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De laatste jaren staat comfort centraal in de mode, een trend die
nog versterkt is door het thuiswerken. En toch evolueren we weer
stilaan naar een compromis tussen elegant en comfy.
De nieuwe herfstmode balanceert tussen kokette kokerrokken en
losse laagjeslooks, tussen glanzende zijde en zachte wol.

Comfort centraal
Sinds het thuiswerken de norm geworden is, mag het vestimentair wat
nonchalanter en vooral comfortabeler. Denk aaibare stoffen, lekker
los zittende kleren die al dan niet
tot een laagjeslook gecombineerd
worden, wijde gewatteerde capes,
jassen en sjaals die aanvoelen als een
warm deken en pantalons en rokken
met een elastische taille die je niet
confronteert met het kilootje meer
of minder.
Totaallooks in breiwerk doen het
goed, naast fluweel en andere aaibare materialen.
De rechttoe-rechtaan jurk, met of
zonder zakken of doorknoopsluiting, is een blijver geworden, net
zoals de lange, wijd uitlopende jurk
die je losjes kan dragen of met een
ceintuur.
Ceinturen worden sowieso hét accessoire voor de winter. Ze accenturen
pantalons met een hoge taille en ze
laten toe om een losse jurk of top
mooi te tailleren en zo met één stuk
verschillende looks te creëren.
De bloes en de rok zijn helemaal terug:
tijdloze outfit van Natan.
www.natan.be

Shopping Magazine wordt verdeeld in:
REGIO OUDENAARDE
Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem,
Maarkedal, Ronse en Wortegem-Petegem

Comfy cardigan met halve mouwen, van
Jacki Collet.
www.jackicollet.com

Pastels voor de winter, van Her.
www.her.be - 09 384 40 52

Stoere doorknoopjurk in vegan leder, van
Tommy Hilfiger. www.hilfiger.com
Cosy outfit in veelkleurig breiwerk, van
Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 40 80 59
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Mantelpakje van Hugo Boss.
www.hugoboss.com

Sportief broekpak van Psophia.
www.psophia.com

Back to business
Het broekpak blijft dé favoriet van
de businessvrouw, maar ook van
iedereen die power aan elegantie
wil koppelen. Het kadert ook helemaal in de genderneutrale tijdsgeest
van vandaag. Broekpakken in mannelijke stoffen zoals visgraatmotieven, ruiten en tweeds zijn goed
vertegenwoordigd, naast pakken in
fluweel of in technische materialen.
De klassieke blazer moet zijn populariteit delen met langere modellen
- tussen mantel en blazer - mét of
zonder mouwen. Pantalons en bijhorende jasjes met een rits gaan de
sportieve toer op, terwijl broeken
met oversized hemdjassen het losjes
en relaxed houden.

Gerokt staat hip
Verrassend is de comeback van het
mantelpakje, als vrouwelijker alternatief voor het broekpak. Zelfs
jonge meisjes grijpen naar deze
klassieker uit de fifties en sixties.
De modellen zijn dan ook heel
gevarieerd, van nostalgische looks,
bestaande uit een jasje, een bloes
met strik en een bijhorende knielange kokerrok tot sportieve jasjes
met rits en een bijhorende korte rok
in een technisch materiaal of in leder, echt of vegan. Rokken winnen
sowieso terrein, zowel in lange, uitwaaierende versie als in kortere versies, in bloemenstof, denim, zijde of
wol. Ze worden gecombineerd met
romantische chemisiers met ruches
en kant of met truien in fijn breiwerk. Het mag ook best wat feestelijker: zijde en andere glanzende
materialen winnen weer terrein.

Ribfluwelen rok, V-trui en bijhorende sjaal, van
Terre Bleue.
www.terrebleue.com - 09 335 22 34
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Geruite plooirok en effen trui in warme
herfsttinten, van Accent.
www.accent-fashion.be - 053 80 15 02
Hogetaille pantalon met visgraatmotief,
gebreide cape en chemisier met bloemmotief, van Marie Méro.
www.mariemero.com - 09 374 11 71

Roze broekpak, van Gigue.
www.gigue.com - 03 808 24 96

Geruite broek en bijhorende lange hemdjas, van Xandres.
www.xandres.com - 09 218 18 18
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Warme kleuren en psychedelische motieven, van CKS.
www.cks-fashion.com

Roomwitte rok met elastische taille en
bijhorende top met oversized schouders,
van Her. www.her.be - 09 384 40 52

Hemd met asymmetrische lengte en zijwaartse splitten en wijde pantalon, van Julia
June. www.juliajune.com - 09 384 40 52

Tijdloze jurk in groene zijde, van Wright.
www.wright-label.com

Kleurige outfit van Hampton Bays.
www.hamptonbays.be - 09 220 35 08

Duurzaam
en tijdloos
Minder maar beter, dat is de onderliggende filosofie van de tijdloze
trend die steeds meer aanhangers wint. Bepaalde ontwerpers en
merken brengen sterke basisstukken uit die bedoeld zijn voor méér
dan één seizoen en die dus niet in
de soldenrekken belanden. Zoals
trenchcoats in discrete kleuren,
effen truien in mooie wolsamenstellingen, witte chemisiers, mooie
wollen mantels en broekpakken in
een tijdloze snit. Het zijn stukken
om lang van te genieten. Ze kunnen gecombineerd worden met
seizoensgebonden stukken of als
monochroom totaalsilhouet gedragen worden. Dit laatste leidt tot een
minimalistisch, uitgepuurd modebeeld in rustige tinten, zoals warmwit, antraciet en parelgrijs.

Jurk in ribbrei, van Twinset.
www.twinset.com
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Geruite rok, mouwloze blazer en trui van
Mayerline.
www.mayerline.be

17/09/21 10:11

OPENDEUR TOT 10 OKTOBER
10% DIRECTE KORTING

3000m² MODE
VOOR HET GANSE GEZIN.
Merkkleding voor dames,
heren en kinderen

•
DAMES
Accent - Atmos - Betty Barclay - Blue Bay - Brax
Cambio - Comma - Dame Blanche - Four Roses - Gigue
Guess - Heart Mind - Hugo Boss - Hv Society - Joseph Ribkoff
Kocca - La Fée Marabotée - Marie Méro
Mayerline - Monari - More than that - Oui
Sandwich - Second Female - Signe Nature
Ted Baker - Terre Bleue - Tramontana ...
HEREN
Alberto - Ben Sherman - Brax - Fynch Hatton
Gant - Giorgio Armani - Hugo Boss - Joop - Lyle&Scott
Mason’s - McAlson - Meyer - Olymp - Sebago
State of Art - Steff - Strellson - Ted Baker
Terre Bleue - Tommy Hilfiger ...
KINDEREN
Ao76 - Barts - Blue Bay - Cars - Guess - Gymp - Kocca
Levi’s - Like Flo - LiuJo - Lyle&Scott - Mayoral
Red&Blu - Someone - Tommy Hilfiger - Vingino ...

•
Fashion Forum
staat garant voor service
door professionele stylistes.
• Een ruime keuze aan Belgische merken
• Gratis ruime parkeergelegenheid.
• Retouches in eigen atelier.
• Een drankje in onze gezellige bar.
• Een ballenbad voor de kinderen.

Heart Mind

Steenweg 403 | 9470 Denderleeuw | Tel. 053 64 59 40
info@fashionforum.be | www.fashionforum.be |

Fashion_Forum_Shopping_NJ2021.indd 2

Openingsuren: ma: 13.30 - 18 uur, wo-do-vr-za: 10 - 18 uur
Open elke zondag: 13.30 - 18 uur | dinsdag gesloten
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Tijdloos en stijlvol: camelkleurige mantel
en wijde pantalon, van Amania Mo.
www.amaniamo.be - 09 384 40 52

Broekpak in een warme herfsttint, van
Maliparmi.
www.maliparmi.com

Van winterpastels
tot herfsttonen
De opmars van kleur die we de
voorbije zomer zagen, zet zich
door in de winter.
Pastels zoals ijsblauw, lila, lichtgroen en roze tinten in al hun verscheidenheid zetten een zacht en
tegelijk fris modebeeld neer.
Typische herfsttinten ontbreken
evenmin. Zoals donkergroen, bruin,
camel, roest, donkerrood, oranjerood en diverse geeltinten. Ze
worden onderling gecombineerd in
ruitmotieven maar ook in breiwerk
van gemengde, veelkleurige garens,
dé trend van komend seizoen.
Het Belgische label Marie Méro blaast dit jaar
vijftig kaarsjes uit en viert dit met de heruitgave van een succesnummer uit 1985: een
geruite doorknoopjurk die nog altijd even
actueel is.
De “icon dress” zal in gelimiteerde oplage
(200 stuks) beschikbaar zijn in alle Marie Méro
winkels vanaf 18 oktober 2021.
www.mariemero.com - 09 374 11 71

•
OPENDEURDAGEN
van 2 t/m 9 okt

•
PYJAMA
ACTIE
1-31 okt

INZAMELACTIE
OUDE BH’S
1-30 nov

KOOPZONDAGEN
12/12, 19/12
en 26/12

•
NIEUW!
WORKSHOPS!
vooraf inschrijven
is noodzakelijk

PATYKA
SKINCARE

7 okt 19 uur

Vredeplein 2 - 9300 Aalst
053 70 70 13 - www.ﬁdoucia.be
•
Volg ons op FB
en Instagram
om op de hoogte
te blijven

GEURATELIER
10 nov 19 uur

Leer zelf je
GESCHENKVERPAKKING
maken
zondag 12/12 om 13 uur

•

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Hoofdverdeler voor de regio

PAND 5 COLLECTION
MARCCAIN COLLECTIONS - MARCCAIN SPORTS - MARCCAIN ESSENTIALS
MARCCAIN ADDITIONS - MARCCAIN BAGS & SHOES

CENTRUMLAAN 28/30
9400 NINOVE
054 34 34 60
MA
DI-WO-DO-VR
ZA

Pand 5_Shopping_NJ2021.indd 3

14 >18U
10.30 >13U / 14 >18U
10.30 >18U
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Eenvoud met een subtiele franje: rechte
jurk van Toos Franken.
www.toosfranken.com

Denim jumpsuit en oversized jas, van Âme
Antwerp
www.ame-antwerp.com

Lange, artisanaal gebreide cardigan van
het Belgische label Les Tricots d’O.
www.lestricotsdo.be

Lekker losjes en knus: trui, sjaal en wijde
pantalon, van Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52

> 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
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herenmode

sportief-gekleed
NAAR KANTOOR

De mannenmode voor komende herfst biedt een evenwichtige
mix van geklede klassiekers en sportieve basics. Nu we stilaan het
thuiswerk achter ons laten, mag het iets gekleder zijn, maar het
moet comfortabel blijven.

Tijdloos met
een nonchalante
twist
We mogen dan weer met zijn allen
naar kantoor trekken, toch is de
kans klein dat de man dit in pak
en das zal doen. De relaxte outfits van het afgelopen anderhalf
jaar hebben ons comfort-verslaafd
gemaakt. De joggingbroek met
elastische taille wordt een blijver,
maar laat zich upgraden dankzij
mooie materialen zoals wollen
kostuumstoffen. Casual pantalons
worden gecombineerd met blazers
en wollen mantels. De terugkeer
naar vaste waarden zoals klassieke
ruiten en strepen krijgt een eigentijdse twist door de motieven onderling te combineren. Het mag
ook allemaal wat losser: oversized
blijft een belangrijke trend, zeker
wat de jassen betreft.

Half om half: trui in een mix van ribbrei en
kabelmotief, van Gant.
www.gant.com

Mix van chic en nonchalant: wollen camel
mantel, joggingpantalon en hoodie, van
Tommy Hilfiger. www.tommyhilfiger.com

Geruite hemdjas in bruintinten, okergele
trui en bruine jeans, van Terre Bleue.
www.terrebleue.com

Gestreept T-shirt en hemd in aaibaar
sponsfluweel, van het Belgische label
Castart. www.castartclothing.com

Broek en hemdjas in ribfluweel en teddy
jas, van Strellson. www.strellson.com

Geruit pak, vlotjes gecombineerd met een
gestreepte trui, van Sun68. www.sun68.com

Voor feesten en speciale momenten mogen party-proof outfits zoals
smokings in al hun variaties weer
bovengehaald worden. Glansrijke
stoffen brengen ons helemaal in
feeststemming.

Zachte
materialen,
warme kleuren
Net als in de damesmode scoren zachte materialen uitstekend.
Ribfluweel en effen fluweel zijn
toppers, net als jassen in teddy of
in omgekeerd schaap. Breiwerk is
alomtegenwoordig. Vooral truien,
debardeurs en cardigans in mooie
wol, in effen of in jacquardversie,
doen het goed.
Warme tinten zoals camel, bruinschakeringen, beige, roomwit en
roest zetten de toon, naast kaki
dat vaak vorm krijgt in sportieve
pakken. Ook jeanspakken in blauw,
beige of ecru duiken in talrijke collecties op en doen denken aan de
jeansrage van de seventies.

Joggingbroek, lederen jekker en trui, van
Hugo Boss. www.hugoboss.com

Geruite totaallook in groentinten, van
Christian Wijnants.
www.christianwijnants.be

Voor wie het iets stoerder wil, zijn
er leren jassen in alle mogelijke
variaties, van bikerjassen tot perfecto’s en trenchcoats. In echt leder
of in lederlook, een materiaal dat
dankzij de vegan trend aan een
steile opmars bezig is.
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JAAR

Wij maken úw keuken in België

GRANDIOZE VERJAARDAGSACTIE

1/4 GRATIS

van je keuken

*

Maak een afspraak:
Scan me

Dovy-toonzaal in je buurt:
JAAR

GARANTIE

Aalst

De Gheeststraat 1 - tel 053 70 20 94

Belgische
kwaliteit

10 jaar
garantie

Geen
voorschot

Uw keuken in
virtual reality

www.dovy.be/afspraak-maken

ALTIJD OPEN OP ZONDAG

MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U
GESLOTEN OP WOENSDAG

*Actie geldig van 1/10/2021 tem 31/10/2021 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen
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accessoires

in de hoofdrol
mini
voor mannen
“Micro bags” vormen dé trend van
het moment.
Ook mannen gaan voor compacte
tassen, zoals dit exemplaar uit de
nieuwe herfstcollectie van Louis
Vuitton.
www.louisvuitton.com

octogony
Met “Octogony” is ons land een
nieuw tassenmerk rijker.
De stijl is geïnspireerd op de brutalistische architectuur uit de jaren
zestig.
De achthoek waarnaar de naam
van de collectie verwijst, loopt
als een rode draad doorheen alle
modellen, tot in de kleinste details.
Elk model is in verschillende formaten verkrijgbaar.
www.octogony.com

Luxe tijden uit
Dendermonde
Dendermondenaar Wim Vander
Cruyssen bouwde een carrière als
bouwpromotor uit, maar groeide
op tussen de horloges: zijn grootvader en vader waren horlogemakers. Het familiebedrijf was
eerst gevestigd in Brussel en verhuisde in de jaren tachtig naar
Dendermonde. Vader Jan liet zijn
bedrijf over in 2009, maar bij Wim
bleef de horlogemicrobe kriebelen. Nu brengt hij zelf onder de
naam Guy Delcroix een hoogwaardige horlogelijn uit. Met
de Opus 1, een “flying tourbillon”, biedt Wim een droomhorloge aan een betaalbare
prijs. www.guydelcroix.be

back to work
Deze lederen tote bag van Delvaux is de ideale tas om weer naar kantoor te trekken. Je kan er zowel je laptop als documenten in kwijt.
Een tijdloze tas om jaren van te genieten. www.delvaux.com

SHOPPING_accessoires.indd 1

Duurzaam & Belgisch
Laptoptas in duurzaam zalmleder en kalfsleder uit de Belgische collectie
La&Bel dat herkenbaar is aan de knoop die symbool staat voor eeuwigdurende relaties. www.la-bel.be

zigzag bril
Wie Missoni zegt, denkt meteen aan de
typische zagzagmotieven die vaak heel kleurig
uit de hoek komen. Voor deze optische montuur houdt het Italiaanse merk het wat subtieler.
www.missoni.com

17/09/21 14:38

Kom en ontdek onze prachtige collecties lingerie, nachtmode & loungewear
Van 7 tot 17 oktober geniet u van een DIRECTE KLANTENKAART-KORTING
Benieuwd? Neem gerust al een kijkje op onze website/shop

VRIJHEIDSTRAAT 6 - AALST - 053 21 20 43
OUDE VEST 69 - DENDERMONDE - 052 22 24 91
voorwaarden op www.miosogno.be / volg ons op

Mio Sogno_Shopping_NJ2021.indd 2
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Rooskleurige
winter
Kleurig hoedje in bouclettewol uit
de wintercollectie van het Belgische
label Awardt. www.awardt.com

Boswandeling

Slimme riem

Muts en sjaal uit de Belgische collectie Wolvis van ontwerpster Griet Depoorter. Voor deze collectie liet ze zich inspireren door een wandeling
in het bos. De motieven zijn van de hand van illustrator Charlotte Peys.
www.wolvis.be

Riemen worden hét accessoire voor de herfst. Dit handig exemplaar van
Sportmax is uitgerust met een extra tasje en ringen om een en ander aan
vast te klikken, van een gsm-tasje tot een sleutelbos. www.maxmara.com

Kleurig
aan de voet
Vault by Vans, de hippe subcollectie van het skatemerk Vans,
brengt samen met het Londense
avant-garde merk Aries een capsulecollectie uit. Het resultaat is
een kleurige lijn schoenen, kleren
en accessoires waar je instant vrolijk van wordt. www.vans.com

Pure elegantie
Altijd stijlvol en een tikje nostalgisch: lange lederen handschoenen
van Marina Rinaldi.
www.marinarinaldi.com

Juwelen voor jonge kerels
Aze, het juwelenmerk voor mannen, biedt ook een juniorlijn. De artisanale juwelen zijn gemaakt van stoere materialen zoals roestvrij staal, zeiltouw, leder en sterling zilver.
www.azejewels.com

Zacht maar sterk
Sterke vrouwen met een zacht
kantje, dat is de leidraad van de Reversal-collectie van Laurence Delvallez. De creaties bieden een mooi
evenwicht tussen strakke en ronde
lijnen, harde en zachte materialen,
uitgesproken en subtiele kleuren.
www.laurencedelvallez.com

SHOPPING_accessoires.indd 2

Herfstsfeer
Deze sjaal met paddenstoelmotief
brengt je helemaal in herfstsferen,
uit de Belgische collectie Howlin’.
www.howlinknitwear.com
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VERKOOP & VERHUUR
ONDERHOUD VAN SKI-EN SNOWBOARDMATERIAAL
RUIME KEUZE IN SKI- EN SNOWBOARDKLEDIJ

PADEL • SNOW • TENNIS • GOLF • HOCKEY

O P E N D E U R D A G E N
19 NOVEMBER VAN 14 - 21 U
20 & 21 NOVEMBER VAN 10 - 18 U

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_NJ2021.indd 1
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NEW ONLINE:
WWW.LABAERE.SHOP

verkoop | verhuur | jacquet | smoking | kostuum | maatwerk | accessoires | 1000 m2 | professioneel advies | sinds 1864

Archetipo
Be Exceptional
Cleofe Finati
Giorgio Armani
Good Manners
Hugo Boss
Hugo by Boss
Immediate
Roberto Vicentti
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It ’s your day.
Do it your way!

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

Maatpak
vanaf € 595

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

18

64

GENTLEMEN’S
CLUB
Labaere Zottegem | Hoogstraat 7 t/m 17 | 9620 Zottegem | T 09 360 02 47
Open: ma: 13u30-18u30 | di-do: 9u30-12u & 13u30-18u30 | vr: doorlopend 9u30-18u30 | za: doorlopend 9u30-18u | Gesloten: maandagvoormiddag en zondag
Parking plan op www.labaere.be
zottegem.labaere
labaeretailors
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gesprek in’ t parksken

/ G EERT VA N G A EVEREN

Wendy Van Wanten:

“De mensen
vermaken, ontroeren, niets is leuker”

Velen van ons kennen Wendy Van Wanten nog als de wulpse
meid uit de PinUp Club. Een soft erotisch programma waar de huidige, modale pornozoeker geen fluit meer aan heeft. In de jaren
tachtig vrijwel de enige manier om op de buis een blote borst te
zien, en nu nog steeds het meest opgenomen (en afgespeelde)
programma ooit op de Nederlandse televisie. Ik keek ook. En ik
kreeg telkens het gelukzalige gevoel dat Wendy enkel naar mij
keek toen ze de stoute brieven van de stoute kijkers voorlas in
haar niemendalletje. Wie de PinUp Club nooit heeft gezien, moet
eerst naar You Tube surfen. Gegarandeerd fan.
Zo mooi, zo puur. Ik was Wendy elke week trouw, en ik geloofde
haar als ze in verkleinwoordjes sprak. Ik hing aan haar lippen, en
uiteindelijk schreef ik ook een brief.
Liefste Wendy,
Ik durf het nauwelijks te schrijven, maar sinds kort heb ik een haar
op mijn borst. Als ik dat zeg terwijl ik mijn mondhoeken opentrek
met mijn wijsvingers, is het nog erger. Ja, daar ook. Mijn mama
zegt dat het normaal is, maar ik maak me zorgen. Ik ben 27 jaar,
en wanhopig. Wat moet ik doen? Afscheren, mag niet, zegt tante
Bernice die ook mijn nonkel Bernard had kunnen zijn, want dan
groeit het dubbel terug. Help me Wendy!
Voor anderhalf miljoen kijkers las Wendy Van Wanten haar antwoord voor.

Deze correspondentie heeft mijn leven niet veranderd. Maar de
PinUp Club heeft wel Iris Vandenkerckhove veranderd. Plots had
ze zelfs een andere naam, en dat gaf haar ook de gelegenheid om
zoveel andere zaken te doen. Theater, musicals, acteren in series,
in films, en vooral zingen. Lid van de 3 grote W’s uit onze Vlaamse
muziekgeschiedenis. Will, Willy En Wendy.
Wendy Van Wanten, een grote dame, de koningin aan onze tafel.

pinup club
We overdrijven toch niet: de
PinUp Club heeft je een boost
gegeven.
Dat zal ik nooit ontkennen. Jef
Rademakers vroeg me om een auditie te doen, en ik diende naakt in
een zwembad te springen. Dat heb
ik geweigerd. Ik heb immers mijn
grenzen. Daardoor heeft het nog
anderhalf jaar geduurd vooraleer
ik toch werd aangenomen. Ook in
Playboy ging ik overigens niet volledig naakt. Dat doe ik niet.
De dubbelzinnigheid van jouw
brieven was nieuw voor Vlaanderen.
En voor Nederland. Ook daar
zorgde het programma voor ophef
hoor.
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Voor jou was poseren al lang
niet nieuw meer.
Neen, als model had ik al de hele
wereld gezien. Vogue, Elle, voor
zowat elk magazine met enige
naam en faam heb ik geposeerd.
En vandaag dus ook voor Shopping Magazine...
De kers op de taart nietwaar?
(lacht).
Je leek nochtans voorbestemd
om het te maken in de medische wereld.
Omdat ik al vroeg begonnen ben
met ‘doktertje spelen’? (lacht luidop). Neen, ik weet wat je bedoelt.
Ik was een goede leerling in het
humaniora. Ik volgde Latijnse, en
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Beste Geertje,
Je mag er stijf zeker van zijn dat je nu een grote jongen bent.
... En hebt. Een haartje op een zakje is als een blaadje op een
takje. Ik zou zeggen: niet aftrekken. Het verslapt wel vanzelf. De
natuur doet haar werk. Zoals borstjes bij een vrouw. Ik ben ook
klein begonnen. En zie nu, hoe de kuip gevuld is. Gewoon een
flinke jongen zijn, en je grasperkjes goed onderhouden. Je zou
mijn gazonnetje moeten zien. Vooral ‘s morgens als het een beetje nat is. De vogeltjes komen er nogal op af. Geen zorgen maken
over een aantal sprietjes dus, en een dikke kus. Wendy X

vooral mijn 12-jaar oudere zus
Annie zag er op toe dat ik goed
studeerde. Ik verloor mijn mama
op mijn 19de. Mijn zus was dus
mijn 2de moeder. Tijdens mijn
hogere studies bleek dat de medische wereld niet echt aan mij was
besteed. Ik was nogal goed gezet
van oren en poten (lacht), en mijn
papa introduceerde me bij Pierre
Eggermont van Models Office. Zo
belandde ik in de modelwereld,
en dat was wat ik graag deed. De
laatste keer dat ik mijn mama zag,
net voor ze overleed, had ze een
Libelle in haar hand omdat ik op de
cover stond. Zo fier was ze op haar
dochter. Later kreeg ik de kans van
Marc Dex om aan mijn grote passie
te werken.

kijk eens diep ...
Het zingen dus. En meteen een
schot in de roos.
Ja, ik won de Baccara beker met
de ploeg van Johan Verminnen,
en kreeg de pers - en publieksprijs.
Toen nog onder mijn eigen naam

Iris. Ik had inmiddels mijn eerste
plaat uit, en voor ik het goed en
wel besefte mocht ik het voorprogramma van de grote Gilbert Bécaud verzorgen.
Het Franse chanson ligt je zeer
goed. Maar je rockt ook, je zingt
intiem, je speelt hoofdrollen in
musicals, je acteert zelfs in een
Finse film, krijgt de Pallieterprijs
voor je rol in een kortfilm van
Rob Van Eyck, en de televisie
omarmt Wendy Van Wanten. Te
veel om op te noemen Is er iets
dat je niet kan?
Lekker koken zoals chef Joris hier,
van ‘t Parksken (lacht).
Nog enkele sleutelmomenten
toch. Bijvoorbeeld het duet met
Willy Sommers.
‘Kijk eens diep in mijn ogen’
Met plezier... Een enorme hit,
en de knaller tijdens ‘Tien Om
Te Zien’.
Ja, een geweldige ervaring. Een
beetje vreemd dat we niet gepro-
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grammeerd stonden tijdens de revival van TOTZ deze zomer want
het nummer is nog steeds populair
tijdens feestjes, dacht ik.
En of. Goud, platina, je haalde
het met diverse CD”s allemaal
binnen, En het televisiewerk,
het stroomde ook binnen.
En het geld ook (lacht). Was dat
maar waar. Lava met Kamagurka
en Herr Seele is intussen pure cult,
en Meester! moet niet veel onderdoen. Die rol van directrice lag me
wel (kijkt schalks naar Franske). Ik
ben echt blij dat ik dit heb mogen
meemaken, maar de absolute nr1
is natuurlijk ‘Wie wordt de man
van Wendy’ want zo heb ik mijn
ventsje leren kennen. (Frans zit
mee aan tafel en draait even met
de ogen.). Ook de theaterversie
was heel leuk.
Wekelijks meer dan 1 miljoen
kijkers. Zelfs mijn zoon, die toen
in 2006 elf jaar was, weet dit
nog, en zat aan de buis gekluisterd. Opnieuw een sleutelmoment voor jou. Nog steeds blij
met je keuze?
Ja hoor. Franske is mijn steun en
toeverlaat. Let wel, zoals in elk
huishouden, zit het soms eens
scheef. Maar je moet dit niet letterlijk nemen (lacht). We hebben
samen ook de docusoap ‘Wendy
& Verwanten’ gedaan. Ook goed
voor gemiddeld 800.000 kijkers
per uitzending.
Met Estelle hebben we bovendien
een schat van een dochter. Ook
mijn 2 zonen Dylan en Clément
zijn fantastisch, net als de kleinkinderen. Ach, ik mag allesbehalve
klagen. Tijdens de menopauze had
ik een dipje. Een aantal zaken liepen niet zoals ik wou, en zelfs met
Franske klikte het heel even niet
meer. Gelukkig kwam alles weer
goed.

broos
Jouw collega en goede vriend
Steve Tielens zegt dat je zeer
broos en soms onzeker bent.
Dat zou je niet verwachten van
een grand dame als Wendy Van
Wanten?
Ik heb best wel een fragiele en
eerder timide kant. Ik zei eerder al
dat je Wendy soms moet zien als
therapie voor Iris. Het introverte
van Iris kan ik als de extraverte
Wendy dan eventjes achter mij laten. Soms speel je een rol, soms
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ook niet. Het is zeer dubbel. Wendy
Van Wanten heeft voor mij deuren
geopend, maar soms is Iris graag
gewoon de echtgenote, de vrouw
die er wil zijn voor haar gezin, haar
familie en de drukte schuwt.
En de uiterst zorgzame moeder,
hebben we ons laten vertellen.
Dat is zo. Estelle is nu een jonge
puber, en ik ben bang dat haar iets
zou overkomen. Ik heb een app
geïnstalleerd op mijn smartphone
waardoor ik haar altijd kan volgen.
Mijn kinderen zijn nu éénmaal mijn
grootste geluk. En ouder worden,
helpt wellicht ook niet om die bezorgdheid te doen verminderen.
Weet je dat ik zelf op mijn 15de
met het Oostendse koor naar Israël
trok. Ik mag er niet aan denken dat
Estelle me dit zou vragen. Ik zou
het wellicht nooit toelaten.
Je vierde je 60ste verjaardag in
je geboortestad Oostende.
Begin vorig jaar in het Kursaal met
al mijn vrienden en een aantal collega-artiesten zoals René Froger,
Jo Vally en Steve Tielens. Met hem
nam ik ‘Jij hoort bij Mij’ op. Een
fantastische gebeurtenis.
Een fijne gebeurtenis wordt het
hier intussen ook.
We weten dat ‘Wendy’s champagne’ echt bestaat, maar de
champagne die wij krijgen is ook
niet slecht. Amai! En de hapjes blijven maar komen. Net zoals onze
vragen.

zwart gat
En dan kwam corona...
Vreselijk. Wij kwamen echt niet
meer buiten. Laat staan dat er nog
optredens waren. Ik ben natuurlijk niet de enige artiest die in een
zwart gat viel. Een verschrikkelijke
periode voor iedereen, en zeker
voor mensen uit de cultuurwereld
en de showbusiness. Laat ons
hopen dat we die tijd voorgoed
achter ons kunnen laten.

Treed je nog graag op?
Domme vraag, nietwaar Geertje.
Optreden is mijn lang leven. Of het
nu in het theater of hier in een restaurant is. De mensen vermaken,
ontroeren, niets is leuker. Oei, ik zie
Franske al raar kijken (lacht).

Het varkensvlees smelt echt in je
mond, de kabeljauw smaakt zeefris
en van de blauwe kreeft moet je
maar zelf gaan genieten. Is immers
moeilijk te beschrijven..!

Geloof het of niet, maar even later
wordt Wendy aangesproken door
mensen van de plaatselijke Rotary.
Op de foto, een knuffel, een act
de présence, noem het een mini-optreden. Wendy doet het met
de glimlach. Het valt iedereen ook
op dat onze gaste vergeleken met
onze laatste persfoto’s fel vermagerd is. ‘Er zijn serieus wat kilo’s af’,
zegt fiere Frans als we hem erover
aanspreken, en hij dept het laatste
spatje saus uit zijn bord. De diva
rept zich weer naar haar plaats. ‘Er
zat wellicht ook een warme bakker
tussen’, zegt ze. ‘Net iets feller en
inniger dan de anderen. Maar ja,
dat neem ik erbij’.

Net niet naar het Eurovisiesongfestival. Tot tweemaal toe. Zomerhit
van Radio 2 gewonnen, Met o.a;
Johnny Logan, Marco Bakker en
Thorne van Mooi en Meedogenloos een duet gezongen. Zelfs
stripfiguur geweest. Behoort allemaal tot het repertoire van Wendy
Van Wanten.

We hebben het nog niet gehad over Wendy, de sopraan.
Je stond zelfs met de beroemde
dirigent Rudolf Werther op de
planken.
In het kader van de Strauss-concerten in het kasteel van GrootBijgaarden.
Ongelooflijk,
dat
meiske van ‘t zeetje als soprano.
Opera is fantastisch. Ik doe het
zo graag. Theater ook. ‘Calendar
Girls’, ‘Oscar’, Romeo en Julia,
Peter Pan, De Kleine Zeemeermin voor Studio 100, Night of
the Proms, ‘Het Witte Paard’ in
Blankenberge, een week op de
kosten van Gert Verhulst op zijn
boot gezeten...Ja Geertje, er zijn
veel dingen die ik graag doe. Ik heb
al van meer dan de spreekwoordelijke twee walletjes gegeten.

familie

En... wat heb je nog niet gedaan
Wendy?
Nog niet opgetreden met André
Rieu. Dit is echt een droom. En
nog niet geacteerd in ‘Familie’, de
favoriete soap van mijn dochter en
van mezelf. Dat zou pas leuk zijn.
Weet je, ik zou graag van alles
proeven, Geertje!
Knijp in mijn wang. Is dit de hemel?
Proeven van al het lekkers dat ‘t
Parksken te bieden heeft, naast
een vrouw als Wendy Van Wanten.
Ik wou heel even ‘Sla je arm om me
heen’ of ‘Blijf nog 1 nacht’ aanheffen, maar ik bekeek Frans, en hij is
groot en sterk.
‘Je hebt de Verhulstjes, je hebt
de Pfaffs, je hebt de Planckaerts,
en waarom niet de Van Wantjes’,
vraagt Wendy zich luidop af. Verhalen, grappen en grollen bij Wendy in het landelijke Aalter. Moet
kunnen. Of Wendy in ‘Familie’?
Dames en heren producers, waar
zijn jullie?
Ik ga eens een briefje schrijven...

Van eten gesproken. Weet je wat
Brasvar is? En IJslandse kabeljauw?
En blauwe kreeft?
Wij wel, want het zijn gerechten
die je voorgeschoteld krijgt als je
Menu ‘t Parksken bestelt.
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Smoking allowed:
Tijd om weer een smoking aan te trekken,
zoals dit exemplaar van Marciano Guess.
www.guess.eu
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waar is dat feestje?
De komende maanden zal er weer volop gefeest worden, in partyproof outfits. Zij in een lange zijden avondjurk, een zwierige
plissérok of een zwart jurkje, hij in smoking of in een stijlvol pak.
Denk prachtig gedekte tafels en heerlijke bubbels in het glas. Let
the party begin!

Belgische
couture

Klaar voor
het galabal

Zijden avondjurken uit de couturecollectie van Natan, voor wie
all the way wil gaan.
www.natan.be

Lange avondjurk, bezet met parels,
van Elisabetta Franchi.
www.elisabettafranchi.com

Schitterende strepen
Broekpak met zwarte en zilverkleurige strepen en glittertop, van Emporio
Armani. www.armani.com

Parels aan
de kroon

Glitter ten
voeten uit

Mooie accessoires vormen de finishing touch van elke feestoufit,
zoals deze back sling pumps en
bijhorende handtas, versierd met
parels, van Marina Rinaldi.
www.marinarinaldi.com

Blinkende laarsjes van Hampton
Bays. www.hamptonbays.be

Modieuze lipstick
Feesten zonder mondmasker betekent ook dat de lipstick weer mag
bovengehaald worden. Dit prachtig
exemplaar van Guerlain mag sowieso gezien worden dankzij het
prachtige etui. www.guerlain.com

Ode aan Klimt
Juwelenfabrikant FreyWille brengt dit
seizoen een hommage aan de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt met “Dreams”,
een kleurrijke collectie die geïnspireerd is
op het werk van Klimt. Ze omvat armbanden, hangers, ringen, horloges en
deze druppelvormige oorringen.
www.freywille.com
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Glittertas
Compact feesttasje met hoog
glamourgehalte, van Chanel.
www.chanel.com
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OPEN
TUSSEN
KERST &
NIEUW

www.bakkerijaernoudt.be

> ONZE WINKELS IN ERPE-MERE <
LEEDSESTEENWEG 194
053 89 36 36
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Zwierig
Donkerrode jurk met plissé rokgedeelte en
semi-transparante mouwen, van Max Mara.
www.maxmara.com

Van schoenen tot
deco
Het
Belgische
schoenenlabel
Morobé pakt onder de naam
Morobé Maison uit met een eerste
interieurlijn in samenwerking met
kunstenares Anita Le Grelle. De collectie omvat naast table ware ook
vazen en andere deco-objecten.
www.morobe.com

Glansrijk
Vlot en chic: bloes en bijhorende pantalon in glanzend goudbeige, van
Caroline Biss. www.carolinebiss.com

Tricolore jurk

Dierenprint

Lange plisséjurk met geometrisch
motief in contrasterende kleuren,
van Twinset. www.twinset.com

Knielange jurk om te dragen
tijdens en na het feest, van Marie
Méro. www.mariemero.be

Parels voor
bijzondere
momenten
Mag het iets méér zijn? Deze “La
Perle 2012” van Ayala is samengesteld uit grands crus van de Côte
des Blancs en van de Montagne
de Reims, 80 % Chardonnay en
20 % Pinot Noir, afkomstig van de
topoogst van 2012.
Hij heeft 8 jaar gerijpt in de kelders
van dit vermaarde champagnehuis
uit Aÿ, vlakbij Epernay.
www.cinoco.com

’t Is Feast!
“Feast”, een betere naam had
Ottolenghi niet kunnen verzinnen
voor deze kleurige collectie table
ware die hij ontwierp in samenwerking met Serax. De kleuren en
motieven alleen al brengen je in
feeststemming. www.serax.com
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Gezellige
buitenfeesten
Ook op een milde herfstdag of
zelfs in putje winter kan je buiten
feesten. Met deze Ofyr heb je een
vuurmand én een ronduit royale
grillplaat in één. Ook handig zijn
de bijhorende outdoor keukeneilanden. www.ofyr.com

Kleuraccent
Met deze rode ceintuur van Pinko maak je van een eenvoudig zwart jurkje
meteen een blikvanger. www.pinko.com
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Glans en glitter

Blikvanger

Petite robe noire

Feestelijke bloes in satijn met kort
rokje in brokaat, uit de Belgische
collectie Yseult.
www.yseultclothing.com

Met rood steel je op het feest altijd
de show: jurk van Her.
www.her.be

Eenvoudig, maar altijd stijlvol: effen zwarte jurk met ceintuur, van
Amania Mo.
www.amaniamo.be

Feest voor
de kleintjes
Ribfluwelen jurkje voor fashionista’s in de kiem, van Name It.
www.nameit.com

75-135 & A-K-cup

Comfort
voor elke
maat

Nieuwstraat 58 Aalst
> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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Wie vroeg koopt,
zit eerder
comfortabel!
Rovana,
een zekerheid
het hele jaar door.

•• Zonwering
Zonwering
•• Glaswanden
Glaswanden
•• Terrasoverkapping
Terrasoverkapping
•• Raamdecoratie
Raamdecoratie
•• Muggen
Muggenraam
raam
•• Rolluiken
Rolluiken

t:t: +32
+32 53
53 83
83 25
25 04
04
m:
m: info@rovana.be
info@rovana.be
w:
w: www.rovana.be
www.rovana.be

Rovana,
Rovana,Geraardsbergsesteenweg
Geraardsbergsesteenweg129,
129,9320
9320Aalst
Aalst––EE rembodegem
rembodegem
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beauty

Tijd voor een stralend gelaat
en een mooi figuur
Na anderhalf jaar “huisarrest” kunnen we eindelijk weer naar kantoor gaan en feesten met vrienden en familie. Tijd voor een nieuwe
start, met een stralend-fris gelaat en een gestroomlijnd figuur. Bij
Cosmedisch Instituut Farah ben je aan het juiste adres voor een
deskundige huidverjonging en een lijn om fier op te zijn.

cryo-methodes die niet altijd huidvriendelijk zijn, voelt deze behandeling aan als een aangename massage. Dankzij een folie die de huid
beschermt en het feit dat de behandeling met glijdende bewegingen gebeurt, voel je de ijskou niet.
Bovendien wordt het bevriezen
van de vetcellen gecombineerd
met een infrarood behandeling die de huid extra verstevigt
en zo vermijdt dat de huid verslapt ter hoogte van de zones
waar het vetvolume vermindert.

kom naar onze
demo-sessies op
14 en 16 oktober
Om u kennis te laten maken
met de Bloomea- en de
Arctik21-behandelingen
organiseert Farah individuele
demo-sessies op donderdag
14 oktober van 10 tot 18
uur en op zaterdag 16
oktober van 14 tot 18 uur.
Geniet tijdens deze dagen
van voordelige tarieven:
Bloomea 1 zone gratis
twv €75
en Arctik21 aan €99
ipv €175!
Vooraf inschrijven
is een must.

Geef je gelaat een
verjongingskuur
met Bloomea
De tijd en een jachtige levensstijl
laten sporen na op je gelaat. Het
gevolg is een vale huid met een
verminderde elasticiteit en vaak
ook met pigmentvlekken.
Met de Bloomea-techniek biedt
Farah een doeltreffende behandeling om de klok terug te draaien.
De Bloomea techniek bestaat uit
verschillende stappen. In een eerste
stadium wordt de huid grondig
gereinigd via een macroscrub zodat alle dode huidcellen verwijderd worden en imperfecties weggewerkt worden. Grove poriën
worden ook verminderd. Eenmaal
de huid zuiver en glad is, worden
elastine en collageen in de huid gemasseerd. Deze behandeling wordt
gecombineerd met lichttherapie die
ervoor zorgt dat de huid ook zelf
collageen en elastine aanmaakt.
Een complete Bloomea-behandeling bestaat uit 10 sessies van 30
minuten. Het resultaat oogt fris en

VOOR
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natuurlijk. Ideaal om je uitstraling
én zelfvertrouwen een boost te
geven.

Bye bye
vetkussentjes
en cellulitis

Last van vervelende vetkussentjes
op je buik of billen? Of wil je komaf
maken met die storende sinaasappelhuid?
Cryotherapie is de ideale oplossing
hiervoor. Deze bestaat eruit dat de
vetcellen bevroren worden en afsterven. Farah werkt hiervoor met
de Arctik21, een toestel dat de huidcellen bevriest tot min 20 graden.
In tegenstelling tot de traditionele

VOOR
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Aangezien de vetcellen afsterven
en via het lymfestelsel afgevoerd worden, is het effect van
deze behandeling blijvend, mits
een gezonde levensstijl.
Afhankelijk van het volume van de
vetophopingen of de cellulitis, zijn
er meerdere behandelingen nodig.
Vanaf de eerste sessie merk je wel
al resultaat.
Elke sessie neemt slechts een half
uur in beslag. Cryotherapie is geschikt voor alle leeftijden en kan
toegepast worden op verschillende
zones van het lichaam, van buik en
billen tot de onderkin.

Oudegemse baan 8 - 9200 Oudegem
0475 52 40 89 - info@cosmedischinstituut.be
www.cosmedischinstituut.be
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Klassiek én modern: Voor zijn nieuwe collectie klopte Ethnicraft
aan bij kunstenaar-designer Jacques Deneef.
Die ontwierp Ellipse, een gezellige driezit in een uitgepuurde belijning die zowel in een klassiek als in een modern interieur past.
www.ethnicraft.com
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cosy
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tot

cool

Van warme kleuren en organische vormen tot strak, minimalistisch
design, dat zijn de meubeltrends voor dit seizoen. Klassiekers blijven het goed doen, in authentieke stijl of in een nieuw jasje.

Kleurenmix

Klassieker in nieuw jasje

Aangename kleurencombinatie: driezit in lichtgrijs, lounge chair en
donkerrood bijzettafeltje, van Hay. www.hay.com

Dit seizoen brengt Jori vijf klassiekers uit in een vernieuwde versie, zoals
deze Pacific in warme aardtinten. www.jori.com

Piero voor Fritz

Twee plus een

Elegante tweezit in leder met een rank stalen onderstel, van Piero Lissoni
voor Fritz Hansen.
www.fritzhansen.com

Dit model Arbour heeft een frame van gelakte beuk. De staalblauwe kussens van de tweezit ogen tijdloos, terwijl de fauteuil met erwtengroene
kussens voor een levendig accent zorgt. www.hay.dk

Ronduit gezellig

Zachte stof, warme tint

Zitopstelling in een organische vormgeving, bestaande uit de hoekbank
Pulla, de fauteuil Anton en de coffee tables Toveri, van Leolux.
www.leolux.com

Modulaire zitelementen in terracottakleurig ribfluweel, dé trend van het
moment, van Cor.
www.cor.de
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meubelen

Stijlvol aan tafel
Deze elegante eettafel Seito van Walter Knoll is verkrijgbaar met een blad
van eik, notelaar of kwartssteen zodat ze kan matchen met elk interieur.
Hier in combinatie met stoelen uit de Sheru reeks. www.walterknoll.com

Eik en staal
Eigentijdse eettafel “Elias” met een eikenhouten blad met afgeronde
hoeken en een zwart stalen frame van Vincent Sheppard.
Verkrijgbaar in drie afmetingen tot maximum 10 personen.
www.vincentsheppard.com

Doorkijkjes

Design klassiekers

Eikenhouten eettafel met ovalen
uitsparingen in het onderstel en
DC stoelen met lederen bekleding,
verkrijgbaar in chocoladebruin of
olijfgroen.
www.ethnicraft.com

Tijdloos design laat zich vlot combineren, zoals de Plate Dining Table
van Jasper Morrison uit 2018, de
Panton Chair van Verner Panton,
een ontwerp uit 1959 dat pas in de
prille sixties op de markt kwam en
de dekselvaas van Alexander Girard
uit 1952. Allemaal uitgebracht door
Vitra. www.vitra.com
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Schuif er eentje bij
Een frame in zwart gelakt staal dat een blikvanger is op zich, maar ook
kan omgetoverd worden tot een tafel voor twee, vier of zes, afhankelijk
van het aantal inschuifbare “plateaus” dat je eraan toevoegt.
Een ontwerp van Pierre-Emmanuel Vandeputte.
www.pierreemmanuelvandeputte.com

belgischscandinavisch

Mooi en
multifunctioneel

Tweekleurige tafel, stoelen en
hanglamp van het Belgische ontwerpersduo Muller-Van Severen
voor Hay.
www.hay.dk
www.mullervanseveren.com

Deze eikenhouten Bok eettafel laat
zich prima combineren met de Bok
stoelen en de Bok zitbank, een
multifunctioneel meubel dat ook
in een hal, tegen de muur of aan
het voeteinde van een bed kan geplaatst worden.
www.ethnicraft.com
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Model: Yoga Design: Verhaert New Products & Services Configureer online op: jori.com/nl/configurator

Een JORI-relaxzetel?
Nu met hoofdkussen cadeau.*

innovative seating comfort since 1963

* Bij aankoop van een relaxzetel Yoga mono-move ontvang je gratis een bijpassend los hoofdkussen en wordt je
relax bovendien extra snel geleverd. Leverbaar vanaf 14 werkdagen. Aanbod geldig van 1 november 2021 tot 31 december 2021.
Uw JORI-partners:

Vlassenhout 1 9200 DENDERMONDE
052 21 29 40

Kerkstraat 27 9160 LOKEREN
09 348 36 86

Iddergemsesteenweg, 71C 9450 DENDERHOUTEM
054 25 03 55

livingplus.be

sublim.be

meubelentorrekens.be
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toerisme

Holiday Suites …

volop genieten
van een stressloze vakantie, of korte break
Ook al is je zomervakantie alweer een verre herinnering, een mens
droomt al gauw terug van een nieuwe onthaastingsbestemming,
of een korte break van een weekend, een midweek of een week, in
een leuke omgeving en met alle comfort van thuis.

gewaarborgde frisse en eigentijdse
setting, met alle gemakken van
thuis: een volledig ingerichte keuken, een zalige relaxruimte met flat
screen & WIFI, goede bedden (ook
aangepaste voor mindervaliden),
aparte badkamer. Op de meeste
bestemmingen hebben ook een
binnen- of buitenzwembad.
Op sommige is er zelfs sauna en
hammam beschikbaar. Te bekijken
op de website.

Korte break?
Bij Holiday Suites ben je gelukkig elk
moment van het jaar aan het juiste
adres! Ze bestaan intussen al 10 jaar
en zijn graag je onzichtbare gastheer
voor jouw inspirerende verblijven
aan de Belgische kust (Nieuwpoort,
Westende, De Haan, Blankenberge,
Zeebrugge), het Brugse Ommeland
(Jabbeke) of het bosrijke Limburg
(Houthalen-Helchteren).

Flexibel
Belangrijk voor jouw gemoedsrust
is dat Holiday Suites zeer flexibel is
rond jouw aankomst- en vertrektijden,

de duurtijd van je boeking, je frequentiekeuze van schoonmaak- en lakenservices… Kortom, puur en stressloos genieten in maximale vrijheid!

Uw volgende
vakantie?
Wie er tijdig bij is, geniet van
vroegboekkortingen. Maar iedereen verdient sowieso een faire en
‘no-nonsense’ prijs én voorrang
bij upgrades. En late beslissers of
impulsbeslissers vinden op holidaysuites.be steeds last minute-aanbiedingen. Betalen kan veilig online
en je check-in ter plekke gebeurt
ook al digitaal.

ALLEEN VOOR SHOPPING LEZERS
Holiday Suites biedt een speciale korting van 10% EXTRA (bovenop
de laagste prijs) aan de lezers van Shopping Magazine bij het boeken
van een vakantiehuis. Je hoeft enkel de kortingscode SHOP10HSFC
in te vullen op de betaalpagina. Zo heb je al meteen leuke perspectieven voor de komende maanden.

Met partner,
gezin, vrienden
of familie
En ze maken het je graag makkelijk.
Op holidaysuites.be krijg je per locatie een overzicht van alle accommodatie en faciliteiten, maar ook
van wat er in de wijde omgeving
te doen en te bekijken is. Je kiest
tussen verschillende types van comfortabele suites, steeds in recent
gebouwde of gerenoveerde verblijven. Elke suite heeft sowieso een

Holiday Suites_Shopping_NJ2021.indd 1

BOEK NU MET 10% KORTING
SHOP10HSFC

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

Geldig op minimum 2 nachten. Cummuleerbaar met andere acties.
Geldig tot 31/12/2021 voor vakanties tot en met 30/06/2022.
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Candela Verlichting

MODERN & KLASSIEK
ADVIES AAN HUIS
PLAATSINGSDIENST

OPENDEURDAGEN
VAN 9 T/M 17 OKTOBER

BRUSSELSESTEENWEG 275 WETTEREN • WWW.CANDELA-VERLICHTING.BE • INFO@CANDELA-VERLICHTING.BE • +32 (0)9 369 29 88

10U TOT 18U DOORLOPEND

OPENINGSUREN: DINSDAG - VRIJDAG: 10U-12U & 13U30-18U30 • ZATERDAG: 10U-12U & 13U30-18U • GESLOTEN OP ZONDAG & MAANDAG

BRUSSELSESTEENWEG 275 WETTEREN • WWW.CANDELA-VERLICHTING.BE • INFO@CANDELA-VERLICHTING.BE • +32 (0)9 369 29 88
OPENINGSUREN: DINSDAG - VRIJDAG: 10U-12U & 13U30-18U30 • ZATERDAG: 10U-12U & 13U30-18U • GESLOTEN OP ZONDAG & MAANDAG

Candela_Shopping_NJ2021.indd 1

17/09/21 13:29

WIJ KIJKEN VOORUIT
NAAR DE WINTER
SKIEN IN ALLE COMFORT DANKZIJ BOOTFITTING
MAATWERK ZOWEL VOOR DE BEGINNER ALS DE EXPERT:
wij nemen 2 tot 3 uur tijd voor elke klant: voetanalyse, keuze van de schoen
en aanpassen aan de voet.

BOOTFITTING
IN ALLE RUST
ENKEL OP AFSPRAAK
AL VANAF 1 OKTOBER

LANDER: master bootfitter-podoloog
WIM: master bootfitter

SKI
SNOWBOARD
VERHUUR
HELMEN
ONDERHOUD
…

PASSIE,
UITSTEKENDE
PRODUCTKENNIS
EN ERVARING ZIJN
ONZE TROEVEN

Windmolenstraat 104 - Haaltert - tel.: 053 83 11 91 - www.skicenter.be
> OPEN VAN 2 NOVEMBER T/M PASEN
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/ G U Y D E PRÉ

auto

revolutie
Nog nooit waren het zo’n spannende tijden voor de
automobielwereld. Zal de verbrandingsmotor in Europa
binnen afzienbare tijd inderdaad en zoals aangekondigd
verbannen en verboden worden? Zullen we met zijn allen met elektrische auto’s rijden? Zal de autosector deze drastische
koerswijzigingen kunnen overleven, en zal ons Belgisch elektriciteitsnet al die elektrische auto’s aankunnen? En wat met de prijzen
van die elektrische auto’s, en van de nu al dure elektriciteit in ons land?

FORD MUSTANG MACH-E

Vragen waarop momenteel nog
niemand een sluitend antwoord
kan geven, waardoor de onzekerheid in de autosector én bij
de consument alleen maar groter
wordt. Ondertussen worden we
wel overspoeld met massa’s nieuwe elektrische auto’s. Zo goed als
alle automerken zijn mee op de
(elektrische) kar gesprongen, en
sommige bieden nu al van (bijna)
hun complete gamma elektrische,
hydride, en/of plug-in hybride versies aan. Het aanbod wordt stilaan
zo overweldigend dat we door
het bos de bomen niet meer zien.
Daarom misschien eerst suggesties
voor chauffeurs met uiteenlopende
smaken, behoeften en budgetten,
en daarna de toekomstplannen van
de autoconstructeurs.

Ford Mustang
Bij Ford bieden ze sinds kort onder
de naam ‘Mustang’ twee uitersten
aan: aan de ene kant de ultramoderne full-electric Mustang Mach-e,
en aan het andere eind van het autospectrum een rijdende legende,
de iconische Mustang Mach 1.
De naam Mustang is voor de elektrische cross-over van Ford nogal
ver gezocht. Het gaat tenslotte niet
om een coupé of een open volbloed sportwagen met een brabbelende V8-motor, maar om een puur
elektrische Tesla-killer in SUV-vorm
met keuze uit 2 versies: eentje met
285 pk, en eentje met 337 pk vermogen. Je kan ook kiezen tussen
achterwiel- of vierwielaandrijving,
en dat voor een prijs vanaf 48.000
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euro. Een groter contrast dan de
Mustang Mach 1 zal je maar moeilijk vinden in de autowereld.
Terwijl de ‘gewone’ Mustang toch
al een flink uit de kluiten gewassen
Amerikaanse sportkar is die wordt
aangedreven door die heerlijke
V8-benzinemotor, is er nu de Mach 1
die nog een beetje werd opgekieteld tot 460 pk. Dat resulteert in
een spurt van 0 naar 100 in amper
4,4 seconden voor de versie met de
geweldige 10(!)-trapsautomaat, en
in een top van 267 km/u voor de
handgeschakelde Mach 1.
Voor 10.000 euro meer dan de
‘basis’ V8 met de 5-liter krachtbron
krijgt de Mach 1 standaard het anders optionele Performance Pack
met een ophanging die is geënt
op de racerij, met onder meer
Italiaanse Brembo-remmen, en niet
te vergeten met een onbetaalbare
soundtrack van de indrukwekkende
Amerikaanse motor. Maar tegelijk
is deze 61.000 euro kostende Mustang Mach 1 een dinosaurus, een
uitstervend soort auto dat waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
Jammer dat onze overheid hem nu
al feilloos de nek omwringt door
belachelijk veel BIV en verkeersbelasting te innen op dit icoon.

Volkswagen
Het Duitse Volkswagen heeft een
bocht van 180 graden gemaakt.
Nadat het merk door het stof moest
als gevolg van hun gesjoemel met
de software van hun dieselmotoren, het zogenaamde ‘dieselgate’,

veranderde VW het geweer van
schouder en gaat het nu resoluut
voor auto’s met nul-uitstoot. Dieselgate heeft hun imago flink beschadigd, het kostte hen vele miljoenen
aan schadevergoedingen, én de
koppen van enkele VW-bazen.
Het complete gamma van Volkswagen wordt resoluut aangepakt, en
de eerste in het rijtje was en is de
ID.3, de gedoodverfde opvolger
van de meest succesvolle Europese
auto, de Golf. Een flinke klus, maar
gelukkig krijgt de ID.3 hulp van elektrische broertjes en zusjes zoals de
ID.4. Volkswagen wil opnieuw de
beste leerling van de klas worden,
en hun politieke correctheid gaat
zo ver dat ze in de refters van hun
fabrieken in Duitsland voortaan
zelfs geen vlees meer serveren. Dat
is namelijk beter voor het milieu.
Ook de beroemde en door henzelf
geproduceerde Volkswagen curryworst wordt daarbij geofferd.
Een echte VOLKSwagen is de elektrische ID.3 niet echt, want hoewel
hij te koop is vanaf 34.500 euro, wil
een iets of wat mooie uitvoering je
toch al snel een kleine 40.000 euro
lichter maken. De ID.3 kiest net als
zijn beroemde voorvader de Golf
op heel wat vlakken voor de gulden middenweg, waardoor hij een
breed publiek kan aanspreken.
Hij rijdt minder spectaculair dan een
Tesla, maar hij is minder duur, en
verbruikt ook minder. De auto voelt
uitzonderlijk degelijk aan, zoals we
dat kennen van VW. Hij rijdt stabiel en uitgebalanceerd met zijn
(zware) batterijen onder de vloer,
en met de compacte elektrische
motor achterin die de achterwielen
aandrijft. Door de lange wielbasis
is er veel binnenruimte, ook op de
achterbank, en de kleine draaicirkel
is top in de stad. De ID.3 is een prima elektrische auto, en het begin
van een nieuw tijdperk voor VW én
voor de hele Volkswagen-groep.
Er is geen weg meer terug. En ook
geen VW-curryworst meer.

Hyundai
Het Koreaanse Hyundai is helemaal mee met de autorevolutie die
we momenteel beleven. Het biedt
onder meer plug-in hybrides aan
van hun SUV-succesnummers Santa Fe en Tucson. Die heb ik allebei
kunnen uitproberen, en daarbij verbruikte ik gemiddeld zo’n 3,3 liter
benzine per 100 km. En dat zonder

VW ID3

VW ID4

HYUNDAI IONIQ5

mijn rijstijl aan te passen omdat ik
nu toevallig met een PHEV (plug-in
hybrid electric vehicle) onderweg
was. De nadruk bij deze fijne auto’s ligt op comfort, luxe en ruimte,
eerder dan op prestaties. Dat is
zondermeer logisch voor een SUV.
Beide modellen zijn voorzien van
alle denkbare moderne snufjes op
het vlak van veiligheid en connectiviteit, en bieden veel auto voor je
geld. De Tucson PHEV is er vanaf
44.000 euro, en de nog grotere
Santa Fe PHEV vanaf 61.000 euro.
Onlangs trok Hyundai net als bij
de eerste Ioniq en bij de Kona de
kaart van de elektriciteit met de
voorstelling van de gloednieuwe
Ioniq 5, een ontwerp van de Belg
Luc Donckerwolke die eerder al het
mooie weer maakte bij Peugeot,
Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, en
Bentley. De Ioniq 5 is een opvallend
ontwerp waar je niet naast kan kijken. Ook het interieur oogt zeer
hedendaags. De prijzen van deze
nieuwe elektrische Hyundai schommelen tussen 46.000 en 62.000
euro. De Ioniq 5 is te koop met 1
of 2 elektromotoren, met achterwielaandrijving of met vierwielaandrijving, en in 4 uitrustingsniveau’s.
Het is nog maar het begin van de
elektrificatie volgens de mensen
van Hyundai. Dat belooft.
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AUDI E-TRON

Audi

Uiteraard kunnen Duitse premiummerken zoals Mercedes, BMW, Porsche en Audi zich niet veroorloven
om de trein van de elektrische wagens te missen. En dat hebben ze
dan ook niet gedaan. Meer zelfs:
ze spelen van in het begin een
voortrekkersrol in deze (r)evolutie.
Vooral BMW was er erg snel bij met
hun i3 en i8. Misschien zelfs iets té

snel. Ondertussen hebben hun concurrenten ook niet stil gezeten.
Mercedes biedt momenteel al een
indrukwekkend palet van elektrische auto’s aan. Onder de benaming EQ heeft de uitvinder van
de automobiel een nieuw elektrisch
merk geschapen. Audi is ook ferm
uit zijn sloffen geschoten, en maakt
tegenwoordig indruk met haar RS
e-tron GT.

Autohandel Patrick
Leedsesteenweg 106 - 9420 Erpe
053 80 63 93 - autohandelpatrick@skynet.be

De auto heeft veel gemeen met de
elektrische Porsche Taycan waarop
hij gebaseerd is, maar als ik eerlijk
ben, dan oogt de Audi nog knapper en sexier dan de Porsche.
De designers hebben geweldig
hun best gedaan. Met de hoekige
en scherpe lijnen die zo typisch
zijn voor Audi, hadden ze naar het
schijnt meer dan hun handen vol,
zeker als je weet dat het koetswerk
grotendeels uit aluminium vervaardigd is.
Er komt zelfs wat handenarbeid bij
te pas waarbij knappe vaklui kleine
foutjes in deze autosculptuur wegwerken. Ik had het geluk om met
2 versies van deze auto te rijden:
eerst met de Audi e-tron GT quattro met 560 (elektrische) pk’s die
te koop is vanaf 103.000 euro, en
daarna met een nog grotere bom,
de Audi RS e-tron GT die uit zijn 2
elektromotoren net geen 600 pk
haalt, en kortstondig zelfs 646 pk
uitbraakt. Méér moet dat niet zijn.
Daarmee is de RS e-tron GT één

Eigen financieringsdienst
Takeldienst 24 u op 24 u

van de weinige elektrische auto’s
die niet hoeft te blozen als zijn
prestaties worden vergeleken met
die van de pionier van de moderne
elektrische auto, de Tesla. Met
dank aan de Porsche Taycan trekt
deze Audi supersnel op van 0 naar
100: in 3,3 seconden om precies te
zijn.
Dat komt al redelijk in de buurt
van de acceleratie van een Formule 1-bolide, die er zo ongeveer
2,5 seconden over doet. Deze elektrische Audi-raket van meer dan
2,3 ton is uiteraard niet geschikt
voor onervaren chauffeurs, maar
dat had u natuurlijk al begrepen.
De prijs van deze RS e-tron GT is
ook niet min: 143.000 euro zonder
opties. 187.000 in het geval van
de goed uitgeruste testwagen.
Geen spek voor ieders bek kortom,
maar een heuse supercar. Niet voor
2 maar voor 4 personen, én hun
bagage. Perfect is hij niet, maar hij
komt toch dicht in de buurt.
Mag ook wel voor die prijs…

Openingsuren showroom
Maandag - vrijdag: 8u - 19u30
Zaterdag: 9u - 18u
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SHOPPING_Auto.indd 2

17/09/21 10:57

Shopping_Basis_VJ2020.indd 1

16/09/21 18:19

RENAULT 5

LOTUS EVIJA

ROLLS ROYCE VISION

wanneer?
Europa heeft beslist dat er vanaf
2035 dus geen auto’s meer mogen
verkocht worden met verbrandingsmotoren. Sommige landen
leggen de lat nog iets hoger en
voeren het verbod zelfs 5 jaar
eerder in, in 2030. Hoe reageren
de autoconstructeurs op die ingrijpende maatregel? Uiteraard met
elektrische of hybride auto’s. Ze
kunnen gewoon niet anders. Zelfs
het eerbiedwaardige Rolls Royce
ontsnapt er niet aan en lanceert

weldra zijn eerste elektrisch model, de Silent Shadow. Mercedes
schrapt al haar verbrandingsmotoren ten laatste in 2030. Ferrari kondigt een eerste uitstootvrij
model aan tegen 2025 en ziet de
toekomst vol vertrouwen tegemoet
beweert het zelf. Zelfs de meest
macho-auto ooit, de GMC Hummer, wordt elektrisch, en het Britse
Jaguar mikt op 60% elektrische
auto’s tegen 2030. Sportwagenmerk Lotus brengt met de Evija een
eerste elektrische hypercar op de
markt; de rest van het Lotus gamma

volgt in de tweede helft van dit
decennium. Renault heeft haar
eigen revolutie in de vorm van de
zogenaamde ‘Renaulution’ waarbij
Alpine een elektrische vervanger
van de A110 krijgt in samenwerking met Lotus.De Renault Mégane wordt elektrisch, en er komen
coole nieuwe versies van iconische
modellen zoals de Renault 5 en 4.
Bij Stellantis, dat momenteel liefst
14 merken herbergt, gaat DS in
2024 het eerst voor de elektrische
bijl, in 2028 gevolgd door Opel,
en door Fiat in 2030. Lancia, het
Italiaanse automerk met de rijke
geschiedenis, komt opnieuw tot
leven met 3 nieuwe auto’s, allemaal elektrisch, en dat vanaf 2024.
Alfa Romeo wordt 100% elektrisch
vanaf 2027, en Abarth vanaf 2024.
De nieuwe sportwagens van Maserati, de GranTurismo en de Gran-

Cabrio, zullen ook met stroom
worden aangedreven.
Toyota neemt zich voor om tegen
2025 liefst 15 nieuwe elektrische
modellen aan te bieden, maar
de grootste constructeur van de
wereld zal daarnaast nog andere
motoren ter beschikking stellen,
met als ultiem doel tegen 2040
koolstofneutraal te zijn. Bij Volvo
zijn ze er al lang van overtuigd dat
de autotoekomst elektrisch is. En
aangezien die Zweden nog zo gek
niet zijn, zouden ze het wel eens
bij het rechte eind kunnen hebben.

VOLVO RECHARGE

BINNEN- EN
BUITENTEGELS

Specialist in tegels

info@dedoncker.be - www.dedoncker.be - 054 / 32 19 99
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Webshop Klantenkaart
met Extra Korting bij
méér dan 1.000 Webshops!

Word nu GRATIS LID
en verzamel meteen
ook extra kortingen!
www.FamilyCard.be

Zoek je verf
die écht bij
je past?

-10%
ACTIEWEEK

11 - 17 OKTOBER

colora aalst

Gentsesteenweg 444, 9300 Aalst
T 053 71 00 20, colora.aalst@colora.be
ma-do: 8u-18u en vr: 8u-17u | za: 9u-17u

uitzonderlijk open zondag 17 oktober van 10u-16u

FOTO’S: STUDIO SCHREVER

KORTING
VAN 10%

O
1

BIJ EEN BESTELLING
tot 31 oktober 2021

HOUTEN TRAPPEN - MODERN - KLASSIEK - RUSTIEK - COTTAGE

To

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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SHOPPING DEALS / EXCLUSIEVE KORTING VOOR SHOPPING MAGAZINE LEZERS

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 31/12/2021 voor boekingen tot 31/03/2022. Niet geldig op vakantieparken.

10% EXTRA KORTING OP JE 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 op minimum 2 nachten. Cumuleerbaar met andere acties.

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

SHOP10HSFC

Geldig op minimum 2 nachten. Cumuleerbaar met andere acties.
Geldig tot 31/12/2021 voor vakanties tot en met 30/06/2022.

€19,95 KORTING OP HET HELE AANBOD

TRAVELDEAL
Traveldeal biedt de leukste de leukste en beste reisdeals die zijn samengesteld naar de
wensen van onze klanten. Niet alleen hotelovernachtingen, maar altijd iets extra, zodat
het echt een unieke beleving wordt: uitgebreid ontbijt, fietshuur, toegangskaartjes voor
een attractiepark of een diner. Naast cruises, campings en vakantieparken ook complete
zomer- en wintersportvakanties. Tegen de beste prijs waarop nu ook nog eens €19,95 korting!

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

TDSHOPBE2021

Geldig tot 31/12/2021 voor boekingen tot 31/12/2022

12,50% KORTING

WIJNVOORDEEL
Wijnvoordeel.be is dé online wijnwinkel van België. U heeft keuze uit meer dan 500
verschillende wijnen uit alle toonaangevende wijngebieden, al vanaf €4,99 per fles.
Laat uw wijn makkelijk en snel thuisbezorgen binnen twee werkdagen en geniet!

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

SHOP10

Minimale bestelwaarde € 50,-. | De code is niet in te wisselen op cadeaubonnen of i.c.m. andere actiecodes.
Niet geldig op La Famille Meiland wijnen en outletwijnen.| Geldig t/m 30-11-2021

shopping

knusse
winter

Een stemmige verlichting, kleurige kussens, geurige interieurparfums, een bontje om de hals en zalig zachte homewear: meer is er
niet nodig om het cosy wintergevoel te creëren.

Bontje
Vergeet die lange sjaal, dit nepbontje
houdt je lekker warm. Dankzij de gleuf
in het uiteinde kan je het perfect laten aansluiten aan de hals, van Comma. www.comma-store.eu

Winterslippers
Altijd warme voeten met deze slippers met schapenwollen voetbed
en lederen riempjes, versierd met
parels en strass, van Maliparmi.
www.maliparmi.com

Vaaslamp

Geur-object

Deze fraaie vazen hebben een ingewerkt lichtelement in de voet dat
via USB kan opgeladen worden.
Ontwerp van Ann Demeulemeester
voor Serax.
www.serax.com

Een heerlijk huisparfum draagt bij
tot de gezelligheid. Deze geur-diffuser van Acqua di Parma is tegelijk
een blikvanger dankzij zijn fraaie
leren bekleding.
www.acquadiparma.com
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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.
Geen uiterste verblijfdatum. Dus ook volgende zomervakanties.

3 X € 20 KORTING OP JOUW EERSTE FOODBOXEN

MEALHERO
Gezond eten was nog nooit zo makkelijk! Kies uit 40 gevarieerde gerechten of stel zelf
jouw maaltijden samen. Maandelijks krijg je de beste ingrediënten vriesvers bij jou thuisbezorgd. Jouw slimme stomer kookt voor jou. Zo heb jij in minder dan 25 minuten een
lekkere en gezonde maaltijd op tafel getoverd.

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

SHOPPINGMAGAZINE2021

Enkel geldig voor nieuwe klanten. Niet cumuleerbaar met andere acties. Geldig tot 31/12/2021.

6 % KORTING OP ALLES ZONDER MINIMALE ORDERWAARDE

KOFFIEMARKT
Koffiemarkt.be, want goeie koffie is een keuze!
Bestel gemakkelijk online topkwaliteit koffie tegen een straffe prijs.

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

SHP6

Eenmaal per adres in te wisselen, zonder minimale orderwaarde. Geldig t/m 18 nov 2021

€10 KORTING

WIJNDOMEIN.BE
Wijndomein.be is een begrip. U heeft keuze uit honderden wijnen uit boeiende wijnlanden
en de beste wijndomeinen ter wereld. U kiest en koopt vanuit uw luie zetel en wij leveren
bij u aan huis, over heel België. 100% Belgisch, veilig en vertrouwd. 10 euro korting op alle
wijnen in onze online wijnshop Wijndomein.be, 1 bon per klant, niet cumuleerbaar met
andere kortingcodes, wel cumuleerbaar met Wijndomein.be spaarpunten.

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

SHOP10WD

Minimum bestelbedrag: € 50
De bon is geldig van 1 oktober 2021 tot en met 31 mei 2022

shopping

Familie in harmonie
Niets leuker dan met de hele familie gezellig te chillen tijdens de lange
winteravonden of de luie zondagochtenden.
Liefst in gelijkgestemde pyjama, zoals deze van Eskimo.
www.eskimo.com

Kleurige kussens
Kussens maken het knus, zeker wanneer ze een warme kleurengloed
toevoegen aan je interieur. Deze Outline kussens van Hay zijn verkrijgbaar
in 9 verschillende kleuren.
www.hay.com

Warm licht
Deze kleurrijke lampen voegen
warmte en gezelligheid toe aan elk
interieur. Creaties van Isabelle Van
Oost, een scenograaf-kunstenaar
die 30 jaar in Brazilië gewoond
heeft, een verblijf dat duidelijk
zijn stempel gedrukt heeft op haar
werk.
www.isabellevanoost.com

Vlaanderens mooiste keuze in kwaliteitstapijten
PROEF GANS DE MAAND OKTOBER VAN ONZE SCHITTERENDE VERJAARDAGSVOORWAARDEN!

Luxueus handgeknoopt modern

Passie voor kleur en design

Passie voor een reuze keuze

Gans de
maand oktober:
Reuze keuze aan
‘Verjaardagsprijzen’
Brakelsesteenweg 113-115 + 9400 Ninove + Tel.: 054 32 04 82 + Fax: 054 32 04 84 + www.tapijtengalerij.com
Open: vrijdag: 10 u-18 u / zaterdag 10 u-18 u / zondag 14 u-18 u - Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag enkel op afspraak
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HUIDRENOVATIE: EEN JONGERE HUID
ZONDER PLASTISCHE CHIRURGIE

Cheops Skin Care: gespecialiseerd Instituut voor Huidverbetering
en Contourversteviging met Non-Invasieve behandelingen!
Contourversteviging
dmv Multipolaire Radiofrequentie en gepulseerde magneetvelden,
waardoor de huid verstrakt en rimpels vervagen.

Hydrobrasie. De recentste techniek om de huid te polijsten,
verfijnen én te hydrateren. Dé perfecte oplossing voor uw huid.
Vele voordelen met spectaculaire resultaten.

Intercellulaire Communicatie Therapie met Medi-Derma Nanopore:
Behandeling van fotoveroudering, striemen, littekens,
hypo- en hyperpigmentatie, wallen en donkere kringen.

Dermalux - LED Fototherapie
voor behandeling van acné, eczeem, rosacea, psoriasis, voor- en
nabehandeling chirurgie, wondheling.

Ontdek de mogelijkheden op maat van úw huid !
Maak uw afspraak voor een gratis consultatie en huidanalyse.
Edingsesteenweg 292 - 9400 Ninove - 054 33 13 88
Gesloten op woensdag en zaterdag
www.cheops-skincare.be

EEN JONGERE HUID ZONDER PLASTISCHE CHIRURGIE
AquaRenew
HYDRABRAISON

Multipolaire
Radiofrequentie

CHEOPS_Shopping_VJ 2021.indd 1

Chemische
Peelings

LED
Fototherapie

Huidhydratie en Cellulair
Vernieuwingssysteem

Intercellulaire
Communicatietherapie

Definitieve
Ontharing
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deze sticker is geld waard
EXTRA KORTINGEN VOOR SHOPPING-LEZERS

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 ...

BON

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
FASHION FORUM 10% KORTING
MIO SOGNO Lingerie Aalst 25 EURO KORTING
MIO SOGNO Lingerie Dendermonde 25 EURO KORTING
PAND 5 10% KORTING
REJEANNE 15% KORTING
SUCCES FASHION GESCHENK
VERSCHRAEGEN SCHOENEN 10% KORTING
HOME
LIVING+ 15% KORTING OP JORI YOGA/SYMPHONY RELAX
NOPPE SLAAPCULTUUR 10% KORTING OP HET HELE GAMMA

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

ROVANA 20 % KORTING OP TOPLINE CASSETTESCHERM
SPIERS SLAAP OUDENAARDE GRATIS SLAAPTEXTIEL BIJ BED/BOX
SUBLIM INTERIEUR X SHOP –15% OP JORI YOGA/SYMPHONY RELAX
TONY BAERT 10% OP RAAMDECORATIE
TORREKENS EXCLUSIEF –15% OP JORI YOGA/SYMPHONY RELAX

BIJ A

DIVERSEN
BEAU STYLE GRATIS EXTRA BEURTEN HYPOXI
CHEOPS SKINCARE 15% KORTING
FARAH INSTITUUT BLOOMEA 1ZONE+1GRATIS. ARTIK 99 IPV 175
ROGIERS (MERCEDES-BENZ) – €250 OF €500 BIJ AANKOOP WAGEN
WIM’S SKI 30% KORTING

ADVERTEREN?

The man who
stops advertising
to save money,
is like the man
who stops the clock
to save time.
Regio AALST
58.500 exemplaren / 151.398 inwoners

— Henry Ford

Perfecte distributie, bus-aan-bus

THUIS BIJ MEER DAN 400.000 FAMILIES
Shopping Magazine verschijnt tweemaal per jaar
(begin maart en begin oktober) in 9 regio’s:

INTERESSE?

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

Bel 053 41 67 87
of mail advertising@geographics.be
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Schellebelle
06.10 tem 16.10
Lingerie van topmerken
aan zachte prijzen.
A-H cup

35 TOPMERKEN - 100 VERSCHILLENDE BH MATEN - SERVICE UIT DE 1000
06.10 tem 16.10
LO pop-up Schellebelle
Stationsstraat 115

Maandag tem zaterdag: 10- 18u
Gesloten op zondag

www.lingerieoutlet.be
Lingerie Outlet_SHOP_NJ2021.indd 1
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De Willems home sweet home actie
DOE MEE EN MAAK KANS OP UNIEKE PRIJZEN  verandaswillems.be/nl/homesweethome

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen
ARDOOIE
Oostlaan 4
SINT-MARTENS-LATEM (GENT)
Kortrijksesteenweg 263

Specialist
in tuinkamers en
woonuitbreidingen

DENDERHOUTEM (HAALTERT)
Atomveldstraat 6
MEERHOUT
Molsebaan 47
KAMPENHOUT
Haachtsesteenweg 509

Shopping_Basis_VJ2020.indd 1

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