primeren.Als tegenhanger van de
luchtige, lichte creaties zijn er minimalistische en massief ogende ta-

fels in koel beton of in betonlook.
Ze sluiten perfect aan bij de revival
van het brutalisme in de architectuur.

Zet er eentje bij
Flexibele opstellingen op basis van
modulaire elementen maken het
mogelijk om je loungehoek aan
te passen aan het aantal bezoekers of aan je mood van het moment. En daar horen ook handige
bijzettafeltjes bij die je al dan niet
in elkaar kan schuiven. Ze zijn ideaal voor een theemoment of zelfs
om in je loungehoek te genieten
van uitgebreide tapas waarvoor
één salontafel te klein is of niet in
het bereik van het hele gezelschap
is. Sommige modellen kan je desgewenst samenvoegen tot één
grotere tafel.
De uitvoeringen zijn heel divers,
van multifunctionele poefs die ook
als bijzettafeltje kunnen gebruikt
worden tot “knoestige” houten
modellen die kunstig ogen maar
die tegelijk ook nuttig zijn. En die
je gerust ook na de zomer in je interieur kan plaatsen.
Voor een speels effect kan je ook
opteren voor bijzettafels in verschillende kleuren, uitvoeringen en
hoogtes.
De kleuren kan je eventueel herhalen in decoratieve elementen zoals
kleurige kussens, plaids, vazen of
kaarsen die je al dan niet in een
buitenlantaarn plaatst.

Modulaire loungehoek uit de reeks Calypso van Royal Botania. www.royalbotania.com

Zitopstelling uit de Flex reeks in combinatie met “Tsuki” en “Cobi”, de nieuwste “nesting
tables” van Manutti. www.manutti.com

Outdoor zithoek in een robuuste, natuurlijke stijl, van de Belgische collectie Gommaire.
www.gommaire.com

Ronde vormen en natuurlijke tinten: ruime
lounge opstelling uit de Organix reeks van
Royal Botania.
www.royalbotania.com
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Fermob, de Franse fabrikant van kleurrijke
outdoor meubelen, breidt zijn collectie
“Bellevie” uit met halfhoge tafels van 65
cm hoog en diverse modulaire elementen
die lounge opstellingen “à la carte” mogelijk maken. www.fermob.com

Outdoor zithoek met open structuur en zachte kussens, uit de Italiaanse collectie Fast.
www.fastspa.com
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Chaise longue met kussen en hoofdsteun, uit de reeks Palissade van Hay. www.hay.com

Sfeermakers
Wanneer het avond wordt, is er
niets zo stemmig als dansende
vlammen. Vuurkorven van de
nieuwe generatie gaan helemaal
de designtoer op of maken zich
ook nuttig dankzij een grillrooster
waarop een sappig stukje vlees of
groenten kunnen gegaard worden.
Sfeer valt of staat ook met de juiste
verlichting.
Hier zijn ook talrijke mogelijkheden
voor elk budget, van ingebouwde
grondspots en ledverlichting tot
budgetvriendelijke lichtslingers op
elektriciteit of op zonne-energie of
draadloze sta- of hanglampen die
je kan opladen via usb.

Ronde tafel met blad van lamellen in bamboe en onderstel van poedergecoat aluminium, met bijhorende stoelen, van de
Deense collectie Houe. www.houe.com

Minimalistisch design:
Ronde tafel “Conix” in beton en stoelen
Exes van Royal Botania.
www.royalbotania.com

Mooi spel van licht en schaduw met
deze tafel met open lattenstructuur en
bijhorende stoelen uit de reeks Sutra van
Ego Paris. www.egoparis.com

tuin&machines

ER IS NU AL
EEN ECHTE
AUTOMOWER®
VANAF € 799!*

Astridlaan 170
9500 Geraardsbergen
tel. 054 41 01 06
fax 054 41 01 09
info@tuinenmachines.be

*Actie geldig
t/m 31 mei 2021
HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 105

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 310

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 315

HUSQVARNA
HUSQVARNA
A
AUTOMOWER
UTOMOWER ® 3
305
05

• Werkgebied tot 600 m2
• Max. helling 25%

• Werkgebied tot 1000 m2
• Max. helling 40%
• Connect@Home

• Werkgebied tot 1500 m2
• Max. helling 40%
• Connect@Home

• Werkgebied
Werkgebied tot
tot 600
60 0 m 2
• Max.
Max. helling
helling 40%
4 0%
• Connect@Home
Connect@Home
EEXCL.
XCL. KRAMMEN,
KR AMMEN,
D
R A AD EN
EN INSTALLATIE
INSTALL ATIE
DRAAD

EEXCL.
XCL. KKRAMMEN,
R AMM
M EN ,
DRAAD
INSTALLATIE
D
R A AD EEN
N IN
STA
TALL ATIE

EEXCL.
XCL. KKRAMMEN,
R AMMEN,
DRAAD
INSTALLATIE
DR A AD EEN
N IN
STAALL ATTIE

van € 8
899
99

van
van € 1
1.549
.549

VOOR
R

€ 799
99
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*

VOOR

vvan
a €1
an
1.199
.199
EEXCL.
XCL KKRAMMEN,
R AMMEN
DRAAD EN INSTALLATIE

€ 1.449

*

€ 1.799*

VO
VOOR

€ 1.099

*
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Schaduw waar en wanneer je wil, met
deze parasol op wieltjes, van Jardinico.
www.jardinico.com

Home office in de tuin: mobiele, multifunctionele blikvanger, van Orbo.
www.orbo.be

Home office in
eigen tuin
In tijden van telewerk is ruimte
een grote luxe. Bij gebrek aan
extra kantoor in huis, worden er
oplossingen in de tuin gezocht.
Steeds meer mensen laten dan ook
een poolhouse of tuinhuis inrichten tot thuiskantoor.
Mag het iets specialer zijn? Met de
Orbo haal je meteen een blikvanger in de tuin. De ronde vorm lijkt
wat futuristisch en biedt ook een
360° zicht op de tuin. Modellen
zoals de Mezzo XL Multi hebben
naast voldoende opbergruimte
een ruime werktafel met plaats
voor een laptop, een smartphone,
één of twee schermen en een bureaustoel. Kortom, een cocon waar
je ongestoord kan werken.

Chillen geblazen met dit zachte daybed en
bijzettafeltje, van Tribu. www.tribu.com

Niets is leuker dan zelf je pizza te bakken in open lucht met deze houtgestookte pizza-oven van Fontana Forni. De oven kan onder meer ook dienen om vlees te braden, groenten
te garen of brood te bakken. Met een minimum aan hout bereikt de oven in amper 15
minuten een warmte van 400 à 450°C. www.vandella.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

Tapijt Berber
200x300 cm > €1499,Meer info: Scan QR-code

-20% KORTING
MET ACTIEBON

- OPENINGSUREN Van Dinsdag to Vrijdag: 10u-12u & 13u30-18u30 / Zaterdag: 10u-12u & 13u30-18u / Zondag: 14u-18u / Maandag: gesloten
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Zoek je verf die tegen
een stootje kan?
Zoek je verf
die écht bij
je past?

-10%
ACTIEWEEK

12 - 18 OKTOBER

-10

%

ACTIEWEEK
22-28 MAART

Profiteer tijdens de actieweek van 10% korting op het volledige
assortiment in onze winkel en op colora.be

colora zottegem

Steenweg op Aalst 94, 9620 Zottegem
T 09 339 07 30, colora.zottegem@colora.be
di-vr: 9u-18u | za: 9u-17u | maandag gesloten
uitzonderlijk open zondag 28/03: 10u-16u
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Compact en gezellig als een rustig eilandje in de tuin: ontwerp Anker van Extremis.
www.extremis.com

Gezellig buiten tafelen dankzij deze ronde
teakhouten tafel en stoelen, van Ethnicraft. www.ethnicraft.com

Een tien voor sfeer: esthetische vuurkorf,
van Gervi outdoor. www.gervioutdoor.be

Knusse loungehoek in teak, uit de gloednieuwe outdoor collectie van Ethnicraft.
www.ethnicraft.com

Architecturale
harmonie in je tuin

Totaalconcepten
Klinkers,
tegels,
boordstenen,
meubilair en waterinfiltrerende
bestrating: het kan allemaal in
beton. Niveauverschillen werk je
vlot weg met betonnen trappen,
muurtjes, of palissades. Zo sluiten
je inrit, tuinpad, zwembad of
vijver altijd naadloos aan op je
terras. Ideaal voor totaalprojecten!
Je kiest uit een breed gamma
van stijlen, texturen én kleuren.
Bestaat het niet, dan vinden we
het uit. Of schakelen we over op
maatwerk. Dat alles samen is de
kracht van beton.

Inspiratie
voor tuin, terras en inrit

Breng gerust een bezoek aan ons
toonpark.

De Doncker

|

Advertentie De Doncker.indd 1
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Hoogstraat 166, Herzele

|

054 32 19 99

|

www.dedoncker.be

|

info@dedoncker.be
1/03/2021 10:07:24
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Antwerpsestw. 91
LOCHRISTI

Vliegplein 56
MALDEGEM
Pop-up store vanaf
maart tot augustus

www.vandella.be

TUINMEUBELEN & LOUNGESETS | PARASOLS & SCHADUWZEILEN | OUTDOOR COOKING & TUINDECORATIE | TOTAALPROJECTEN & ADVIES

Tom Watson voor Fermob

Ontdek de wereld
van FERMOB in onze
showrooms met WOW effect

Aurelie Lecuyer voor Fermob

Lounge Collection “Bellevie” van Fermob

Tom Watson voor Fermob

Showroom met WOW effect
• Ontdek bij Vandella de 24 kleuren waarin
alle Fermob tafels, stoelen, banken, etc. verkrijgbaar zijn.
Hybride Buitenoven
met vuurvaste steen
van Fontana Forni
Hout + gas

• Vraag ons advies en creëer ook op uw terras
dat zalige Fermob-vakantiegevoel.
• Bestellen kan ook in onze webshop.

EGO Paris - EMU - Fast - Fermob - Fontana Forni - Glatz - Heatsail
Houe - Kristalia - Royal Botania - Sifas - Umbrosa - 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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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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Binnenste BUITEN by Tuinelectro

Originele lifestyle

en techniek
voor tuin en terras

Een stijlvolle inrichting beperkt zich al lang niet meer tot het interieur alleen. Bij Binnenste BUITEN in Hillegem krijgen uw terras en
tuin evenveel aandacht als de binneninrichting van uw huis.
Het bedrijf biedt een unieke mix van technische oplossingen en
originele lifestyle.

An en Reyn zijn de jonge, dynamische ondernemers achter Binnenste
BUITEN. Reyn is het technische brein en zijn vrouw An is een gepassioneerde lifestyle specialiste die
mee denkt met haar klanten om
hun terras om te toveren tot een
gezellige, outdoor-leefruimte op
maat van hun budget en van hun
persoonlijkheid.

Werken
en genieten
in de tuin
Het bedrijf startte jaren geleden
onder de naam Tuinelectro, een
naam die voor zich spreekt. Als
elektro-specialist doktert Reyn intelligente en esthetische oplossingen uit voor tuin en terras. Zoals
tuinverlichting aangepast aan de
stijl van de woning en de tuin, inbouw-terrasverwarmers, maar ook
robotmaaiers en andere oplaadbare
toestellen voor tuinonderhoud van
het merk Ego. Daarnaast is Reyn
erkend installateur van laadpalen
voor onder meer Tesla.
Door de jaren heen bleef Tuinelectro groeien en besloot An om haar
boeiende job bij een luxemerk op
te geven en de winkel voor haar
rekening te nemen. Ze breidde de
winkel uit met originele en betaalbare deco-objecten voor binnen
en buiten, design tuinmeubelen in
diverse prijsklassen en verrassende
geschenkideeën. Telkens gaat An
op zoek naar een ideale mix van

Binnenste Buiten_Shopping_VJ2021.indd 1

kwaliteit en originaliteit.
Haar grootste voldoening bestaat
erin om haar klanten gelukkig te
maken. Ze kent dan ook al haar
klanten bij naam. Geen wonder dat
veel klanten ondertussen vrienden
geworden zijn.

Kwaliteit
en creativiteit
“Binnenste BUITEN is méér dan een
winkel, het is een laagdrempelige
plek waar de klant centraal staat.
“We luisteren en denken mee met
de klant en bieden advies op maat.
De beste keuze hoeft daarom niet
de duurste te zijn,” zegt An.
“Bij ons kan je zowel terecht voor
een leuke vaas van 20 euro als voor
een totaalproject.
We werken ook vaak samen met
tuinaannemers.
Een degelijk en weldoordacht verlichtingsplan

voor tuin, terras en oprit kan immers een mooie meerwaarde betekenen voor je woning en laat toe
om zomer en winter van je tuin te
genieten. Maar niet alles hoeft ingebouwd te zijn, je kan ook met
oplaadbare lampen gezellige hoeken creëren.”

Duurzaam aanbod
Binnenste BUITEN heeft een mooi
aanbod van tuinmeubelen en -decoratie in diverse stijlen en prijsklassen.
De hoogwaardige Belgische collecties Gommaire en Jardinico, het
uitgepuurde Deense label Houe, de
betaalbare vuurkorven van Höfats
en de kleurrijke collectie van Fatboy
zijn slechts een greep uit het ruime
aanbod.
Aangezien de nadruk ligt op duurzaamheid, zijn ecochèques
zeker welkom.

Provincieweg 449 - 9550
Hillegem - 09 361 29 36
Parking achteraan
www.binnenstebuitenshop.be

Volg ons op Facebook / Instagram
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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
TOM FORD

VICTORIA BECKHAM

TOM FORD

CHLOÉ
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SWAROVSKI
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badmode

/ LU T CLIN CKE

Kleurenclash

versus discrete luxe
De badmode voor komende zomer doet dromen van exotische
stranden en intens blauwe lagunes. Denk weelderige bloemen en
speelse tuttifrutti strepen, maar ook gestileerde, supervrouwelijke
modellen in luxueuze stoffen en geraffineerde details. Het couturegevoel is nooit ver weg.

Junglemotief
Beugelbikini en regelbare hoger-lager slip met een exotisch bladmotief. www.rosafaia.com

Deep plunge
Tijdloze
marinestijl
Elegante klassieker in marineblauw
met witte boordjes, van Maryan
Mehlhorn.
www.maryanmehlhorn.com

Hippie chic
Eendelig badpak in een mediterrane sfeer, uit de “Rainbow”-reeks
van Andrès Sarda.
www.andressarda.com
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Strapless

Geraffineerde eenvoud: diep uitgesneden badpak met detail in
vlechtwerk en ringen in hoornlook,
van Eres. www.eresparis.com

Met dit bandeau badpak in stijlvol
zwart-wit motief kan je bruinen
zonder storende “witte lijntjes” op
je schouders, van Gottex.
www.gottex-swimwear.com

Diep uitgesneden badpak met
kraaltjes tussen de cups, van Andrès
Sarda. www.andressarda.com

Pittige match

Asymmetrie

Bikini in een krachtig, maar geslaagd
contrast van hoogblauw en felgeel,
van PrimaDonna.
www.primadonna.com

Sensueel in passierood: badpak met
één schouder bloot, van Maison
Lejaby.
www.maisonlejaby.com

Etnische toets

Patchwork
Bikini met veelkleurig patchworkmotief, van Empreinte.
www.empreinte.eu
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badmode

Wildlife
Altijd sexy: badpak in luipaardprint
met brede schouderbandjes en een
rijgsluiting vooraan, van Watercult.
www.watercult.com

Spel van texturen
en kleuren
Badpak met cache-coeur effect in
een combinatie van marinestreepjes en een gele reliëfstof voor de
rug en de trompe-l’oeil ceintuur,
van Marie Jo. www.mariejo.com

Tutti colori

Lentefris

Eendelig badpak met tuttifrutti
strepen, van Rosa Faia.
www.rosafaia.com

Knipoog naar de sixties: felgroene
bikini met witte stippen, in een reliëfstof, van Marie Jo.
www.mariejo.com

Oog voor detail
Bikini in een warme terracotta tint
met accenten in luipaardmotief en
een ingewerkte ring in de aanzet
van één schouderbandje, van Empreinte.
www.empreinte.eu

La vie en rose
Dit badpak met bloemen in roze
tinten doet alvast dromen van een
zorgeloze zomer, van PrimaDonna.
www.primadonna.com

Ietsiepietse bikini
Beuggelloze driehoeksbikini met
haltersluiting, van Eres.
www.eresparis.com

Hemelsblauw
Badpak in een subtiele dégradé van
blauwtinten met bloemmotief en
bijhorende pareo, van Gottex.
www.gottex-swimwear.com
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Transparante
romantiek
Stijlvol op weg naar het zwembad
of het strand in deze fraaie tuniek
met inzetstukken van kant, uit de
“couturelijn” van Banana Moon.
www.bananamoon.com

Pioen
Stijlvol, hooggesloten badpak met
de welluidende naam “Pivoines”
die verwijst naar het uitvergroot
pioenmotief, van Maison Lejaby.
www.maisonlejaby.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 u 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

BON

• Kinderkamers

Met deze bon

15% DIRECTE
KORTING*
op de
zomercollectie
*

tot eind april

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

Doorlopend open
maandag tot zaterdag 10u-18u

toerisme

belvilla:

veilig op reis dankzij
de perfecte vakantiewoning

In de huidige tijden ga je beter in je bubbel op reis. Een vakantiehuis huren is dan ook de beste en veiligste optie. Zoals een huis
midden in de natuur, ideaal om helemaal te herbronnen.

grootte en prijzen. Voor elk budget
is er een geschikte vakantiewoning.
In tegenstelling tot de meeste verhuurbedrijven, hoef je geen waarborgsom te storten bij Belvilla.

Trouw loont

Snel en slim
boeken
De verhuur van vakantiewoningen
zit in de lift. Mooie vakantiewoningen op idyllische plekken zijn
zeer gegeerd. Hoe vroeger je op
zoek gaat naar een vakantiehuis,
hoe meer keuze je hebt en hoe
beter de voorwaarden zijn. Het
is aangeraden om in zee te gaan
met een betrouwbare verhuurder
die kwalitatieve woningen én een
goede service biedt. Zoals Belvilla,
een verhuurder met 40 jaar ervaring en 2,8 miljoen tevreden gasten
(gemiddelde
klantenwaardering
van 8+) in 2020.

40.000
vakantiewoningen
Belvilla biedt een keuze uit maar
liefst 40.000 vakantiewoningen in
meer dan 20 Europese landen. Het
aanbod is heel gevarieerd qua type,
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Trouwe klanten worden beloond
bij Belvilla: telkens je een vakantiewoning boekt bij Belvilla, ontvang je bonuspunten waarmee je
een korting krijgt bij je volgende
boeking. Tevreden? Zeg het door
aan je vrienden en familie. Wanneer zij dankzij jou boeken bij
Belvilla, kan je extra bonuspunten
verdienen.

ALLEEN VOOR SHOPPING LEZERS
Belvilla biedt een speciale korting van 10 % aan de lezers van Shopping Magazine bij het boeken van een vakantiehuis.
Je hoeft enkel de kortingscode SHOPMAG10BEL in te vullen op de
betaalpagina. Zo heb je al meteen leuke perspectieven voor de zomer.

BOEK NU MET 10% KORTING
SHOPMAG10BEL

Korting enkel geldig op
nl.belvilla.be
enkel met kortingscode

Geldig tot 31/07/2021 voor boekingen tot 31/12/2021.
Niet geldig op vakantieparken.
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WIJ WILLEN U VOOR GEEN GOUD MISSEN

Beverstraat 15-17, Ninove - 054 332168 - Hoogstraat 22, Zottegem - 09 3604165
WWW.JUWELIERSPAUL.BE / LIKE US ON
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fietsen

de elektrische fiets
al een keuze gemaakt?

De elektrische fiets is niet meer uit het straatbeeld weg te
denken. Mede door Corona hebben nog meer mensen de fiets (her)
ontdekt. E-Bike specialist Veeloo had bij opstart in 2018 de ambitie
om nog meer mensen op de fiets te krijgen.
Vandaag zijn ze al een referentie geworden in de regio. Hun sleutel
tot succes is service, en voor die service gaan ze ver!
Het aanbod van elektrische fietsen
op de markt is gigantisch.
Bij Veeloo houden ze het graag overzichtelijk met een beperkt gamma
van eigen samengestelde elektrische
stadsfietsen. Keuzestress vermijden
ze bij Veeloo door te polsen naar de
noden van de klant en vervolgens
enkele modellen voor te stellen.
De fietsen uitproberen is een must bij
Veeloo. Testrijden kan door uw testrit aan huis te boeken of een bezoek
te brengen aan één van hun test- &
adviescenters te Ninove, Aalst en
Dendermonde.
Door een afspraak te maken op het
gratis nummer 0800 62 332 vermijd
u de wachtrij. Deze afspraak zorgt er
ook voor dat er voldoende tijd voorzien is voor advies en tips.

100% service
aan huis

99% tevreden
klanten

Onze Veeloo adviseur komt vrijblijvend bij u langs om in een vertrouwde omgeving kennis te maken met
de verschillende modellen.
Uw fiets wordt nadien netjes aan
huis afgeleverd met de door u gekozen opties en accessoires.

Als nieuw Belgisch merk is het voor
Veeloo opboksen tegen grote nationale en internationale spelers.
Daarom gaan ze resoluut voor klanttevredenheid. Een ongeziene service op een e-bike met onderdelen
van Bosch en Shimano en een vlotte
bereikbaarheid via diverse kanalen
zorgen voor een levenslange relatie
met onze klanten.

Nooit meer zeulen met de fiets…
Met een servicepakket (1 jaar gratis) geniet u volledige gemoedsrust. Want het onderhoud doen ze
bij Veeloo in hun mobiele servicewagen voor uw deur.
Ook voor pech onderweg hebben
ze een oplossing voor u klaar.

0800 62 332
www.veeloo.be
Aalst - Korte Zoutstraat 2
Dendermonde - Brusselsestraat 24
Ninove - Langemunstraat 8

PADEL • SNOW • TENNIS • GOLF • HOCKEY

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
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/ G U Y D E PRÉ

virtueel

autosalon
CITROËN

Voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog
werd het autosalon in Brussel begin dit jaar afgelast.
Ook daar heeft de corona pandemie een stokje voor
gestoken. Jammer voor de autoliefhebbers, en voor de
autosector in ons land die in 2020 sowieso al 21,5% minder verkocht, en die door het schrappen van het salon nog eens 17% minder omzet draaide. In de plaats boden zowat alle merken ‘virtuele
autosalons’ aan met info, prijzen, uitvoeringen, en vaak ook de
mogelijkheid om te ‘chatten’ met een verkoper via de website. Ook
de dealers organiseerden massaal mini-salons. En het zouden geen
Bélgische salons zijn mochten er geen kortingen zijn. Er waren dus
absoluut koopjes te doen, en voor het eerst ook op elektrische auto’s!

MORGAN

De grote tendens dit jaar zijn net
die talrijke nieuwe elektrische auto’s, die nu eindelijk ook hier beginnen te verkopen. De schattigste
nieuwkomer is de compleet nieuwe elektrische Fiat 500e met een
prijskaartje vanaf 24.000 euro. Hij
is wat groter en ruimer dan de
huidige 500, maar hij heeft wél
dezelfde sympathieke trekjes, hij
zit degelijk in elkaar, en hij rijdt
zalig. Samen met de Volkswagen
ID.3, de gedoodverfde opvolger
van de Golf, moet de Fiat 500e
de doorbraak van de (betaalbare)
elektrische auto forceren.
Dat populaire duo krijgt daarbij
fikse concurrentie van andere nieuwe elektrische wagens zoals de
Mazda MX-30, de nieuwe Opel
Mokka, de in China gebouwde
BMW iX3, de Audi Q4 Sportback e-Tron, en de Ford Mustang
Mach-e. Dat is géén elektrische
versie van de legendarische Amerikaanse sportwagen, maar een
elektrische SUV die keihard de
strijd met Tesla aangaat.
De tweede tendens is de doorbraak
van de Chinezen in Belgie. Plots
duiken bij ons een vijftal Chinese
merken op, met als bekendste MG.
Ooit een Britse sportwagenmerk
waarvan de naam door de Chinezen werd opgekocht toen MG
failliet ging. Zelfs de autosupermarkt Cardoen voert een Chinese
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auto in, de Aiways U5. Tja, aan de
namen zullen we nog een beetje
moeten wennen.
Welke nieuwe automodellen mogen we nog verwachten in 2021?
Een (alfabetisch) overzicht.
ALFA ROMEO
Super goed nieuws bij Alfa Romeo
want 2021 staat er in het teken
van de prachtige compacte SUV
Tonale. Ik zag de auto in 2019 op
een openlucht autosalon in Turijn
en was op slag verliefd. De Tonale
komt onder de grote Stelvio-SUV,
en is net als de Stelvio, genoemd
naar een Italiaanse bergpas. Technisch is de Tonale gebaseerd op de
Jeep Compass, en dus zal er ook
een plug-in-hybrideversie van de
Tonale worden aangeboden. De
auto is zo mooi dat hij nu al verschillende designprijzen in de wacht sleepte, nog voor hij in productie ging. Dat belooft!
ASTON MARTIN
Het exclusieve Britse Aston Martin, dat voor eeuwig en drie dagen
verbonden zal blijven met James
Bond, ging ook voor de bijl, en
biedt voortaan, net als zijn concurrenten Bentley, Rolls Royce en Lamborghini, een SUV aan: de DBX.
De DBX is even snel als een Aston
Martin-sportwagen, maar je kan
er met 4 of 5 personen in, en het
comfort is ongezien voor het merk.

Voor de aandrijving zorgt een 550
pk sterke V8 van het Duitse AMG.
Dat kan slechter!
AUDI
Het Duitse Audi boert goed en
biedt zoals zijn rechtstreekse concurrenten BMW en Mercedes een
uitgebreid gamma modellen en
versies aan. De Duitse premiummerken doen er alles om elk gaatje
in de markt op te vullen, voor iemand anders dat doet. Dat zorgde
recent voor een spervuur aan nieuwigheden, en in 2021 is dat niet anders. De meest opvallende nieuwkomer bij Audi is de Q4 e-Tron
die er ook komt als knapgelijnde
Q4 Sportback e-Tron. Vierwielaandrijving en 2 electromotoren
van samen 300 pk zorgen voor
indrukwekkende prestaties en een
rijbereik van om en bij de 450km.
Wordt ook nog verwacht bij Audi:
de elektrische e-Tron GT, gebaseerd
op de Porsche Taycan. Toch handig
als je goeie familie hebt…
BAIC
De Chinezen veroveren stilaan
maar zeker de Europese automarkt. Tot nu toen hinkte ons
land wat achterop, maar nu lijkt
het hek wel definitief van de dam.
BAIC is één van de Chinese automerken die bij ons worden ingevoerd door One Automotive. In
China is BAIC een grote speler die
in 2018 net geen anderhalf miljoen
auto’s verkocht. Enkele jaren geleden kocht Mercedes 13% van de
aandelen van BAIC, maar tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid
en kopen de Chinezen aandelen op
van Mercedes. Dat zegt genoeg.
Het eerste model van BAIC bij ons
is de geslaagde SUV X55 met een
1.5-liter benzinemotor van Mitsubishi. De X55 is de jouwe voor de
prijs van een Europees stadwagentje: 19.990 euro. Binnenkort volgt
er een tweede BAIC-model en een
elektrische variant.
BENTLEY
Prestigemerken als Bentley hebben
het roer ook omgegooid en gaan
voluit voor hybride of elektrische
aandrijving. Bentley, dat nu nog
V8 en W12-motoren aanbiedt, zal
vanaf 2016 nog uitsluitend plug-in
hybrides en elektrische auto’s verkopen. Dit jaar beginnen ze er aan met
plug-in-versies van hun mega-SUV
Bentayga, en van hun luxe-berline
Flying Spur. Er zijn geen zekerheden
meer in het leven…

ALFA ROMEO

ASTON MARTIN

AUDI

BMW

BMW
Er is de laatste tijd nogal wat te
doen over het design van de nieuwe Beierse automodellen.
Vooral de BMW-snoeten met het
XXL-radiatorrooster vallen niet bij
iedereen in de smaak. En dan te
weten dat zo’n rooster binnenkort compleet overbodig wordt,
want BMW trekt opnieuw voluit de
elektrische kaart met nog dit jaar 3
nieuwkomers: de in China gebouwde iX3, de i4, en de iX. En electromotoren hebben geen radiator en
bijgevolg ook geen radiatorrooster
nodig.
Wie geen boodschap heeft aan
al die ‘stroomauto’s’, en op zoek
is naar een ‘old school’ sportieve
BMW met een verbrandingsmotor
kan daarvoor terecht bij de nieuwe
128Ti met een 2-liter turbobenzinemotor van 265 pk. Wel met
voorwielaandrijving…
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HENDERS & HAZEL

HENDERS & HAZEL

- BOXSPRING VESTA -

Ondek onze nieuwe
voorjaarscollectie
2021

€899

meeneem

Stapelbed*
€ 565,-

€999

geleverd

meeneem kit:UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

(excl valumat €17)

€ 485,VESTA
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JORI

*zonder accesssoires
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FIAT

CITROËN
Het Franse merk komt weer origineel uit de hoek met haar Ami, een
elektrisch stadskarretje, genoemd
naar de succesvolle Citroen Ami 6
en Ami 8 uit de jaren ’60 en ’70
van vorige eeuw. De nieuwe Ami
is een ‘brommobiel’ die niet wordt
beschouwd als een volwaardige
auto en waarvoor je dus ook geen
autorijbewijs nodig hebt. De Ami
kan niet sneller dan 45 en heeft
een rijbereik van 75 km.

HONDA
Bijna even schattig als de nieuwe
elektrische Fiat 500 is de Honda e.
Lekker veel retrotrekjes, handig gemixt met futuristische elementen.
Jammer dat het rijbereik wat laag
en de prijs wat hoog ligt, met respectievelijk 200 km actieradius en
34.500 euro basisprijs. In 2021
heeft Honda ook een nieuwe Civic
voor ons in petto. Gelukkig niet
met het buitenaardse design van
de vorige generatie.

Gelukkig mogen we van Citroen
ook échte auto’s verwelkomen dit
jaar zoals onder andere de C4 en
zijn elektrische variant, de ë-C4,
die zich opwerpt als concurrent
voor de VW ID.3.

HYUNDAI
Veel nieuws bij de Koreanen met
een grondig gefacelifte elektrische
Kona EV waarmee je tot 485 km
ver geraakt zonder de accu’s te
moeten opladen. De belangrijkste
Hyundai-nieuwigheid is voor de
meeste mensen de nieuwe Tucson.
Deze bestseller is verkrijgbaar als
benzine, diesel, hybride en plugin-hybride. Nog een maatje groter
is de Santa Fe die ook een nieuwe
look kreeg, plus een premium-interieur, en dezelfde lijst aandrijvingen als de Tucson.

FIAT
Het Italiaanse merk zet dit jaar alles
in op haar elektrische ‘New 500e’.
Er zijn 2 motorisaties: eentje van 95
pk met een compacte batterij van
24 kWh, en een tweede met een
vermogen van 118 pk, een accu
van 42 kWh, en 315 km rijbereik. Er
komt ook een versie met een extra
‘suicide-door’ alleen aan de rechterkant van de auto, waardoor het
makkelijker in-en uitstappen moet
worden voor passagiers op de achterbank. Van de ruime en voordelig
geprijsde Fiat Tipo mogen we 2
nieuwe uitvoeringen verwachten:
de Tipo Cross die wat SUV-trekjes
heeft, en een City Sport met een
meer ‘dynamische look’.
FORD
Het wat ingedommelde Ford lijkt
plots klaarwakker. Er waren recent al de kleine cross-over Puma,
de wat grotere SUV Kuga, en de
gigantische Explorer-SUV. Ford is
daarnaast één van de zeldzame
constructeurs die nog échte eenvolumewagens aanbiedt met de
S-Max en de Galaxy. Van beide verschijnt in ’21 een hybride-uitvoering op het toneel.
Maar hét Ford-nieuws is de Tesla-killer Mustang Mach-e, een elektrische cross-over met de naam van
een legendarische Amerikaanse
sportkar. Keuze uit 2 versies: eentje met 285 pk, en eentje met 337
pk vermogen, en naar keuze met
achterwiel-of vierwielaandrijving.
Een knappe auto die tot 600 km
rijbereik heeft en te koop is vanaf
48.000 euro. Minder duur dan een
Tesla.
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JAGUAR
In 2021 trakteert het Britse Jaguar ons op haar gefacelifte SUV’s
E-Pace en F-Pace. Een grote J-PaceSUV voor de Amerikaanse markt
zou ook in de pijplijn zitten, en een
nieuwe grote luxeberline XJ mét
een elektrische variant om te kunnen concurreren met Tesla.
JEEP
Van de oer-Jeep, de Wrangler,
komt dit jaar een plug-in-hybride,
Wrangler 4xe. De die-hards zullen
dit heiligschennis vinden, maar
zullen uiteindelijk toch overstag
moeten gaan. Na 10 jaar komt er
ook een nieuwe Grand Cherokee,
gebaseerd op de uitstekende Alfa
Romeo Stelvio. Jeep en Alfa Romeo
behoren allebei tot de de nieuwe
Stellantis-groep, samen met nog
12(!) andere merken.

borghini Huracan STO (Super Trofeo Omologato) met een V10 van
5,2 liter inhoud, 640 pk vermogen
en 565 Nm koppel bijvoorbeeld. Ik
moet dringend nog eens met de
Lotto meespelen.
LAND ROVER
Het legendarische Britse merk
heeft met de nieuwe Defender
gegokt en gewonnen. De opvolger
van die Engelse oer-terreinwagen
wordt overal met veel enthousiasme onthaald. In 2021 komt er
van de Defender een… plug-in-hybride-uitvoering, of wat had je gedacht? Tegen het einde van dit jaar
wordt ook de Range Rover Sport
vernieuwd.
LEXUS
Het Japanse luxemerk is al jaren
de kampioen van de hybride auto’s, maar heeft in 2021 een eerste
volledig elektrische model klaar,
de UX300e. Niet meteen een sexy
naam, maar alles went. De actieradius van de UX300e is met 300 km
niet echt indrukwekkend, en ook
het opladen duurt langer dan bij
zijn concurrenten.
LOTUS
Dit jaar mogen we van het Britse
sportwagenmerk veel verwachten:
er komt een nieuw model mét verbandingsmotor bedoeld als concurrent voor de Porsche Boxster en
Cayman.

FORD MUSTANG

HYUNDAI

JAGUAR

JEEP

Later volgen er elektrische modellen en zelfs een SUV. Niemand
ontsnapt nog aan de SUV-gekte.
Ter informatie: Lotus is nu eigendom van het Chinese Geely dat
eerder ook al Volvo binnenhaalde.
LAMBORGHINI

KIA
Deze halfbroer van Hyundai presenteert in 2021 een plug-in-hybride
van de Sorento, en tegen 2027 lanceert Kia liefst 7 nieuwe EV’s, met
dit jaar alvast een middelgrote SUV,
en misschien ook een rivaal voor de
Citroen Ami. Wordt vervolgd.

MASERATI
Het Italiaanse topmerk vliegt er
wel degelijk in met haar nieuwe
schitterende supercar MC20 waarvan de motor een V6 van 630 pk
is en de topsnelheid 325 km/u bedraagt. Later volgt nog een zuiver
elektrische MC20. Verder krijgt de
grote SUV Levante in 2021 een
hybride-versie, en Maserati komt
bovendien op de proppen met een
SUV die een maatje kleiner zal zijn
zijn, de Grecale, gebaseerd op de
Alfa Romeo Stelvio. Eindelijk gerechtigheid voor de Stelvio!

LAMBORGHINI
Dromen mag, ook tijdens een
pandemie. Dromen van de Lam-

Later volgen nog de nieuwe GranTurismo en de nieuwe GranCabrio.
Van een come-back gesproken!

LAND ROVER

MASERATI

5/03/21 11:47

MCLAREN

MCLAREN
Het modellengamma bij McLaren is
nogal complex: er is de Speedtail,
1070 pk sterk en 403 km snel. Er
is de 620R, de Britse tegenhanger
van de Porsche 911 GT3 RS, je kan
ook nog kiezen voor de 765LT, of
de in 2020 geïntroduceerde GT die
wat meer luxe en comfort biedt.
Dit jaar wordt die toch al indrukwekkende lijst super sportwagens
aangevuld met de hypercar Artura,
een eerbetoon aan de meer dan
legendarische McLaren P1. Dit is
echt een merk voor kenners. Met
een goedgevulde bankrekening.
MERCEDES
Mercedes heeft net als Audi en
BMW een gigantisch aanbod en
braakt de ene nieuwigheid na de
andere uit. Dit jaar gaat het om
de nieuwe generatie van de C-en
S-Klasse, twee belangrijke modellen voor de Duitse topconstructeur.
Daarnaast gaat ook de elektrificatie

MERCEDES

van Mercedes gewoon door. Zo
mogen we ons verwachten aan de
EQA, EQB en EQS, de elektrische
versies van respectievelijk de GLA,
GLB en de nieuwe S-Klasse. Voor
wie het vlaggeschip S-Klasse nog
niet chique genoeg is, is er de Maybach-uitvoering als alternatief voor
Bentley of Rolls Royce. De Maybach
kent vooral veel interesse in China.
MINI
Ook Mini ontsnapt niet aan de elektrificatie. Het Engelse merk dat
al jaren in degelijke Duitse BMWhanden is lanceert 2 elektrische
cross-overs. Eentje wordt gebouwd
in samenwerking met de Chinese
partner Great Wall. En er zou eveneens een compactere driedeurs
versie van de Mini aankomen. Een
mini Mini dus.
MORGAN
Traditie staat hoog in het vaandel
van het Britse Morgan. Maar dat

NISSAN

wil niet zeggen dat hun auto’s niet
technisch evolueren. Na de recente
Plus Six met een zescilindermotor
is er nu de Plus Four, aangedreven
door een 2-liter BMW-turbo
viercilinderkrachtbron van 258 pk.
Het gedeeltelijk houten chassis
werd ingeruild voor een compleet
nieuw aluminium platform, en
de Plus Four kreeg meteen ook
een meer up-to-date-ophanging.
Het blijven unieke auto’s die hun
vintage charme combineren met
moderne techniek.
NISSAN
Het modellengamma van dit
Japanse merk wordt aan sneltreintempo vernieuwd en rijdt
overtuigend richting elektrische
aandrijving én SUV’s. Belangrijk in
2021 is de vernieuwing van hun
bestseller Qashqai. Van die SUV
zijn er in totaal al 5,5 miljoen stuks
verkocht. De nieuwe, derde generatie Qashqai heeft een electromo-

PORCHE

tor die de voorwielen aandrijft. De
batterij wordt opgeladen door een
benzinemotor die werkt als een
generator, en die bijgevolg nooit
rechtstreeks de wielen aandrijft. En
dan is er ook de nieuwe Ariya, een
elektrische coupé-SUV, op het gemeenschappelijke EV-platform van
de Nissan-alliantie met Renault.
PORCHE
Deze Duitse constructeur van
sportieve kwaliteitsauto’s presenteert in 2021 een ‘shooting
break’-versie van de elektrische
Porsche Taycan, de Cross Turismo.
En dit jaar wordt ook de Macan
vernieuwd.

PEUGEOT
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RENAULT

TOYOTA

OPEL
Het Duitse merk met een lange en
rijke geschiedenis heeft zijn tweede
adem gevonden sinds het deel uitmaakt van de Franse PSA-groep.
De nieuwe Opel-modellen vliegen
ons nu al een tijdje langs de oren.
Na de nieuwe Corsa en Corsa-e
volgen in 2021 de knappe Mokka (een volle neef van de Peugeot
2008), een nieuwe Crossland, een
nieuwe Astra, en een Grandland X.
Opel is helemaal back!
PEUGEOT
Zelfde verhaal bij Peugeot dat
ook goed bezig is en dat dit jaar
gefacelifte versies van de SUV’s
3008 en 5008 introduceert, plus
een sportieve uitvoering van de
mooie 508. Die heet PSE, een
afkorting van ‘Peugeot Sport Engineered’, en het is een plug-inhybride met vierwielaandrijving
en 360 pk vermogen. De 508
PSE is de krachtigste Peugeot

VW

VOLVO

ooit, en meteen ook de duurste
met een prijskaartje van 70.000
euro.

Daarnaast komt er een facelift aan
voor de compacte SUV Karoq en
voor de grote Kodiaq.

RENAULT
Dit Franse merk heeft een nieuwe
baas, de Italiaan Luca de Meo die
ooit begon bij Renault, en daarna
passeerde langs Toyota, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, en Seat. De Meo
vliegt er stevig in, en heeft grootse
plannen met Renault, Dacia en Alpine. In 2021 komt er bij Renault
alvast een nieuwe Kangoo, een
nieuwe coupé-SUV Arkana, en de
Mégane e-Vision, een volledig elektrische middenklasser die 217 pk
onder de motorkap heeft met een
rijbereik van 450 km. De Mégane
e-Vision gaat de concurrentie aan
met de Volkswagen ID.3.

SSANGYONG
Het Koreaanse merk dat veel waar
en auto biedt voor je goeie geld
heeft dit jaar een elektrische versie van de Korando-SUV voor ons
in petto, terwijl de Rexton, nog
een zeldzame echte offroader gebouwd op een ladderchassis, een
ingrijpende restyling krijgt.

SKODA
Het grote nieuws bij Skoda is
de introductie van de Enyaq, een
volledig elektrische cross-over.

TOYOTA
Veel nieuws bij deze grote Japanse
constructeur. De Mirai II op waterstof onderging niks te vroeg een
ingrijpende schoonheidskuur en
kost voortaan 65.000 in plaats van
80.000 euro. Als we nu nog ergens
waterstof kunnen tanken in dit
landje… Er komt verder een plugin-hybride van de RAV4, een grote
hybride SUV met de naam Highlander, de wat hoger op zijn poot-

jes staande Yaris Cross, en hopelijk
dus ook de sportcoupé GR86.
VOLKSWAGEN
VW gaat elektrisch met de gedoodverfde opvolger van de Golf, de
ID.3, en met de crossover ID.4.
Tegelijk komen er ook een hele
reeks sportieve versies van de Golf
met de GTD, GTI Club Sport, de
‘R’, en de ‘Alltrack’. Dat noemt
men wedden op 2 paarden.
VOLVO
Het
grote
nieuws
bij
de
Zweeds-Chinese constructeur Volvo is de 100% elektrische compacte XC40, de Recharge P8. Het
is de tweede elektrische auto die
wordt gebouwd bij Volvo in Gent.
Dat is goed nieuws voor de 6.500
werknemers van die fabriek. Volvo
heeft zich tegelijk ook geëngageerd om elk jaar 1 nieuwe elektrische auto te lanceren.
Een ambitieus plan.

BRING ON TOMORROW
BRING ON TOMORROW
FORD HYBRID RANGE
Er zijn 14 nieuwe hybride en elektrische Ford wagens beschikbaar in België.
Van de Ford Puma met EcoBoost Hybrid en de Kuga PHEV met nog twee andere hybride opties, tot onze volledig elektrische Mustang Mach-E.
Bij Van den Bossche vindt u de elektrische wagen die u zoekt.

FORD HYBRID RANGE

Er zijn 14 nieuwe hybride en elektrische Ford wagens beschikbaar in België.
Van de Ford Puma met EcoBoost Hybrid en de Kuga PHEV met nog twee andere hybride opties, tot onze volledig elektrische Mustang Mach-E.
Bij Van den Bossche vindt u de elektrische wagen die u zoekt.

Officiële concessiehouder - erkende carrosserie

AALST
NINOVE
ZOTTEGEM

1,4-6,8 L/100 KM. Æ 32-155 G/KM CO 2. (WLTP)

Albrechtlaan 72
Brakelsesteenweg 233
Industrielaan 7a

053 70 23 15
054 51 63 69
09 360 63 69

dealer@vandebossche.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de meting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden.
De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. De vermelde WLTP-waarden betreffen een weergave op basis van de kennis waarover Ford deze op heden beschikt. Deze waarden
zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, de afgebeelde voertuigen of prijzen, of raadpleeg www.nl.ford.be.

Å 1,4-6,8 L/100
ford.be. KM. Æ 32-155 G/KM CO2. (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de meting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden.
De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Het afgebeelde voertuig kan afwijken van de vermelde wagen. De vermelde WLTP-waarden betreffen een weergave op basis van de kennis waarover Ford deze op heden beschikt. Deze waarden
zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, de afgebeelde voertuigen of prijzen, of raadpleeg www.nl.ford.be.
ford.be.
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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
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YELLOW
summer

Geel is de trendkleur voor 2021. Het is een uitbundige kleur die vrolijk stemt. Ideaal als
accessoire om je outfit wat pit te geven
of gewoon als object, om wat zon in je
omgeving te brengen.

Warme gloed
Zonnebril met discreet donker
montuur, stijlvolle veren in schildpadlook en okergele glazen met
zijbescherming als blikvanger, van
Tom Ford Eyewear.
www.tomford.com

Pittige pet
Knalgele pet van Iceberg, om op
te vallen in de grijze massa.
www.iceberg.com

Handsfree
Compact schoudertasje
in crocoprint, met een
lange schouderriem om
altijd je handen vrij te
hebben, van Guess.
www.guess.eu

Klank en kleur
Voor hippe vogels
Hang eens wat kleur in de boom
en wie weet trek je hippe vogels
aan dankzij dit fraaie vogelhuisje in
bamboe, van Point Virgule.
www.pointvirgule.be

Eenmaal opgeladen biedt de waterdichte luidspreker Flip 5 van JBL
je meer dan 12 uur lang muziek,
waar je ook bent. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren, van
mosterdgeel tot knalrood.
www.jbl.com

FOTO’S: STUDIO SCHREVER

KORTING
VAN 10%

BIJ EEN BESTELLING
tot 15 april 2021

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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Rustig
wonen
nabij het
centrum

ZOTTEGEM GODVEERDEGEMSTRAAT

WONEN IN
ZOTTEGEM

>

nieuwbouwwoningen in landelijke stijl
met 3-5 slpk

>

woonbuurt met wandel- en fietspaden
naast een groene zone

SNEL ZEN
UI
VERH JK
LI
MOGE
Liever een appartement?
> wij verkopen ons kijkappartement:
volledig afgewerkt én ingericht.
Dat is zorgeloos verhuizen!
> met 3 slaapkamers en ondergrondse parkeerplaats

Contacteer Anne De Bock

09 298 19 98
matexi.be - oostvlaanderen@matexi.be
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Kleur ten
voeten uit

Citroengeel
Opvallende schuinovertas in eenvoudige belijningen, uit de Belgische collectie Awardt.
www.awardt.be

Met deze slippers van Freedom
Moses voel je je meteen al in
vakantiestemming.
Ze bestaan in talrijke kleuren,
in effen versie of met een print,
voor vrouwen, mannen en kinderen.
www.freedomoses.com

Zonnebloemen
van Vincent
Ze zijn wereldberoemd, de zonnebloemen van Vincent van Gogh.
Freywille, gespecialiseerd in geëmailleerde juwelen, brengt een
ode aan deze kunstenaar met een
reeks juwelen waarin een detail
van zijn schilderijen verwerkt is.
www.freywille.com

SHOPPING_Geel.indd 5

Hoedenrevival
Hoeden zijn weer “in”, van kokette
bucket hoedjes tot eenvoudige
strohoeden. Ook Lisi Herrebrugh
en Rushemy Botter, het ontwerpersduo van Nina Ricci, maken de
hoed weer zichtbaar op de catwalk en in het straatbeeld. Met
dit knalgeel exemplaar steel
je ongetwijfeld alle blikken.
www.ninaricci.com
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Aangename Kennismakingsdagen

van 22 maart tot 17 april 2021

ontdek nu onze nieuwe medisch gepatenteerde
behandelingen op esthetisch niveau:

15% korting

lichaam:
\ genesis
\ ice sculptor - cryo
\ bodyshock

gebruik zeker jouw
kortingsbon

gelaat:
\ gelaatscanner
\ genesis \ microneedling
\ mesopeel \ mesoéclat \ cosmelan
\ nieuwe anti-aging treatments

resultaatgerichte pijnloze combinatie
van apparaten en producten
wetenschappelijk
bewezen resultaat
met vóór en na foto’s

Bel 0493 093 093 voor een afspraak (ingevolge Corona maatregelen) om jou
op onze Aangename Kennismakingsdagen van 22/03 tot 17/04 te ontvangen.

COSME TISCH CENTRUM

totaal vernieuwd salon en uitzonderlijke behandelingen
in samenwerking met onze nieuwe cosmedische partner:

www.beaustyle.be

BEAUSTYLE_OPENING_A4.indd 1
Beaustyle_Shopping_VJ2021.indd 1

ALBERTLAAN 160 - 9400 NINOVE
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deze sticker is geld waard
EXTRA KORTINGEN voor SHOPPING-LEZERS

BON

Elke winkel met dit stickertje op zijn advertentie heeft voor jou
een leuke ActieBon die je kan downloaden op onze website,
www.ShoppingMagazine.be.
Print de ActieBon 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 ...

Download
de Korting Bon

A C T IE

van uw favoriete winkel op
www.ShoppingMagazine.be

E INF
BIJKOMEND GELDIG TOT DATUM
genieten)
BON
voordelen te
om van deze

geniet extra voordelen bij aankoop in deze deelnemende zaken
FASHION
CALMANI 15% KORTING
FASHION FORUM 10% KORTING
MIO SOGNO Lingerie Aalst 10% Korting
MIO SOGNO Lingerie Dendermonde 10% Korting
NINOPTICS 10% korting
PAND 5 10% KORTING
RUKA SHOE 15% KORTING
Shirley’s 15% directe korting op zomer 2021
TWINS 5 euro per aankoop
Verschraegen Schoenen 10% korting
HOME
De Rijcke 10% korting op verf-behang-raamdeco

KEL SITE
NAAAAMTS -WTELEIN
FOON - WEB
G
PROMOTIE
15 % KOOOVRER TDEIN

STRAAT - PL

kel
naar de win 1 bon per aankoop.
breng hem mee
moties.
tingsbon en ere kortingen of pro
print deze kor
met and
(Download en Niet cumuleerbaar

Living + 15% korting
Middernacht Bedden Gratis bedlinnen
Noppe Slaapcultuur 10% Korting
SPIERS SLAAP Oudenaarde GRATIS Slaaptextiel bij bed/box
TAPIJTCENTER 20% Korting op onze Berber tapijten
TEAKPOINT.BE 5+1 GRATIS OP TUINSTOELEN
VEH TUINPROJECTEN 10% KORTING
diversen
Beau Style Cosmetisch Centrum 15% korting
CHEOPS SKINCARE 15% KORTING
Veeloo Elektrische Fietsen GRATIS DIEFSTALVERZEKERING
Dewasport Fietsen -5% op 1 fiets, -10% op 2 fietsen

ADVERTEREN?

Regio ZOTTEGEM
48.500 exemplaren
125.518 inwoners
Perfecte distributie,
bus-aan-bus

The man who
stops advertising
to save money,
is like the man
who stops the clock
to save time.
— Henry Ford

thuis bij 445.000 families
Shopping Magazine verschijnt tweemaal per jaar
(begin maart en begin oktober) in 10 regio’s:

interesse?

Zottegem, Aalst, Ninove-Geraardsbergen, Merelbeke-Wetteren, Sint-Niklaas,
Dendermonde, Asse, Lokeren, Oudenaarde en Gent-Deinze.

Bel 053 41 67 87
of mail advertising@geographics.be

Bij a

SHOPPING DEALS / EXCLUSIEVE KORTING VOOR SHOPPING MAGAZINE LEZERS

10% KORTING

EVANCY
Ontdek de Opaalkust en de Franse Rivièra in het comfort van Evancy vakantie-appartementen.
Volledig ingerichte keuken, flexibele boekingsvoorwaarden, huisdieren toegestaan, u zult er
zich meteen thuis voelen. Geldig t/m 31/12/2021 op alle bestemmingen voor een verblijf van
minimum 2 nachten. Actie geldig bovenop actuele promoties.

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

SHOPPINGMAGAZINE10

Geldig tot 31/12/2021 bij een verblijf van minimum 2 nachten.

10% KORTING

BELVILLA
Belvilla biedt verschillende soorten vakantiehuizen aan in België en heel Europa.
Of je nu op zoek bent naar een knusse cottage voor uw gezin of naar een groot kasteel
voor de ganse familie: 10% extra korting !

Korting enkel geldig op
nl.belvilla.be
enkel met kortingscode

SHOPMAG10BEL

Geldig tot 31/07/2021 voor boekingen tot 31/12/2021. Niet geldig op vakantieparken.

3 X € 20 KORTING OP JOUW EERSTE FOODBOXEN

MEALHERO
Gezond eten was nog nooit zo makkelijk! Wekelijks kies je uit meer dan 30 gevarieerde
gerechten of 80 verschillende ingrediënten. Maandelijks krijg je de beste ingrediënten
vriesvers bij jou thuisbezorgd. Jouw slimme stomer kookt voor jou. Zo heb jij in minder
dan 30 minuten een lekkere en gezonde maaltijd op tafel getoverd.

Korting enkel geldig op
www.mealhero.me
enkel met kortingscode

SHOPMEALHERO3X20

Enkel geldig voor nieuwe klanten. Niet cumuleerbaar met andere acties. Geldig tot 31/05/2021.

10% EXTRA KORTING OP JE VAKANTIE AAN ZEE OF IN LIMBURG

HOLYDAY SUITES
Ontdek de Belgische kust of beleef een weekendje weg in hartje Limburg.
Je geniet van 10% extra korting bovenop de laagste prijs.
Geldig op minimum 2 nachten. Cummuleerbaar met andere acties.

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

SHOP10HSFC

Geldig op minimum 2 nachten. Cummuleerbaar met andere acties. Geldig tot 30/06/2021.

SHOPPING_DEALS.indd 1

4/03/21 13:41

De Willems home sweet home actie
DOE MEE EN MAAK KANS OP UNIEKE PRIJZEN  willemsverandas.be/nl/homesweethome

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen
ARDOOIE
Oostlaan 4
DENDERHOUTEM (HAALTERT)
Atomveldstraat 6
MEERHOUT
Molsebaan 47

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

KAMPENHOUT
Haachtsesteenweg 509
WOONUITBREIDING - TUINKAMER - LEEFVERANDA
PERGOLA - ORANGERIE - POOLHOUSE
DE LEEFVERANDA ® IS EEN BESCHERMD MERK
VAN WILLEMS VERANDA’S NV.
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