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Optimisme, kleur en een vleugje nostalgie: dat zijn de hoofdlijnen
van de zomertrends. Pittige shorts, krachtige kleurencontrasten
en zwierige volants stralen een en al zorgeloosheid uit. Kortom,
mode waar je blij van wordt.

kleur graag
Mag het wat vrolijker, ja?
De modewereld is alvast van plan
om komend seizoen het straatbeeld
op te vrolijken met outfits die je
meteen een goed gevoel geven.
Vorig jaar was geel niet toevallig dé
trendkleur van het jaar. Ook komend
seizoen blijft het succes van geel
aanhouden, naast oranje, rood, felblauw en alle mogelijke groentinten
en warme aardkleuren die al dan
niet gecombineerd worden met neutrale zandkleuren.
Voor wie het iets rustiger wil, zijn er
pastels, van roze en lila schakeringen
tot mangogeel en lichtblauw.
Blauw is sowieso prominent aanwezig.
De trendkleur van 2022 is immers
de tint “very peri”, een soort maagdenpalmblauw met een violet-rode
schijn.

Vlotte outfit in een combinatie van roze
en lila tinten, van Dutchess.
www.dutch-ess.com
Doorknoopjurk met kleurig bloempotmotief, van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 41 26 11

Lange halterjurk van Marciano by Guess.
www.guess.com

Doorknoopjurk met bloemmotief, van Tommy Hilfiger. www.tommyhilfiger.com

Kleurige jurken in alle lengtes, van Her.
www.her.be - 09 384 40 52
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Accent Amélie & Amélie
Atmos Caroline Biss
Comme Ça DTC
Eva Kayan Farah
Geisha K-Design
La Fée Maraboutée
Les Cordes Mac
Marie Méro Para Mi
Red Button Rino & Belle
Rock & Blue Senso
Signe nature Summum
Terre Bleue TiTTo
Tramontana Vila Joy

Koop voor 195€
en krijg deze tas gratis
Deze actie is geldig vanaf nu en zolang de voorraad strekt.
Niet cumuleerbaar met andere acties. 1 accessoire per klant.

Dendermondesteenweg 295 - 9070 Destelbergen
Tel. 09 228 70 11 - info@actualfashion.be

www.actualfashion.be
Doorlopend open
van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 18u30
Zaterdag van 9u30 tot 18u
Zon- en feestdagen gesloten
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da mesmode

Jurk met tie&dye motief en cognackleurige
riem en luchtige laarzen met een schacht
van vlechtwerk, van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 41 26 11

Romantische jurk in broderie anglaise, van
IKKS. www.ikks.com

nostalgie troef
Invloeden uit de seventies zoals
broeken met uitwaaierende pijpen, flower-power jurken en tal
van tie&dye motieven stralen pure
nostalgie uit, net als retro-romantische jurken en bloesjes in broderie
anglaise, kant of haakwerk. Strokenjurken en sensuele off-shoulder jurken en -tops blijven het goed doen.
Voor de eerste frisse lentedagen is
er artisanaal breiwerk in veelkleurige
garens, vaak in pasteltinten.

relaxed in jeans
Jeans is al lang een vaste waarde in
de mode, en blijft zijn positie nog
versterken. Naast de klassieke five
pocket-jeans en het bijhorende jasje
in blue denim, zien we steeds meer
ongeverfd denim - in ecru versie –
en denim in andere, hoofdzakelijk
zachte tinten.
De wijde jeans verdringt meer en
meer de skinny modellen. De jeansrok doet het weer goed, in alle mogelijke lengtes, naast jeansjurken,
shorts en hemden. Voor de hoogzomer zijn er lichtere stoffen in tencel met de look van jeans.

Ongekunstelde bloemenjurk van Gant.
www.gant.com

Zonnige outfits in een patchwork van strepenprints, van Baum und Pferdgarten.
www.baumundpferdgarten.com

Kokerrok in afgewassen jeans en lila bloes,
van Améline. www.ameline.be
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Mangogele jurk met etnisch tintje, van Marie Méro.
www.mariemero.eu - 09 374 11 71

Zomerse totaallook in denim, van Selected
Femme. www.selected.com
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Zalmroze outfit uit de capsulecollectie van
Julie Van den Steen voor CKS.
www.cks-fashion.com

Broekrok en bloesje in zachtroze, van Gigue.
www.gigue.com - 03 808 24 96

duurzame mode
Geen merk dat zichzelf respecteert
of het pakt uit met duurzame materialen en productietechnieken.
Linnen en hennep heroveren hun
plaats in de mode, maar ook gerecycleerde materialen zijn een vanzelfsprekendheid geworden. Dit
gaat van garens op basis van gerecycleerde petflessen, over garens
van gerecycleerde kleren, tot kleren
die gemaakt zijn van overschotten
van stoffen. Vooral jonge, kleinschalige labels maken gebruik van
“deadstock”-materialen om beperkte reeksen te maken, wat hun
kleren exclusiever maar tegelijk toch
betaalbaar maakt.
De jeanssector, ooit één van de
meest vervuilende sectoren binnen
de mode, levert al jaren zware inspanningen om zijn ecologische
voetafdruk te verminderen. Door
minder water en minder schadelijke
kleurstoffen te gebruiken, maar ook
door er voor te zorgen dat de jeans
achteraf kan gerecycleerd worden.
Nu al zijn er 100% circulaire jeans
op de markt.

Pittige outfit in warm oranje en wit, van
Sun68. www.sun68.com

sereen modebeeld
Effen silhouetten in wit of in zandtinten en uitgepuurde belijningen
stralen één en al sereniteit uit en
vormen de tegenhanger van de
mode met knaldrang. Denk rechttoe-rechtaan jurken en broekpakken in neutrale tinten. Wit blijft
een topper, naast tweekleurige
grafische motieven. Ook strepen
geven present, meestal in uitgelopen, onregelmatige versie.

Frisgroene top met ballonmouwen en wijde
pantalon, van Xandres Gold. www.xandres.
com - 09 218 18 18
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Safari-chic look van Elisabetta Franchi.
www.elisabettafranchi.com

Zomerjurk in romantische retrolook, van
Twinset. www.twinset.com

Pastelkleurige hemdjurk en tas in breiwerk, van Vince. www.vince.com
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WOMEN
AND MEN
FASHION

STATIONSSTRAAT 19-23 - ZOTTEGEM
09 360 51 96 - BELTRAMIFASHION.BE
volg ons op Instagram Beltrami Fashion
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Wit-blauwe jurk met tie&dye motief, van
Julia June.
www.juliajune.com - 09 384 40 52

Stoer met een romantisch kantje: zomerse
outfit van See by Chloe.
www.chloe.com

Warme kleurencombo van geel en bruin,
van Hampton Bays.
www.hamptonbays.be - 09 220 35 08

Van mini tot maxi
De roklengtes neigden de laatste
jaren naar maxi. Enkellange rokken
en jurken blijven ook dit seizoen
actueel, maar krijgen stilaan het
gezelschap van kortere lengtes.
Wie korte rokken minder praktisch
vindt, kan opteren voor de comfortabele short die komende zomer
zijn comeback viert.
We noteren zowel casual uitvoeringen als gekledere versies, in
combinatie met een gelijkgestemd
jasje, zeg maar een zomers en jong
alternatief voor het broekpak of
het tijdloze mantelpakje.
Luchtige zomerjurk met vogelprint, van
Terre Bleue.
www.terrebleue.com - 09 335 22 34
Etnisch motief in warme aardtinten, van
Scotch&Soda.
www.scotch-soda.com

Eenvoud en kleur bij Furore.
www.furore.fashion - 09 384 40 52
Hoogblauwe jurk in haakwerk, van Christian Wijnants. www.christianwijnants.be

Pastelkleurige mantels en tassen van Max
Mara. www.maxmara.com
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Trui in een mix van pasteltinten, van het
Belgische label GloriaGloria.
www.gloria-gloria.com

11/02/22 12:35

FASHION FORUM
3000M² MODE
VOOR HET GANSE GEZIN
MERKKLEDING VOOR
DAMES, HEREN EN KINDEREN

BIJ IEDERE AANKOOP

10% BONUS

VOOR DE VOLGENDE KEER

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

Steenweg 403 | 9470 Denderleeuw | Tel. 053 64 59 40
info@fashionforum.be | www.fashionforum.be |
Openingsuren: ma: 13.30 - 18 uur, wo-do-vr-za: 10 - 18 uur
Open elke zondag: 13.30 - 18 uur | dinsdag gesloten
Dame Blanche
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Anne et Valentin
BA&SH
Binoche
Blackfin
Bogner
Davidoff
Etnia Barcelona
Evil Eye sportbrillen
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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Hoofdverdeler voor de regio
BINNENKORT

MARCCAIN
IN AALST
LANGE
ZOUTSTRAAT

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
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herenmode

kleur en

seventies’ accenten
De mannenmode springt deze zomer kwistig om met kleur. In alle
genres, van sportief en casual tot de gekledere pakken. In effen
tinten of in opvallende prints. Van fel tot pastel.

Aquareltinten
en aardkleuren
Felle kleuren zoals hoogblauw,
oranje, rood en geel zijn sterk aanwezig, naast warme aardkleuren
zoals bruin, terracotta en oker maar
ook groentinten.
Pasteltinten blijven on trend, zelfs
in het gekledere genre. Pakken in
lila, lichtroze, mangogeel of babyblauw veroveren deze zomer het
kantoor of fancy feestjes. Wie een
totaallook in pastel een brug te
ver vindt, kan uiteraard een pastelkleurig hemd combineren met
een pak in een neutrale tint.

Pak in licht kaki en bijhorend bedrukt
hemd, van Marciano by Guess.
www.guess.eu

Seventies’ geïnspireerd sportjasje met geborduurde applicatie, jeanshemd en casual
broek, van Gant. www.gant.com

Lila pak en bedrukt hemd, van Selected
Homme. www.selected.com

Pakken in casual en geklede versie, van
Strellson. www.strellson.com

Polo met veelkleurig grafisch motief en
casual pantalon met elastische taille, van
Sun68. www.sun68.com

Tijdloos pak met toon-op-toon ruiten, van
Terre Bleue.
www.terrebleue.com

Casual outfit in natuurlijke zand- en aardtinten, van Scotch&Soda.
www.scotch-soda.com

Klassiek staat hip
Het klassieke pak is nog lang niet
afgeschreven. Tijdens de voorbije
modeweken in Parijs en Milaan
maakten pakken zelfs hun comeback. Broeken met een elastische
taille maken weer plaats voor
geklede bandplooipantalons, gecombineerd met een mooie riem.
Perfect gesneden blazers leggen
het accent op de taille.
In het casual genre daarentegen,
blijven oversized silhouetten en
sportinvloeden duidelijk aanwezig.
Daar scoren veredelde joggingbroeken en oversized sweaters en
sportieve jassen nog altijd.

Seventies’
invloeden
De jaren zeventig blijven een onuitputtelijke inspiratiebron voor de
mode. In de casual mode zien we
een sterke opmars van brede pijpen
en retro sportjasjes in blinkende
stoffen, versierd met applicaties.

Totaallook in lichte denim, van IKKS.
www.ikks.com

Soms op het randje van de kitsch.
Jeans is alomtegenwoordig, van
broeken met bijhorende jassen of
hemden in afgewassen versie tot
jeanspakken in ecru of in kleur.
Tie&dye prints sluiten zich bij deze
vintage sfeer aan en maken zich op
voor het festivalseizoen.
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NEW ONLINE
WWW.LABAERE.SHOP

labaeretailors
Parking plan op www.labaere.be
LABAERE ZOTTEGEM | Hoogstraat 7 t.e.m. 17 | 9620 Zottegem | T 09 360 02 47
zottegem.labaere
OPEN ma 13u30-18u30 | di-do 9u30-12u & 13u30-18u30 | vr doorlopend 9u30-18u30 | za doorlopend 9u30-18u | GESLOTEN maandagvoormiddag en zondag
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FASHION
1970
Absolut Cashmere
Alessia Santi
Alpha Studio
Atelier Basile
Baum und Pferdgarten
Closed
Designers Remix
Dreamcatcher
Gestuz
Grace
Ibana
Ilse Jacobsen
Juicy Couture

Julia June
Liviana Conti
Lois Jeans
March23
Margittes
Mother Denim
Not Shy Cashmere
Paige
Raffaello Rossi
Seventy
Sportmax
Stella Nova
Studio AR
Weekend Max Mara
...

ACCESSORIES
Betty Bogaers
Comme Quatre
Frida
I Sette Giorni
Liviana Conti
March23
Maria La Rosa
Mucho Gusto
Murielle Perrotti
Weekend Max Mara
...

Oudstrijdersplein 5
9400 Ninove
054 59 82 68
info@differente.be
WWW.DIFFERENTE.BE
Follow us
Ruime privéparking
Ma: 10u-18u
Di: gesloten
Woe-Zat: 10u-18u Zo: gesloten
Personal shopping op afspraak

Baum und Pferdgarten
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NINOVE / BEVERSTRAAT 15-17 / 054 33 21 68 - ZOTTEGEM / HOOGSTRAAT 22 / 09 360 41 65
WWW.JUWELIERSPAUL.BE / LIKE US ON
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Scan de QR
en laat je inspireren
door onze lenteoutﬁts

BOBO Erpe-mere
Oudenaardsesteenweg 325
9420 Erpe-Mere
bobo_tremelo_erpemere

BOBO_Shopping_VJ2022.indd 3
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ACCESSOIRES

/ LU T CLIN CK E

finishing touch
in kleur

Accessoires tillen je outfit naar een hoger niveau. Zoals fraaie
schoenen die je hele houding bepalen of een hoed of blitse zonnebril die alle blikken steelt. En tassen die al even praktisch als
elegant zijn. Zelfs de reiskoffer gaat de fashiontoer op.
Voeg er nog een juweel aan toe, en je schittert de hele zomer lang.

Dubbel gebruik
Poederroze tas die zowel als
schuinover als aan de hand kan
gedragen worden, van Le Tanneur.
www.letanneur.com

Touch wood
Suède sandaal in trendy lila, met
houten hak, van het Belgische label
Atelier Content.
www.ateliercontent.com

Randloos
Randloze zonnebril in vederlicht titanium met trendy oversized glazen,
van Silhouette. www.silhouette.com

Multifunctioneel
Handig 3-in-1 schuinovertasje, uit de
herencollectie van Emporio Armani.
www.armani.com

Parelmoer,
goud en diamant
Glamoureus dameshorloge uit de
Constellation-collectie van Omega.
www.omega.com

Ingekaderd
Doorstikte tas met opvallend vierkant
handvat, van March23.
www.march23.com

Fonkelende
hartjes
Hartvormige oorringen, bezet met
roze kristallen, van Swarovski.
www.swarovski.com

Door
Doorkijk
Pastelkleurige bril met semi-transparant montuur, van Vogue.
www.vogue-eyewear.com
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ACCESSOIRES

Icoon
Ken uw designklassiekers: “Tabi”-laars van
Maison Margiela, in zomers zalmroze.
www.maisonmargiela.com

Denim in de hoofdrol

Vissenleder
Duurzame tas, deels gemaakt van vissenleder, uit de Belgische collectie
La&Bel. www.la-bel.be

Zomerhoed in blue denim met geborduurd bloemmotief, van Samsoe&Samsoe. www.samsoe.com

Seventies’ vibes
Gevlochten handtas in een degradé van wit en roze, met een
knipoog naar de seventies, van
Nous Antwerp.
www.nous-antwerp.com

Modieus op reis
Reiskoffer in trendy roze met parelmoerglans en reliëfmotief, uit de
zomercollectie van Hedgren.
www.hedgren.com

Aardbei-tas
Leuk tasje in de vorm van een aardbei, uit de kindercollectie van Stella
McCartney. www.stellamccartney.com

Draagbare kunst
Blok aan het been
Robuuste plateausandalen met wikkellinten en velcro, van Sportmax.
www.maxmara.com

SHOPPING_accessoires.indd 6

De Oostenrijkse juwelenfabrikant
Freywille laat zich vaak door kunstenaars inspireren. Deze collectie
is gebaseerd op het werk van de
dadaïstische kunstenares Sophie
Taeuber.
www.freywille.com

Eindeloze reis
Pet met geborduurde gouden letters “Endless Voyage”, van M by M.
www.mbym-shop.com
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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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Gezellige multimerkenwinkel voor dames en heren met retouches in eigen atelier.

succes fashion | Steenweg 4-6, 1730 Asse | Tel. 02 452 27 57
parkeren | Gemeenteplein 80m | Hopmarkt 100m | Huinegem 250m | Hoek Prieelstraat 200m
openingsuren | maandag 13u tot 17u - dinsdag tot zaterdag 10u tot 18u
Extra open zondag 20 maart 14u tot 18u

www.succes.be

Succes_shoppingmagazine2022.indd
1
Shopping_Basis_VJ2020.indd
1

1/02/2022
10:05
10/02/22 12:07

Wij maken úw keuken in België

Belgische kwalitatieve
keukens op maat
Dovy-toonzalen in je buurt:
Aalst - De Gheeststraat 1 - tel 053 70 20 94
Dendermonde - Mechelsesteenweg 268 - tel 052 41 28 79
Geraardsbergen - Astridlaan 125 - tel 054 41 13 03

Oudenaarde - Serpentsstraat 90 (langs N60) - tel 055 30 94 60
Sint-Martens-Latem - Xavier de Cocklaan 32 - tel 09 385 98 05

Grimbergen - Vilvoordsesteenweg 397 - tel 02 251 30 64

Waregem - Gentseweg 467 - tel 056 60 53 48

Sint-Niklaas - Heidebaan 71 - tel 03 776 30 61

Oostakker - Antwerpsesteenweg 1066 c - tel 09 356 85 85

JAAR

ALTIJD OPEN OP ZONDAG

GARANTIE

Belgische
kwaliteit

10 jaar
garantie

*Actie geldig van 1/03/2022 tem 31/03/2022 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Uw keuken in
Geen
voorschot virtual reality

gastronomie

/ G U ST D E COSTER

- gust de coster ontdekt -

de ké

in Zottegem
“Gust herontdekt” zou hier een betere titel zijn. De Ké
bestaat immers al jaren, maar kreeg net voor de eerste
lockdown een grondige facelift. Niet alleen het interieur, ook het concept kreeg een update.
De Ké Bar-Food-Wine-Catering is het nieuwe concept van De
Ké, een naam die “perron” betekent in het Zottegems. De Ké
ligt immers dichtbij het station van Zottegem. Jurgen en Patricia
Claeys-Schroeven kochten het pand in 2003 en openden hun brasserie in 2006. De jaren daarvoor baatten ze de Scotch Inn uit.

tailbar tot culinaire barbecues en
menu-formules, kan op locatie
aangeboden worden, bij de mensen
thuis of in bedrijven. Deze service is
alle dagen van de week mogelijk.

Jurgen is gepokt en gemazeld in de
horeca. Hij genoot zijn opleiding
aan de befaamde hotelschool Ter
Duinen in Koksijde en deed onder
meer ervaring op in de Franse
driesterrenzaak van wijlen Alain
Chapel en in de betere restaurants aan de Belgische kust. Toen
hij een nieuwe uitdaging zocht en
vond in de streek van Sint-Niklaas
leerde hij zijn vrouw Patricia kennen. Zij is fotografe van opleiding,
maar schoolde zich om tot gepassioneerde sommelier.
Door de jaren heen bouwde ze een
mooie wijnkelder uit met Franse,
Italiaanse, Spaanse, Chileense,
Zuid-Afrikaanse en ook Belgische
wijnen die ze allemaal zelf selecteert. Haar voorkeur gaat uit naar
wijnen op basis van streekeigen
druiven. De wijnkaart blijft evolueren en wordt aangevuld met nieuwe ontdekkingen.
Sinds kort is het team versterkt met
zoon Thomas die net als zijn vader
een koksopleiding in Ter Duinen
volgde. Thomas werkt liever in de
zaal. Hij is de man van de creatieve

We startten onze avond met een
exotische
cocktail
“Pineapple
Storm”, vergezeld van een plankje
met een trio van uitgelezen ham:
Ibérico Bellota, Curado Duroc Batallé en truffelham. Als voorgerecht
gingen we voor de langoeststaart,
heerlijk op smaak gebracht met
bieslookboter.
De fruitig frisse Côtes de Gascogne
op basis van de gros manseng-druif
- deze keer ook verkrijgbaar per
glas - bleek een perfecte match.
Een voortreffelijke filet pur in royale portie liet zich vergezellen van
een karaktervolle Navarra op basis
van de graciano-druif. We sloten
af met een fris dessert op basis
van watermeloen, druifjes en venkelzaad.
De combinatie van een eigentijds concept en een degelijke
Franse keuken met moderne twist
maakt van De Ké een plek om te
ontdekken en tevreden terug te
komen.
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Wij verkenden de vernieuwde De
Ké op een zomerse maandagavond. Er heerste een gezellige
drukte.
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én klassieke cocktails.
De keuken is het terrein van chef
Jurgen en van Ben, een kok die al
16 jaar actief is, die ook zijn opleiding genoten heeft in Ter Duinen
(zo zijn ze dus met drie) en zich
nu ten volle inzet voor het catering-onderdeel van De Ké. Hun specialiteiten zijn bouillabaise, met of
zonder kreeft, kreeftbereidingen
en klassiekers zoals filet pur van
witblauw rund. Alles, van amuusjes
tot gebak, is huisbereid.

chillen
Naast het restaurantgedeelte kan
je ook chillen aan de bar met
heerlijke tapa’s of in de namiddag
genieten van een goed glas wijn
of van een koffie met huisbereid
dessert. Het nieuwe concept is een
schot in de roos. Ook de cateringservice staat hoog aangeschreven.
Aangezien door corona de heropening van De Ké uitgesteld werd,
vond het team zichzelf opnieuw
uit en bood het afhaalmaaltijden,
maar ook catering aan.
Het volledige concept, van cock-

Gezien het grote succes is reserveren aanbevolen.

RESTAURANT

de ké

Hospitaalstraat 83
9620 Zottegem
09 360 87 00
www.deke.be
Open: Ma: vanaf 12u,
do: vanaf 16u,
vr t/m zo: vanaf 12u.
Di en wo gesloten
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> A FAMILY TRADITION SINCE 1935 <

DECORATIE - INTERIEUR -

MAATWERK MEUBELEN

Hoogstraat 77
9620 Zottegem
Tel. 09 360 03 41
www.mesdagh.be
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gesprek in’ t parksken

/ G EERT VA N G A EVEREN

minister diependaele:

“vlaanderen
heeft zoveel moois te bieden. en zeker Zottegem!”
Mijn goede vriend Theo gaf 7 jaar les in het lager onderwijs. Elk
schooljaar gaf hij zijn leerlingen de opdracht om een opstel te
schrijven met als titel ‘Wat wil je later worden?’ Ik weet nog dat
we nadien samen de literaire pareltjes doornamen. Theo had
vooral brandweermannen, politieagenten en filmsterren in spe
in zijn klas, maar ik herinnerde me één jongentje met politieke
ambities. Hij wou minister worden. Een kinderhand is meestal
gauw gevuld, maar niet dat van de 10-jarige Marc V.C. uit de Stationsstraat. Koning leek hem net iets te hoog gegrepen. Minister
daarentegen zag hij volledig zitten. Nu we een minister moeten
interviewen, vroeg ik Theo om het meesterwerk nog eens op te
diepen. Spelling en taal pasten we aan. Ook sommige namen.
Het gedachtengoed van klein Marcske bieden we u echter onverbloemd aan.

Als ik minister ben, wil ik ook veel
op televisie komen. Dan zullen mijn
vrienden Jan en Ben jaloers zijn,
en ook op televisie willen komen.
Maar Jan praat niet zo goed, en
Ben heeft een rare kop. Dus dat
wordt moeilijk. Als minister zou
ik ook veel meer mogen dan nu.
Zoals liegen bijvoorbeeld. Nu mag
dat niet van mijn mama. Maar ze
liegt zelf. Ze zegt dat papa op zijn
buik kan liggen met zijn knieën
omhoog. Ik had iets raars gezien
in de slaapkamer, maar ik geloof
haar niet.
Mama heeft nu ook een dikke buik.
Ze krijgt een kindje. Papa zegt dat
het van dat kieken van hier rechtover moet zijn, maar ik geloof hem
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ook niet. Kindjes komen niet uit
eieren. Dat zegt onze meester, en
hij liegt nooit. Lekker eten, wil ik
ook doen als ik minister ben. Frieten met veel ballekes in de tomatensaus. Dat eet ik ook bij tante
Mie. Ze kan dat goed klaarmaken.
Misschien kan nonkel Dees daar
niet van kakken. Als ik minister zal
zijn, schaf ik ook de school af. Niet
altijd. Een beetje, als het goed weer
is. Ik ga nu maar stoppen want ik
moet nog wat leren. Veel dingen
die ik later als minister niet nodig
zal hebben. Andere mensen doen
dat dan voor mij. Ik zou meester
Theo ook minister maken. Want hij
is slim, en streng. Zo een minister
moet er toch ook zijn.’
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‘Als ik groot ben, wil ik geen koning maar minister worden. Dan
kan ik zeer veel bier drinken zoals
nonkel Dees. Hij heeft een hele
dikke buik. Hij zegt dat het komt
omdat hij niet kan kakken, maar
ik geloof hem niet. Tante Mie zegt
dat hij leeft als een minister. Niets
doen, en zich alle dagen vol gieten.
En ik zou ook champagne drinken. Als tante Mie dat doet, lacht
ze altijd. Eén keer op mijn eerste
communiefeest heeft ze zelfs haar
kleren uitgedaan. Dat heb ik maar
half gezien want ik vloog onder
tafel van mijn papa. Ik zag wel dat
ze zich niet goed waste want ze
had haar vanonder. Ik zou ook veel
geld verdienen als minister. Dan
koop ik een dure auto om met mijn
lief rond te rijden. En als ik het beu
ben, neem ik een andere auto. En
een ander lief. Ik ben toch minister. Ik zou een beetje van mijn geld
aan mama geven. Ze zaagt er altijd
over tegen papa. Maar die zegt dat
ze minder schoenen moet kopen.
En zo van die dingen om haar borsten in te steken. Nonkel Micheline
heeft dat ook aan. Vroeger zei
mama Michel tegen hem, maar
toen had hij nog een snor.

Champagne
drinken?
Bij ons aan tafel een echte minister. Matthias Diependaele is in de
Vlaamse regering bevoegd voor
Financiën en Begroting, Wonen en
Onroerend Erfgoed.
Een hele boterham als u het ons
vraagt, maar hij zit er bijzonder
ontspannen bij. Kan ook moeilijk
anders in het oergezellige restaurant ‘t Parksken waar we meteen
worden begroet met een fris glaasje champagne. ‘Sorry, ik ga het
bij een colaatje houden’, verrast
de minister ons. Nochtans is hij
vergezeld van een kabinetsmedewerker Simon Vandecasteele. Maar
de minister is BOB.
‘Je weet meteen dat ik me niet
uitverkoren voel, en niet alles aan
anderen overlaat. En zeg trouwens
maar Matthias. Zo kennen ze me
best in Zottegem.’
Lang duurt het dus niet voor de
naam van ‘zijn stad’ valt…
…‘Getogen in Zottegem, maar
niet geboren.’
Lap, daar gaat mijn grootste geheim al (lacht). Ik ben inderdaad

in 1979 geboren in Sint-Niklaas.
Dat heeft enkel te maken met de
verloskundige die me ter wereld
bracht. Een kennis van de familie
die in Sint-Niklaas werkte. Geloof
me, ik ben een Zottegemnaar in
hart en nieren.
En je bent er in feite burgemeester.
Ja, sinds 1 januari 2022. Gezien
mijn functie als minister, kan ik
echter mijn ambt niet opnemen.
U zegt het blijkbaar met enige
pijn aan het hart?
Dat klopt. Is dat zo duidelijk?
(lacht) Ik was inderdaad graag
burgemeester geworden, maar
het zou van weinig oprechtheid
getuigen, mocht ik beweren niet
graag minister te zijn. Soms moet
je kiezen. Je hebt politici die van
alle walletjes willen eten, maar zo
zit ik niet in elkaar. Ik heb mijn sjerp
doorgegeven aan partijgenoot Evelien De Both, en ik weet zeker dat
ze het zeer goed zal doen.
Dat is dus al een geruststelling.

Zottegem is te speciaal om het niet
optimaal te beheren. Met Evelien is
de stad alvast in goede handen. Ik
heb trouwens als schepen al mijn
steentje kunnen bijdragen.
Maar wat maakt Zottegem
nu zo speciaal? We zaten hier
eerder met Jean Blaute, en hij
was ook zo lyrisch over zijn Zottegem.
Misschien moet je er eerst wonen om het echt te beseffen. Ik
zou je lezers alvast de raad geven
om eens van Zottegem te komen
proeven. Bijna letterlijk en zeker
figuurlijk. Ons stadscentrum met oa
het Egmontkasteel is echt uniek.
Op enkele stappen heb je het
fantastische Park van Breivelde,
de bergjes van de Ronde van
Vlaanderen, de winkelstraten, en
vooral de mensen. Zottegemnaren
houden van goed leven. Oud Zottegems bier, al gedronken? Van
brouwerij Crombé vroeger. En
al die uitstekende restaurants.
Kijk, we zitten hier in ‘t Parksken
op een paar km van Zottegem.
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Culinair een hoogvlieger toch?
Deze streek heeft werkelijk alles.
Ik ben er heilig van overtuigd dat
het gebied van de Vlaamse Ardennen tot het mooiste erfgoed van
Europa behoort. Met Zottegem als
hoofdstad natuurlijk (lacht).
Culinair een hoogvlieger? Dat kunnen we enkel beamen. Na de voorproevertjes van chef Joris, krijgen
we een crème van ganzenlever met
witloof, snijbiet en graanmosterd
geserveerd. Het gesprek valt stil, en
onze monden vallen open. Mooi,
lekker, speciaal. De eerste woorden
die me te binnen schieten. Nu nog
even doorspoelen met een zacht
rood wijntje, en we zijn er weer
helemaal klaar voor.

Veel op televisie?
U bent graag minister, wou
graag burgemeester zijn, en u
was 6 jaar graag fractieleider
van NVA in het Vlaams Parlement. Is er iets dat je niet graag
doet in de politiek?
Het is me met de paplepel ingegeven. Mijn grootvader was senator voor de Volksunie, mijn vader
zetelde in de provincieraad voor
NVA, en als puber was ik reeds actief binnen de Vlaamse beweging.
Al vroeg zette ik de stap naar de
NVA. Ik werkte als politiek medewerker voor NVA-Europarlementslid Frieda Brepoels. Mijn diploma
als master in de rechten met specialisatie internationaal en Europees recht opende ook deuren,
en in 2009 werd ik verkozen
als jongste parlementair van de
NVA-fractie. In 2013 werd ik dan
fractieleider van de NVA. Dat vond
ik fantastisch. Om op je vraag te
antwoorden: neen, er is niets dat ik
niet graag doe in de politiek. Ik hou
ervan om te debatteren, om tussen
en met de mensen te praten over
de zaken die ons bezighouden.
Zoals over de 170.000 gezinnen
die wachten op een betaalbare woning. U zat een aantal
weken terug in het oog van de
storm. Je kwam vrijwel elke dag
op televisie.
Media-storm bedoel je. Je zei
daarnet ‘betaalbare woning’. Dat
klopt dus helemaal. Vandaar mijn
voorstel om de private sector te
ondersteunen. Veel mensen vallen nu net uit de boot voor een
sociale woning, maar kunnen een
huurwoning niet betalen wegens
de oplopende prijzen in de private
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sector. We moeten die huurprijzen
afremmen zodat meer mensen een
betaalbare huurwoning vinden.
De regeringspartner CD&V
schoot het voorstel af, Noël
Slangen vond het in zijn HLNcolumn absurd. Krijg je zelfs
dan nog niet even genoeg van
de politiek?
Maar nee! Dat is net het interessante aan politiek. Je kan iets losmaken. Er zou nog veel meer debat
moeten zijn. Hoe meer meningen,
hoe meer kans dat de politiek de
mensen helpt. Misschien ben ik
een idealist, maar ik ben geen
politicus om naar de pijpen van de
anderen te dansen. Ik wil dat de
politieke confrontatie tot goede
maatregelen voor de mensen leidt.
Door niets te doen, zal het niet
lukken. En uiteraard zullen we ook
met man en macht werken om
zoveel mogelijk sociale woningen
te bouwen. We voorzien 3,5 miljard euro de komende jaren Maar
we moeten ook openstaan voor
de samenwerking met de private
sector, en niet alleen met de sociale huisvestingmaatschappijen.
Te veel mensen vinden nu geen
huis omdat ze net niet voldoen aan
de eisen voor een sociale woning.
Nu komen daar nog de hoge energieprijzen bovenop. Dat mijn voorstel voor enige controverse heeft
gezorgd, kan ik enkel toejuichen.
Daarom krijg ik ook nooit genoeg
van de politiek.
Intussen krijgen we ook nooit genoeg van onze menu. Noorse kabeljauw met paddenstoel, amandel en beukenzwam. Kalf uit de
Limousin met wintergroenten, en
een hemels rijstpapje met vanille-ijs
en confituur van melk. Een minister is wel wat gewoon, denken we,
maar Matthias Diependaele raakt
er niet over uitgepraat. En voor een
politicus wil dat wat zeggen...

Verdient een
minister veel?
Wij worden niet zo vaak geïnterviewd op restaurant. In tegenstelling tot wat veel mensen denken,
is minister zijn vooral “hard werken”. Gelukkig kan ik rekenen op
een uitstekend kabinet die me met
raad en daad bijstaat. Echt, dit ontspannend avondje is welgekomen.
Vaak vinden mensen ook dat
een minister te veel verdient.
Dat kan ik begrijpen. Neem daar

bepaalde privileges bij, en het
etiket profitariaat is niet ver weg.
Ik kan je verzekeren dat geld en
die zogezegde voorkeursbehandeling niet mijn drijfveren zijn om
aan politiek te doen. Uiteraard wil
ik zoals ieder ouder het beste voor
mijn kinderen, en moet ik ook mijn
facturen betalen. Indien het kan
helpen, zou ik echter graag een
deel van mijn wedde afstaan. Maar
daar zit niet het grote probleem.
Het zet eveneens kwaad bloed bij
de mensen dat er zoveel ministers
en staatssecretarissen zijn.
Dat aantal moet drastisch gereduceerd worden. Daar pleit NVA, met
voorzitter De Wever op kop, al lang
voor. Confederalisme met meer
bevoegdheden voor Vlaanderen
is ons doel. Covid heeft eveneens
voor misnoegdheid bij de bevolking gezorgd. Ik vind dat de Vlaamse regering het goed heeft aangepakt, maar met zoveel ministers
uit andere deelstaten rond de tafel
zitten om tot een overeenkomst te
komen, is niet makkelijk. Minister
Ben Weyts deed er bijvoorbeeld
alles aan om de Vlaamse scholen
open te houden. Federaal zag men
het soms anders.
Niet makkelijk, geloof me. Laat
ons hopen dat de soms terechte
misnoegdheid de mensen niet naar
extreemrechts heeft gedreven. Aan
ons politici om de bevolking te bewijzen dat dit niet de oplossing is.
Ga je vaak bij je collega-ministers op de koffie. Of is het elk
op haar of zijn eilandje?
Ik had daarnet nog een vergadering met Vlaams minister-president
Jan Jambon. Een zachte, aimabele man met gevoel voor humor.
Mensen krijgen soms een vertekend beeld via de media of via
andere kanalen. Ik ken veel collega’s waarmee ik graag op de koffie zou gaan. En om specifiek op
je vraag te antwoorden: overleg is

noodzakelijk, maar daarom hoef je
andermans deur niet plat te lopen.
Mijn kabinetsleden zorgen er ook
voor dat alle nodige informatie
ons bereikt. Het geld van de belastingbetaler moet goed worden
besteed. Voor je nu begint over
de Vlaamse financiën en de begroting. Dat zit snor in Vlaanderen...
Dat willen we graag geloven
minister Matthias. Federaal is
het blijkbaar een ander paar
mouwen. Maar financiën en
begroting zijn niet meteen de
onderwerpen om deze gezellige avond af te sluiten. Kent
u iets van voetbal? Of koers?
Ik ontmoette u weleens tijdens
een sportwedstrijd.
Of daarna op de receptie (lacht). Ik
ben geen echte sportfanaat, maar ik
heb een enorme bewondering voor
de mensen die zich dagdagelijks inzetten voor de sport in Vlaanderen.
Vrijwilligerswerk blijft zo belangrijk.
En solidariteit. Kijk naar de zorg tijdens de pandemie. De vaccinatie,
de vele helpende handen. Vlaanderen heeft zoveel moois te bieden.
En zeker Zottegem!
De minister houdt het de rest van
de avond bij frisdrank. Hij beseft
niet wat hij mist. De wijn is zo
lekker dat we op geen glas kijken.
Ligt dat aan ons of hebben we
misschien de joie de vivre van Zottegem al te pakken. ‘In Zottegem
wonen zoveel fijne mensen’, herhaalt Matthias Diependaele nog een
keer of vijf. We tonen hem een foto
van Urbain Braems. De ex-coach
van Anderlecht schreef ook lang
voor Shopping Magazine. Een beter
beeld om te bewijzen dat Zottegem
inderdaad fijne mensen heeft gekend, en nog kent, is er niet...

Met dank aan www.parksken.be
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Timmermans
SINT-NIKLAAS – Timmermans,
al 145 jaar een gevestigde waarde in
Oost-Vlaanderen, opende op 6 maart '21
officieel de deuren van zijn
gloednieuwe multibrand store.
Met deze immense vestiging – net
buiten het centrum met veel
parkeerplaatsen rond de shop – breekt
een nieuwe glorieuze tijd aan voor de
vijfde generatie van de familie
Timmermans.

Fashion

Shoes

Lifestyle

Authentic

100%

MEN & WOMAN

SHOES,
BAGS & CLOTHING

5TH GENERATION

Contact
Kom even onthaasten aan de rand
van de stad...
Nieuwe Baan 135,
Wij verwelkomen u graag in
onze nieuwe vestiging!
Breng ons zeker een bezoekje
en laat ons kennismaken.

Timmermansschoenen
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9111 Sint-Niklaas
+32 (0)3 780 79 40
hello@timmermans.be

www.timmermans.be

timmermans
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Na jarenlange trouwe service voor uw elektrische apparaten kunnen we bij Elektro Van Assche ook uw keuken
de nodige aandacht geven. Onze interieurontwerpers staan voor klaar. Met onze eigen plaatsingsdienst kunnen
wij zorgen voor een kortere lever- & plaatsingstermijn en een optimale opvolging van uw project. Breng een
bezoekje aan onze nieuwe keukenafdeling om samen ideeën uit te werken en uw droomkeuken te realiseren.

Kruishoutemsesteenweg 242-244, 9750 Kruisem, T +32 (0)9 384 14 25

www.elektrovanassche.be
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HOOGSTRAAT 11A, 9660 BRAKEL - 055 42 00 16 - juwelier-vandenbossche.be
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home & fashion

pastoor aalst

mode en design
met een eigenzinnige twist
De Aalsterse conceptstore Pastoor is méér dan een boetiek en een
designwinkel. Het is een zalige plek voor al wie gelooft in schoonheid en creativiteit. Een zaak met een ziel, gezegend met een Aalsterse kwinkslag.

Toen modetempel Bogaert zijn
deuren sloot in het prachtige pand
aan het Keizersplein, bleef modeminnend Aalst op z’n honger. Maar
niet voor lang.
Pastoor, een verborgen parel met
toen vooral mannenmode en
designmeubelen, verhuisde twee
jaar geleden van het kleine pand
in de Louis D’Haeseleerstraat naar
het statige herenhuis aan het Keizersplein. Het bood Francis Meersseman en Dorien Van den Berghe,
de creatieve bezielers van Pastoor,
de ruimte om hun aanbod verder
uit te breiden. Er kwam een afdeling
met kledij en accessoires van talentvolle ontwerpers voor vrouwen bij.
Van bekende namen tot jonge
ontwerpers die ook een podium
krijgen bij Pastoor. Het resultaat
is een uniek en boeiend aanbod
vol ontdekkingen. De gemoedelijke sfeer, gekruid met een vleugje
humor, zorgen ervoor dat Pastoor
een zaak is met een hoge feelgood
factor.

Mode voor meerwaardezoekers
De damesafdeling omvat Belgische
namen zoals Christian Wijnants,
Sofie D’Hoore, Toos Franken,
Wolvis, Evelien Vanhooydonck,
Howlin’, UNRUN 42/54 - de athleisure collectie van Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée – maar ook
buitenlandse labels zoals Samsoe&
Samsoe, le Mont Saint Michel en
vele anderen.
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Ook de mannenafdeling met namen
zoals Stephan Schneider, Christian
Wijnants, Homecore, 7d, NN07 en
Royal Republiq biedt een eigenzinnige mix van gevestigde designers
en jonge casual labels met een
twist én bedoeld voor elk budget.
De hoge kwaliteit en de unieke,
trendoverstijgende stijl zorgen ervoor dat je geleidelijk een garderobe kan uitbouwen.

Inspirerende
sfeerkamers
Op het gelijkvloers scheppen designobjecten al de nodige sfeer en
vormen ze rustpunten in de modeafdeling.
Op de eerste verdieping tref je
designmeubelen, tapijten, verlichting en deco-objecten, onderverdeeld in kamers, elk met hun eigen
sfeer. Je kan er terecht voor een
origineel cadeau zoals een fraaie
vaas, maar ook voor een totaalinrichting, al dan niet in samenwerking met een interieurarchitect.
Ook hier stellen Francis en Dorien
een gevarieerd aanbod samen, in
verschillende stijlen en prijsklassen,
maar altijd met kwaliteit en originaliteit als rode draad. Vanaf deze
zomer wordt het aanbod uitgebreid
met een outdoor-lijn die op de patio zal opgesteld zijn.

Van kunst naar
draagbare mode
Een bezoek aan Pastoor is al een
ontdekking op zich.

Francis en Dorien gaan nog een
stap verder en maken van Pastoor
een plek waar ontwerpers uitgenodigd worden om hun collectie
toe te lichten in een relaxte sfeer,
met een drankje en een hartige
hap. In de zomer staat een jazzavond op het programma.
Aangezien de grens tussen mode,
design en kunst flinterdun is, stond
het in de sterren geschreven dat
Pastoor vroeg of laat zijn deuren
zou openzetten voor kunstenaars.
Van 1 april tot halfweg mei zal
Danny Cobbaut, een kunstenaar
uit Erpe-Mere, zijn werk in Pastoor
tentoonstellen.
Onder de titel “Equipe Vélocipédique Cobbaut” stelt Danny
een reeks werken van wielrenners
met een beschilderde trui tentoon.
Pastoor liet deze werken in beperkte oplage bedrukken op wielertruitjes, geproduceerd door een
Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd
is in technische sportkledij.
Op die manier wordt kunst draagbare mode.

Keizersplein 3
9300 Aalst
0479 83 67 58
www.pastoor-aalst.be
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RAY-BAN
DOLCE & GABBANA
GIORGIO ARMANI
BVLGARI
SILHOUETTE

OPTIEK

JACQUES

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

SERENGETI

VICTORIA BECKHAM

H O O G S T R A AT 4 3
9620 ZOTTEGEM
09 360 72 94
W W W. O P T I E K J A C Q U E S . B E

TOT 30 JUNI ‘22: 10% KORTING
B I J A A N K O O P VA N E E N B R I L
DAVID BECKHAM
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Puur leven... buiten en binnen
en zoveel meer! Ontdek het bij ons
binnenstebuitenshop.be

·

·

·

Volg ons op
Instagram
& Facebook

·

JARDINICO GOMMAIRE DECO/OUTDOOR HOUE FATBOY MAX & LUUK NEW
BOREK NEW HÖFATS EVERDURE KYWIE ROBOMOW EGO POWER TUINMACHINES

·

·

·

·

·

Provincieweg 449 · 9550 Hillegem · binnenstebuitenshop.be
Parking achteraan · Shop ook online!
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Antwerpsestw. 91
LOCHRISTI

Vliegplein 56
MALDEGEM

www.vandella.be

Royal Botania

Aurélie Lecuyer voor Fermob

Ontdek onze unieke variatie
van Outdoor Lounges

Pop-Up Store
vanaf maart
tot augustus

EGO Paris
Royal Botania

Showroom met WOW-effect
• U geniet optimaal van ons professioneel advies en inspiratie.
• U ontdekt en overweegt rustig alle mogelijkheden in onze ruime showroom.
• Op 850 meter van afrit n°3 op R4 (Oostakker-Lochristi)
• 30 minuten van de Kennedytunnel, Deinze, Groot-Bijgaarden of Ninove

Voor onze openingsuren zie www.vandella.be

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.

Vandella_Shopping_VJ2022.indd 2
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outdoor living
in stijl

De laatste jaren is het terras nog meer een ontmoetingsplaats
voor vrienden en familie geworden. Dat vraagt om gezellige
loungehoeken en flexibele opstellingen. In stijlen die variëren van
organisch tot minimalistisch.

Royale
rondingen

Heel anders is de trend naar ranke,
lichte en minimalistische outdoor-

meubelen. Een mooi voorbeeld
hiervan is de Styletto van Royal
Botania, waarvan de poten geïnspireerd is op de hoge, sexy stiletto hak. Deze uitgepuurde lijn
met slanke vormen doet de grens
tussen binnen- en buitenmeubelen
vervagen, een trend die zich steeds
verder zet. De Styletto-lijn reikt
van stoelen, met of zonder geïntegreerd kussen, tot een lounge met
modulaire elementen die je naar
wens kan opstellen. De bijhorende eettafel biedt zich aan als een
menu à la carte: ze is verkrijgbaar
in twee verschillende hoogtes, met
een ovaal, een ellipsvormig of een
rond blad in teak, lavasteen of
keramiek, telkens in verschillende lengtes of diameters. Ook de
loungetafels en de bijzettafels zijn
in verschillende hoogtes verkrijgbaar. Op die manier kan je je eigen
stempel drukken op je terras.

Schommelstoel Strappy, bijhorend voetbankje en Conix bijzettafel van Royal
Botania. www.royalbotania.com

Heerlijk schommelen in deze zandkleurige
Kodo-schommelstoel van Vincent Sheppard. www.vincentsheppard.com

De natuur blijft een belangrijke
inspiratiebron voor de ontwerpers van outdoormeubelen. Deze
trend vertaalt zich in organische
vormen, vaak uitgevoerd in
natuurlijke kleuren en natuurlijke
materialen zoals teak en touw,
echt, in kunststof of in een mix van
beide. Zoals Canax, een materiaal
met een kern van polyester en een
buitenlaag van pvc en natuurlijk
hennep. Tribu gebruikt het, onder
meer voor de armstoel uit de Senja-reeks. Het geeft de stoelen een
luchtige en lichte look. Vlechtwerk,
in al zijn verscheidenheid, blijft
sowieso actueel.

Rank en licht

Eenvoud siert: outdoor meubelen met buisvormig frame en zitting in vlechtwerk, van
Vincent Sheppard. www.vincentsheppard.com

Cosy zitopstelling uit de reeks reeks Amanu van Tribu. Het frame van de stoelen is van
teakhout, de zitting en de rugleuning zijn gemaakt van Canax. www.tribu.com

Ligbedden en cosy fauteuils uit de outdoorcollectie van Ethnicraft.
www.ethnicraft.com

TUIN.indd 2

Lounge opstelling van Ego Paris.
www.egoparis.com
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In & Outdoor living in style

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

> WWW.CASA-VERDE.BE
Kruishoutemsesteenweg 179 - 9750 Zingem - T 09 384 99 09
Open: wo-za van 10 tot 12u en van 14 tot 18u - Zondag van 10 tot 12u

Casa Verde_Shopping_VJ2022.indd 1
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Vintage 2.0
Heel wat outdoorcollecties zijn
geïnspireerd op de tuinmeubelen
van vroeger. Van de retro metalen
frames met houten latten tot de
kuipvormige sixties’ modellen. En
toch ogen ze verrassend eigentijds omdat ze gebracht worden in
gestileerde belijningen en in weersbestendige materialen.
De “Sixties” lijn van Fermob is een
mooi voorbeeld van een eigentijdse
interpretatie van een vintage meubel. Zeker in de nieuwste zwarte
versie oogt deze lijn heel actueel.
Ook nieuw is de schommelstoel,
een element dat tegenwoordig niet
kan ontbreken op het terras.
De Nederlandse designer Maarten
Baas inspireerde zich op de lattenstructuur van retro tuinmeubelen,
maar vertaalde ze in een gestileerde,
subtiel afgeronde versie, in wit of in
knalgeel, een statement kleur die
zorgt voor een vrolijke toets in de
tuin. Ook de Palissade-reeks van
Hay werkt met een open lattenstructuur, zowel voor de stoelen, de
tafels en de banken.

Bellevie tafel met opbergruimte in het midden en Bellevie stoelen. www.fermob.com

Ranke eettafel en stoelen in tweekleurig vlechtwerk, van Dedon.
www.dedon.de

Blikvanger is de cirkelvormige tuinbank, ideaal om onder de schaduw
van een grote boom te genieten.

Lounge- en
bijzettafels
Lounge-meubelen zijn steeds vaker
modulair, zodat opstellingen vlot
kunnen veranderd worden in functie van je gezelschap of je mood.
Dit verklaart ook het succes van
de bijzettafeltjes, in alle mogelijke
hoogtes. Je plaatst ze waar je maar
wil, als bijkomend tafeltje in de
loungehoek, vlakbij de schommelstoel of de ligstoel om je drank en
een boek bij de hand te hebben,
of gewoon om een vaas of een
windlicht op te plaatsen. Sommige
modellen kan je samenvoegen tot
een grotere tafel, andere kan je dan
weer in elkaar schuiven zodat ze
weinig plaats innemen.

Tafel, bank en stoelen uit de Prato-collectie van Manutti.
www.manutti.com

Eenvoudigweg elegant: outdoormeubelen
uit de Palissade-collectie. www.hay.dk

En na de zomer verdienen ze hun
plek in het interieur.

Lekker chillen in deze “Egg” hangstoel
van Kettal. www.kettal.com
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Licht en rank, deze tafel en stoelen, uit de nieuwe Styletto-reeks van Royal Botania.
www.royalbotania.com
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Altijd handig, zo’n drankentrolley, van Ego
Paris. www.egoparis.com

Met een Green Egg, een Ofyr vuurschaal met geïntegreerde grillplaat en een mobiel
werkeiland met handige opbergruimte, kan je uitgebreid kokerellen in open lucht. Ideaal
voor een geslaagd tuinfeest. www.ofyr.com

Licht en warmte
Lange zomeravonden worden nog
gezelliger met sfeerlicht, dansende
vlammen en knetterend hout. Heel
handig zijn de snoerloze lampen
die je via usb kan opladen.
Je vindt ze in alle stijlen, van Japans design bij Hay over de Edison-lampen van Fatboy, in diverse
formaten, tot de meer landelijke
stijl van Vincent Sheppard.
Ook op het vlak van vuurschalen
is de keuze immens, zowel wat
de stijlen als wat de prijsklassen
betreft. Hier wint de multifunctionaliteit terrein. Dankzij een grillrooster tover je de vuurschaal om
tot een barbecue.
Je kan ook opteren voor een model
met een geïntegreerd bakoppervlak, zoals de Ofyr die niet alleen
een sfeermaker is, maar die ook als
object zijn looks mee heeft.
Al die sfeermakers kunnen ook in
de herfst en de winter hun dienst
bewijzen bij een gezellige winterse
barbecue. Sfeer for all seasons.

Deze Kamal Kamado houtskoolbarbecue
van Barbecook oogt niet alleen mooi
dankzij zijn bladmotief in reliëf, hij is ook
heel functioneel. Je kan ermee op de juiste
temperatuur grillen, koken en braden. Hij
is eenvoudig te bedienen én hij is onderhoudsvriendelijk. www.barbecook.com
Knalgele, bedrieglijk eenvoudige
tuinmeubelen van de Nederlandse
designer Maarten Baas voor Serax.
www.serax.com

Hay breidt zijn collectie Pao-lampen van
de Japanse designer Naoto Fukasawa uit
met deze oplaadbare lampen voor binnen
en buiten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
www.hay.dk

Snoerloze buitenlantaarns “Mora” met een oplaadbare LED-module op zonne-energie of
op het lichtnet. Schitterende sfeerschepper op lange zomeravonden.
www.vincentsheppard.com

Ranke terrasmeubelen van aluminium en vlechtwerk in een trendy zwarte uitvoering,
met een knipoog naar de sixties, van Fermob. www.fermob.com
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Volop genieten
van de zomer en
toch het hoofd
koel houden?
Laat je inspireren
in onze showroom!

ROLLUIKEN
ZONWERING
GLASDAKEN
MUGGENRAMEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPING
ZONWERENDE FOLIES - NIEUW IN ONS GAMMA

Geraardsbergsesteenweg 129 - 9320 Erembodegem - Tel 053/83 25 04 - WWW.ROVANA.BE
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Vakantie in eigen tuin doe je zo De Italiaanse Unopiu Welcome Loungecollection
Exclusief beschikbaar bij T’Hooft Outdoor

Moortelputstraat 1 / B-9031 Baarle Drongen / T 09 282 31 22
Openingsuren:
9u-12u30 en 13u30-18u30 (zaterdag tot 18u) / dinsdag, donderdag en zondag gesloten
Meer info op: www.thooft.com of bestel meteen op: shop.thooft.com
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bekijk onze openingstijden in onze webshop: www.interflower.be



Huis & tuin!
Bij tuincentrum Interflower staan we
altijd voor je klaar!

Ben je op zoek naar mooie kamerplanten en
sfeerartikelen voor in huis, of ga je in de tuin aan de
slag en wil je graag leuke buitenplanten uitzoeken?
Bij tuincentrum Interflower vind je alles wat je nodig
hebt voor in en rond het huis.
Kom gezellig winkelen, of geniet van één van
de heerlijke gerechten uit ons restaurant, bij
tuincentrum Interflower!

Naamloos-1 2
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COSMEDISCH
CENTRUM

SCHOONHEIDSINSTITUUT
AFSL ANKINGSINSTITUUT
ZONNECENTER

MENSEN MOOI MAKEN
IS ONZE PASSIE

AFSL ANKEN

DIEETCENTER

DIEET-COACHING

ACTIE!
NU EXTRA
GRATIS*
BEURTEN

HEB JE OOIT AL VET WILLEN L ATEN
WEGNEMEN OP ZICHTBARE PL AATSEN
ZOALS BILLEN, DIJEN EN BUIK?

ZEER RUIM ASSORTIMENT PROTEÏNE VOEDING
ALSOOK GRATIS BEGELEIDING BIJ PROTEÏNE DIEET
ONZE PRODUCTEN ZIJN TE KOOP IN ONZE WINKEL OF
IN ONZE ONLINE WEBSHOP

Tot voor kort was dit enkel mogelijk via dure operaties of plastische
chirurgie. Welnu, HYPOXI is vandaag het beste alternatief: de resultaten
zijn volledig natuurlijk, snel zichtbaar maar vooral ook duurzaam.
HYPOXI is de nieuwste, revolutionaire innovatie op het vlak van bodystyling
en afslanken, die wereldwijd zijn doeltreffendheid heeft bewezen.

IN ONZE ONLINE WEBSHOP

* bij start van een kuur

ZONNEN

BEAUT Y

BEMAND ZONNECENTER

BEHANDELINGEN
SCHOONHEIDSINSTITUUT

CONFORM NIEUWE WETGEVING
MET DE HOOGSTE HYGIËNISCHE NORMEN

ALLE GELAATSVERZORGINGEN
INTRACEUTICALS VERJONGINGSKUUR
COOLIFTING BEAUTY BEHANDELING
NIEUW:
MESOESTETIC - GENESIS BEHANDELINGEN

I

I

WIJ ZIJN DOORLOPEND OPEN VAN MAANDAG TOT DONDERDAG VAN 9 TOT 20U30 VRIJDAG VAN 9 TOT 19U ZATERDAG VAN 9 TOT 13U
ALBERTLAAN 160 NINOVE TEL. 0493.093 093

I

Beauty Style_Shopping_VJ2022.indd 1
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WWW.BEAUSTYLE.BE
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vrije tijd

Snap Fitness Zele

persoonlijke aanpak, warme sfeer
Een fitnessclub waar je naartoe kan wanneer je maar wil: om vijf
uur ’s morgens voor je naar het werk gaat, ’s avonds laat wanneer
je late shift gedaan of wanneer de kinderen in bed liggen, het kan.
Snap Fitness 24/7 in Zele is letterlijk 365 dagen per jaar open, de
klok rond. Dankzij de kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak
voel je je meteen thuis.

24/7 open
ook op zon- en
feestdagen.
Bemande uren:
Van ma-do: 9-13 & 17-21
Vrij en za: 9-13

Snap fitness_Red_Shopping_VJ2022.indd 1

Een gezonde geest
in een gezond
lichaam
Dat thuisgevoel heeft alles te maken met de persoonlijkheid van
Lieve Pieters, de sterke vrouw achter deze fitnessclub die vorig jaar
de deuren opende. Nadat Lieve zelf
ervaren heeft wat ontspanning en
een goede fysieke conditie voor je
welbevinden kan betekenen, wil ze
haar kennis en ervaring delen met
anderen. Zo zijn de juiste houding
en een goede ademhaling belangrijk voor je algemene conditie en
voor je stressbeheersing. Lieve leert
haar leden correct te ademen en te
luisteren naar hun lichaam.
Haar focus ligt op een gezonde
geest in een gezond lichaam. Die
zachtere en persoonlijke aanpak
maakt dat ze heel gevarieerd publiek aantrekt.
Van jonge mama’s en mensen die
na een revalidatie hun conditie
geleidelijk willen opbouwen tot

mensen met een drukke job die
een uitlaatklep zoeken om op een
gezonde manier hun stress achter
zich te laten.
Binnenkort wordt het fitnessaanbod uitgebreid met yoga.

geving. Ook de kleinschaligheid is
een troef. Lieve onthaalt elk nieuw
lid persoonlijk, geeft een rondleiding en neemt samen de huisregels
door. De strenge huisregels garanderen een onberispelijke netheid

Persoonlijke
aanpak

en een veilige, aangename sfeer.
Lieve kent alle leden bij naam. Bij
het intake gesprek peilt ze naar de
wensen. Sommigen kiezen voor
een individuele begeleiding, anderen willen een trainingsschema op
maat of wensen voedingsadvies.
Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Zelfs wie geen begeleiding wenst, krijgt nuttige tips.

Lieve maakte in 2019 een carrièreswitch van formaat. Gezien haar
studies economie was een job bij
de bank een evidente keuze. Daar
bleef ze jarenlang werken zonder
echt energie terug te krijgen van
haar veeleisende job. In haar vrije
tijd was ze al jaren bezig met
krachttraining, een hobby die stilaan een passie werd. Het idee om
als personal trainer in bijberoep te
werken sloeg om in de ambitie om
een eigen fitnesszaak op te richten,
geheel volgens haar visie. Ze volgde een degelijke opleiding aan de
Physical Coaching Academy zodat
ze een officiële licentie als physical
en personal trainer op zak heeft.
Ze vond in Zele een vlot bereikbaar pand van 440 vierkante meter in een oude spinnerij, met een
ruime parking. De grote ramen met
gul lichtinval en de hoge plafonds
zorgen voor een aangename om-

24/7 open
Leden ontvangen een badge
waarmee ze 24 uur op 24 toegang krijgen tot de fitness. Deze
is bewaakt met camera’s en een
oproepsysteem in geval van nood.
Doordat de club de klok rond open
is, zijn er minder piekmomenten
zodat het altijd rustig is in de club.
Na het sporten kan er nog even
nagepraat worden bij een warme
drank of een sportdrank die gratis
beschikbaar is. Zo ontstaan spontane vriendschappen die het sporten nog aangenamer maken.

Lokerenbaan 116, 9240 Zele – 052 33 55 45
https://www.snapfitness.com/be/locaties/zele
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Potaardeberg 2 Merelbeke
shop.lingeriecamille.be
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badmode

/ LU T CLIN CKE

seventies’ invloeden
versus eenvoud

Ringen
en bloemen

Badpak of bikini? Flashy of discreet? Exotische prints of effen?
De badmode voor deze zomer biedt werkelijk alle stijlen, in alle
mogelijke kleuren. Eendelige badpakken blijven belangrijk, van
modellen met diepe uitsnijdingen tot verhullende exemplaren.
Bikini’s laten zich deels inspireren door de seventies, maar voegen
er een sportieve, eigentijdse noot aan toe.

Halterbadpak met bloemenprint,
versierd met fantasieringen, van
Maryan Mehlhorn.
www.maryanmehlhorn.com

Tussen badpak
en bikini
One-shoulder badpak met royale,
asymmetrische uitsnijding, van Andres Sarda. www.andressarda.com

Fluo kwastjes
Beugelbikini met een hartvormig decolleté en seventies geïnspireerde rioslip met koordjes opzij,
in een dierenprint en fluo accenten, van Marie Jo Swim.
www.mariejo.com

Exotisch
Gesofistikeerd one-shoulder badpak met hibiscusprint en fraaie
uitsnijdingen, van Watercult.
www.watercult.com

Zwart-wit
Tijdloos zwart-wit badpak in een
spel van ruiten en bloemen, van
Gottex.
www.gottex-swimwear.com

Kleurenclash
Krachtig kleurencontrast van fel
oranje en lavendelblauw, van Marina
Rinaldi.
www.marinarinaldi.com

SHOPPING_Badmode.indd 1

Pittig in pink
Roze bikini met zwarte accenten, van Andres Sarda.
www.andressarda.com
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Frisse blaadjes

Fleurig en kleurig

Driehoeksbikini met bladprint en
speelse boord met micromotief,
van Gottex.
www.gottex-swimwear.com

Beugelbikini in een veelkleurige
bloemenprint, van Empreinte.
www.empreinte.eu

Zonnig geel
versus zwart

Glamour

Bikini in felgeel en eendelig halterbadpak in effen zwart, van Maison
Lejaby.
www.maisonlejaby.com

Badpak en bikini, subtiel versierd
met glitters, uit de beachwear
collectie van Twinset.
www.twinset.com

Pure eenvoud
Elegante halterbikini in sereen wit
met hoge taille-slip, van Max Mara.
www.maxmara.com

Warme gloed
Eendelig badpak in warm oranje,
van de Belgische collectie Alex Antwerp. www.alexantwerp.com

Klaar voor
de beachparty
Ribbeltjes
Flatterende bikini met hoge-taille
slip in geribde stof, van Empreinte.
www.empreinte.com

SHOPPING_Badmode.indd 6

Totaallooks voor een geslaagde
strandvakantie, bestaande uit fluo
bikini’s, bijhorende short, top,
strandjurk en tas, van Twinset
www.twinset.com
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Gouden accent
Aardkleuren

Speels lijnenspel van schuine en
horizontale strepen, van Prima
Donna.
www.primadonna.eu

Pailletten en parels

One shoulder

Blingbling streepmotief gevormd
door geborduurde pailletten en
pareltjes, van Twinset.
www.twinset.com

Asymmetrisch one-shoulder badpak met schuine strepen in olijfgroen en goud, van Marie Jo
Swim. www.mariejo.com

Diep uitgesneden badpak met brede
strepen in warme aardtinten, van Andres Sarda. www.andressarda.com

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

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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MARYAN MEHLHORN
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Ontdek al onze aanbiedingen!

RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR GEBRUIKER !
MARCO POLO
€ 3.499

€ 2.499*

E-bike met krachtsensor | Bafang M400
middenmotor | 7 vit Shimano Altus | Actieradius 70-130km | Accu capaciteit 630Wh in
frame | Unisex | LCD display Bafang DPC07 |
anti-lek banden | Hydraulische schijfremmen |
Kenda anti-lek banden| Vaste zadelpen | Verstelbare stuurpen & verende vork | Voorlicht
via display, achterlicht op batterijen

GALANT

BOSTON

€ 2.199

€ 2.799

€ 1.699*

€ 1.999*

Lage instap!

E-bike met rotatiesensor | 7 Vit Shimano Tourney | Bafang middenmotor | Accu: 481Wh |
LCD display Actieradius: 50 - 110km | Grijs | V-brake remmen | Verstelbare stuurpen &
verende vork | Lage instap Kenda anti lek banden

E-bike met krachtsensor | 8 vit Shimano Acera | Bafang M400 middenmotor | Accu:
481Wh op pakdrager | LCD display bafang DPC07 | Actieradius: 65-110km | Mat zwart
of blauw | Hydraulische schijfremmen Tektro | Verstelbare stuurpen & verende vork
Kenda anti lek banden

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren | www.prestigeﬁetsen.be | Vragen? info@prestigeﬁetsen.be
Open ma, di, woe, vrij: van 9u30-12u en 13u30-18u | za: 9u30 - 17u30 | zo: 14u - 17u (maart-aug) | do: gesloten
Eigen hersteldienst | Betalen kan met Ecocheques, Eco Pass en Cadeau Pass
*Prijzen geldig bij aankoop van min. 2 willekeurige artikelen excl. Bebat bij e-bikes
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Er zijn betere manieren
om rimpels
weg te werken!
HUIDRENOVATIE: EEN JONGERE HUID
ZONDER PLASTISCHE CHIRURGIE
Cheops Skincare heeft een jarenlange
expertise opgebouwd op het vlak van huidverjonging.
Met een combinatie van revolutionaire technieken
en behandelingen op maat van je huid, kan je de tijd
een halt toeroepen of zelfs de klok terugdraaien.
En die persoonsgerichte aanpak leidt
tot schitterende resultaten.
Heel natuurlijk, zonder botox of plastische chirurgie !

ANDERE SPECIALITEITEN
LED-THERAPIE voor diverse huidproblemen.
SeSDERMA NANOTECHNOLOGY:
Dermatologisch huidverzorgingsprogramma.
DEFINITIEVE ONTHARING
ULTRA VPL, snel en pijnloos!

Ontdek de mogelijkheden
op maat van úw huid !
Maak meteen 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
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Optiek De Graeve

daar kom je ogen tekort!
Zijn je ogen toe aan een nieuwe bril, wil je een leuke, trendy uni- of
multifocale bril, of overweeg je praktische contactlenzen?
Optiek De Graeve, gelegen in het commerciële hart van Aalst, helpt
jou graag!

Optiek De Graeve heeft een
uitgebreid assortiment brillen en zonnebrillen,
zowel van trendy als klassieke brilmerken, alsook enkele
op en top Belgische merken.
Ook kinderen en sporters kunnen rekenen
op een advies op maat!

en bedrijven er ook terecht kunnen
voor veiligheidsbrillen op sterkte?

Vrijblijvend
uitproberen
Twijfel je om over te schakelen op
multifocale glazen? Hier krijg je een
unieke gewentijd van 1 jaar en dan
beslis jij zelf of je uiteindelijk unifocaal dan wel multifocaal kijkt.
Wil je graag eens contactlenzen
uitproberen als alternatief voor een
bril of voor het sporten?

Uw ogen
verdienen
alleen het beste
Al meer dan 10 jaar verwelkomt
Karlina De Graeve en haar team
jou in de Nieuwstraat met professionele passie, een correcte aanpak, oprecht advies en een gewaarborgde (na)service.
Een bril bepaalt jouw uitstraling en
uiterlijk en moet je daarbovenop
een perfect zicht geven. Deskundig
en onderbouwd advies is daarbij
een absolute must.

Hightech
apparatuur
Is het tijd voor een nieuwe oogmeting, controle of lensaanpassing?
Bij Optiek De Graeve meten ze
vakkundig de dioptrie van je ogen
en stellen ze vast of je huidige glazen nog correct zijn.
Daartoe kan je heel eenvoudig een
afspraak maken via het handige
formulier op www.optiekdegraeve.
be. Maar ook zonder afspraak ben
je uiteraard welkom.
Het eigen atelier beschikt over
hightech apparatuur waarmee jouw
glazen geslepen worden. Zo kun je
dus steeds rekenen op een perfect
resultaat.
Wist je trouwens dat particulieren
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Bij Optiek de Graeve vind je de
nieuwste generatie lenzen en ook
multifocale lenzen. En dit met alleen A-labels, ook voor je vloeistoffen en oogdruppels.

OPTIEK

DE GRAEVE
Nieuwstraat 24
9300 Aalst
053 60 89 22
Bezoek ook de webshop op
www.optiekdegraeve.be

Check zeker ook eens onze leuke Facebook & Instagram paginas
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@candelaverlichting
g
Candela Verlichting

MODERN & KLASSIEK
ADVIES AAN HUIS
PLAATSINGSDIENST

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
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Ontdek
Leolux

Bergensesteenweg 423A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T-02 331 2770, www.leolux.be
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Kortrijksesteenweg 1212
Sint-Denijs-Westrem
www.twaalf-twaalf.be
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meubelen

/ LU T CLIN CK E

ronduit cosy
en comfy
Organische vormen, natuurlijke materialen en warme kleuren
zorgen dat knap design en gezelligheid perfect samengaan. Denk
ronde eettafels, comfortabele sofa’s met fraaie curven en ergonomische relax-fauteuils op een hoog designniveau.

Anton en Pulla

Belgische kwaliteitsstoffen

Cosy opstelling bestaande uit 2 luxe leesfauteuils “Anton” en een lederen
sofa uit de Pulla collectie. Anton is een eigentijdse interpretatie van het
model 602 uit 1960. Hij is genoemd naar Ton Sanders, een van de oprichters van Leolux. www.leolux.be

Voor de bekleding van haar uitgepuurde meubelcreaties koos Bea Mombaers voor hoogwaardige stoffen in linnen en wol die afkomstig zijn van
een Belgische weverij. www.serax.com

Blikvanger
Voor de liefhebbers van de “very
Italian” stijl die een vleugje extravagantie niet schuwen, is er deze
robuuste fauteuil van Armani, met
weelderige rondingen en met een
wilde luipaardprint.
www.armanicasa.com

Binnenkijken
bij Line
Dit is de huiskamer van Line Nevers,
designer bij Sofa Company.
Blikvanger is de sofa Paula, een
ontwerp dat deze Deense ontwerpster in 2021 de Red Dot
Design Award en de European
Product Design Award opleverde.
www.sofacompany.com

Afgerond en elegant
L-vormige opstelling uit diezelfde Pulla-collectie en salon- en bijzettafeltje
met afgeronde contouren uit de Toveri-reeks, van Leolux.
www.leolux.be

Trapeze
Tijdloze “Trapeze”-sofa van Ethnicraft die met zijn uitgepuurde belijning in elk interieur zijn plaats
verdient. De kussens zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
www.ethnicraft.com

Ode aan Rudolf
Rudolf, zo luidt deze creatie van
Vincent Van Duysen voor Serax. De
naam verwijst naar Rudolf Michael
Schindler, een Amerikaanse modernistische designer uit het
midden van de vorige eeuw. De
collectie op zich is geïnspireerd op
een sofa die Van Duysen op maat
ontwierp voor zijn huis in Portugal.
www.vincentvanduysen.com
www.serax.com
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Obsessie voor comfort

Cosy Ghost

Stoel à la carte

Met de sofa “Obsession” brengt Jori de perfecte match tussen compact
design en actief zitcomfort. Deze sofa is ontworpen door Cuno Frommherz en biedt een ergonomische ondersteuning tot aan de schouders.
Het geïntegreerde kussen zorgt voor extra comfort en maakt het geheel
minder strak. www.jori.com

Deze “Cosy Ghost”-relax van Jori
kan met zijn vloeiende, organisch
belijning zowel in een klassiek interieur als in een hedendaags interieur geïntegreerd worden. Verkrijgbaar in leder of stof.
www.jori.com

Deze elegante en comfy eetkamerstoel “Gyon” is een ontwerp van
Christian Werner voor Leolux. Je kan
Gyon helemaal naar je hand zetten
door zelf de bekleding te kiezen,
desgewenst de binnen- en buitenkant in een andere stof.
www.leolux.be

Zwart met cognac
Zwarte eettafel met cosy, cognackleurige kuipstoelen, van Hay.
www.hay.dk

Titus aan de bar
Deze stijlvolle barstoel met eiken
frame en gevlochten rug is een telg
uit de Titus-familie die ook loungeen eetkamerstoelen omvat, van
Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com

Rond de tafel
Niets gezelliger dan een ronde tafel, zeker wanneer je gezelschap
oneven is. Ze past ook vlot in kleinere ruimtes. Dit exemplaar van het
Deense bedrijf Skovby biedt in de
basispositie plaats voor 6 personen,
maar kan dankzij het vernuftig uitklapsysteem uitgebreid worden tot
9 personen.
www.skovby.com

Quartet

Thuiswerken in stijl
Eenvoudig, functioneel en stijlvol: met deze veelzijdige Pluralis tafel en
Oxford stoel van Fritz Hansen creëer je een aangename werkplaats op
designniveau. De Kaiser Idell tafellamp is een update van het originele
design uit de jaren dertig.
www.fritzhansen.com
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Vier stoelen in afwisselende
kleuren, dat maakt het speels aan
tafel. Ronde tafel “Rey” in laminaat met gelakte beuken basis en
bijhorende stoelen, van Hay.
www.hay.dk
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Zitcomfort draagt een
signatuur: JORI

Model: Tigra Landscape Design: Verhaert New Products Configure on: jori.com/configurator

Ontdek en geniet van het ultieme zitcomfort van de Tigra Landscape
sofa in onze showroom.

innovative seating comfort since 1963

JORI partner

Kerkstraat 27
9160 LOKEREN
09 348 36 86
sublim.be

Jori_Shopping_VJ2022.indd
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Vlassenhout 1
9200 DENDERMONDE
052 21 29 40
livingplus.be

Iddergemsesteenweg, 71C
9450 DENDERHOUTEM
054 25 03 55
meubelentorrekens.be
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Webshop Klantenkaart
met Extra Korting bij
méér dan 1.000 Webshops!

HOE WERKT HET?

Word nu GRATIS LID
en verzamel meteen
ook extra kortingen!

www.FamilyCard.be
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proef onze

www.bakkerijaernoudt.be

• HI-FI • TV • BLU-RAY
• MULTIMEDIA • HIGH END
• MULTI-ROOM • GPS

GATO. DANISH HIGH END AUDIO TECHNOLOGY.

GATO
ACCUSTIC ARTS
PARASOUND
REGA

LOEWE
PANASONIC

KEF
B&W
DALI
GATO
SONUS FABER

Draadloos
muziek
overal
in huis
BLUESOUND
YAMAHA MUSICCAST
ESCAPE
COMO AUDIO
PINELL

TECHNICS
THORENS
REGA
MOFI

YAMAHA
TECHNICS
MARANTZ
ROTEL
LEAK
NAD

B&W
YAMAHA
FOCAL

ACCUSTIC ARTS  GATO  YAMAHA  PARASOUND  MARANTZ  ROTEL  MUSIC HALL  THORENS
KEF  REGA  NAD  APART  BOWERS & WILKINS  DALI  REL  MOFI  PINELL  LEAK 
PANASONIC  LOEWE  TECHNICS  COMO AUDIO  ESCAPE  FOCAL  SONUS FABER
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GUY’S GARAGE
Als mijn garage kon praten, dan zou ze een vrij compleet overzicht kunnen geven van de evolutie van de
auto in de voorbije 35 jaar. Dat zit zo: sinds ik eind jaren
’80 van start ging als autojournalist en ondertussen
auto’s testte voor radiostations als Donna en Radio 2 en voor een
aantal tijdschriften, staat er nagenoeg elke week een ander (nieuw)
automodel in mijn garage voor een proefrit. Heel afwisselend allemaal, en ontzettend boeiend als je van auto’s houdt. En de laatste
tijd extra interessant door de opkomst van auto’s op elektriciteit
en op waterstof. Dit zijn de beste nieuwkomers die recent in ‘Guy’s
Garage’ te gast waren…

benzinekrachtbron, aangevuld met
een elektromotor die samen tekenen voor 404 pk. De PHEV is een
kleine 6.000 euro duurder dan
de zescilinder. Beide versies ontlopen elkaar niet veel wanneer het
aankomt op prestaties, en helaas
ook op verbruik… De Defender is
nu eenmaal een grote, zware terreinwagen, met een stroomlijn die
zeker geen records breekt. Maar
wat een fantastische auto, en wat
een verschil met de oude Defender.
Proficiat Land Rover.

mercedes eqs
Als het om puur elektrische auto’s gaat, dan spant de nieuwe
Mercedes EQS momenteel de kroon. Jammer genoeg ook qua prijs.
Die begint bij 118.000 euro voor

vallen. De EQS bezit dan ook het
grootste leger aan batterijen van
alle elektrische personenwagens:
108 kWh. Uiteraard legt Mercedes
in haar elektrische S-klasse de nadruk op comfort. Geen andere
auto veert zo zacht als de EQS. Er is
letterlijk aan alles gedacht om het
de inzittenden zo aangenaam mogelijk te maken, tot en met zachte
extra kussentjes aan de hoofdsteunen. De EQS pakt daarnaast ook
uit met een ‘superscreen’, een
gigantisch beeldscherm (eigenlijk
3 schermen) dat zich uitstrekt van
deur tot deur over de hele breedte
van het dashboard. Er is zelfs een
apart scherm voor de voorste passagier zodat die ook wat kan ‘spelen’ onderweg.
Om alle mogelijkheden en toepassingen van de elektronica in

LAND ROVER DEFENDER

land rover
defender
Een wereldwijd auto-icoon na 70
jaar trouwe dienst vervangen door
een waardige opvolger, dat was de
‘mission impossible’ toen de oerLand Rover, de ruige Defender, enkele jaren geleden werd geschrapt
omdat hij niet meer voldeed aan de
huidige normen, en de Britten zich
genoodzaakt zagen om een compleet nieuwe Defender uit de grond
te stampen. Wel, ik kan je verzekeren: ‘mission accomplished’.
Opdracht volbracht dus, want de
nieuwe Defender is over heel de
lijn een geweldige auto. Land Rover
is er glansrijk in geslaagd om meer
dan een knipoog naar het rijke verleden van de Defender te combineren met al het hedendaags comfort
en de technische know-how die
de consument in de jaren ’20 van
deze 21e eeuw verwacht. Tegelijk is
het gelukkig niet in de val gelopen
om van haar nieuwe Defender een
‘computer-op-wielen’ te maken
die, zoals nogal wat hypermoderne
auto’s dat wél doen, met jou rijdt, in
plaats van dat jij met de auto rijdt.
Het robuust ogende dashboard
is doordacht en overzichtelijk en
biedt alles (en meer) wat je nodig
hebt, maar het lijkt niet op een kermisattactie of op een scène uit ‘Star
Trek’. De indrukwekkende Defen-
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LAND ROVER DEFENDER

der 110 (= de lange versie) leerde
ik tijdens de proefritten kennen als
een ‘drivers car’, waarbij de uitgebreid aanwezige elektronica kan
bijspringen als het moet en als jij
dat wil, maar zelf niet om de haverklap ingrijpt, of zich tot vervelens
toe aan je opdringt. Puur rijplezier
dus; on- én offroad. De Defender
110 is zwaar en hoog, maar zweeft
over de weg (én over ruig terrein)
dankzij zijn luchtvering en het
geniale Terrain Response-systeem.
De zit in de nieuwe Defender is niet
enkel super-comfortabel, maar je
torent ook letterlijk uit boven heel
wat andere verkeersdeelnemers.
Met als rechtstreeks gevolg een
schitterend zicht op het verkeer en/
of op het landschap. Heerlijk!
Ik mocht de ‘110’ eerst met de fantastische zescilinder 3-liter benzinemotor van 400 pk uitproberen. Die
versie is te koop vanaf 70.400 euro.
Daarna reed ik met de plug-in hybride (PHEV) met 2-liter viercilinder

MERCEDES EQS

de ‘basisuitvoering’ met 1 elektromotor van 333 pk. Voor ‘the real
thing’, de EQS met 2 motoren,
523 pk vermogen en vierwielaandrijving, start de prijs bij 155.600
euro. In het geval van de testwagen toonde het prijskaartje mét
opties (zoals bijvoorbeeld de ‘AMG
Line’) het trotse cijfer van 170.000
euro. De EQS is dan ook automobiele royalty. Het is tenslotte de
elektrische tegenhanger/opvolger
van de wereldberoemde Mercedes
S-Klasse, zelf al decennialang dé
norm als het om luxe limo’s gaat.
Als Mercedes iets doet, dan doen
ze dat goed, en dus wordt de nieuwe EQS momenteel algemeen beschouwd als de wereldtop van de
elektrische auto’s. Het rijbereik van
de EQS bedraagt theoretisch 731
km, wat een collega autojournalist
de uitspraak ontlokte dat het ‘de
eerste elektrische auto is waarbij ik
geen range anxiety heb’. Waarmee
hij bedoelde dat hij met de EQS
niet bang is om zonder stroom te

MERCEDES EQS

de EQS te ontdekken en te benutten zou een meerdaagse opleidingscursus bij Mercedes geen
overbodige luxe zijn, me dunkt.
Over het koetswerk van de EQS
lopen de meningen uiteen. Feit is
dat het de meest gestroomlijnde
carrosserie is die ooit voor een personenwagen werd ontworpen. De
Mercedes EQS is mede daardoor
een fantastische glij-machine geworden. Weliswaar voorbehouden
voor wie een goed gespekte bankrekening heeft, en wild is van elektronische speeltjes.
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al bestaan. Het dashboard geeft
je soms de indruk dat je met een
ruimteschip onderweg bent. Eentje
van Elon Musk welteverstaan. Voor
je neus zie je een gesofisticeerde
head-up display die gebruik maakt
van ‘augmented reality’, en een
groot scherm dat doorloopt in een
multimedia aanraakscherm.
Tijdens de testritten gaf de Ioniq 5
mij van in het begin een zeer goed
gevoel.
Het zwaartepunt ligt laag waardoor de auto in bochten aan de
weg kleeft, de power is altijd
voorhanden, de besturing is zeer
direct, en optrekken doet hij als de
beste. In 5,2 seconden van 0 naar
100 in het geval van de krachtigste

CUPRA FORMENTOR

CUPRA FORMENTOR

cupra formentor
Begonnen als een sportieve versie
van een Seat model, is het Spaanse
Cupra uitgegroeid tot een zelfstandig merk binnen de Volkswagen
groep. Cupra heeft zijn sportieve
inborst gelukkig behouden, en
vormt een pittig alternatief voor
de weliswaar degelijke, maar soms
nogal saaie wagens van de grote
VW-familie.
De Formentor is in het vooralsnog
vrij kleine Cupra gezinnetje een
buitenbeentje: een SUV die niet als
Seat te koop is, en die niet lijkt op
een ander model van de Volkswagen groep.
De auto valt meteen op door zijn
gedurfde maar geslaagde looks, en
door de typische koperkleurige Cupra accenten.
Hij polariseert zelfs een beetje, want
er zijn mensen die hem gewoon
‘het einde’ vinden, terwijl anderen
de Formentor ‘er over’ vinden.
Het onderstel is sportief-stevig
zonder beenhard te zijn, en de besturing is best wel direct en scherp.
Ik reed een weekje met een plugin hybride versie van de Formentor
waarbij de 1.4 liter benzinemotor
en de elektromotor samen goed zijn
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HYUNDAI IONIQ 5

uitproberen is te koop vanaf 40.560
euro, maar de testwagen met flink
wat opties en packs kost 50.374
euro. Er is een Formentor vanaf
33.260 euro.

hyundai ioniq5
HYUNDAI IONIQ 5

voor een maximaal vermogen van
204 pk die via een DSG-zestrapsautomaat naar de wielen worden
overgebracht.
De Formentor is de geknipte auto
voor wie de degelijkheid van de
VW-groep wil combineren met pikante Spaanse looks. De versie van
de Cupra Formentor die ik mocht

De nieuwe elektrische Hyundai
Ioniq 5 is een revelatie in autoland.
Om te beginnen is er het design:
gedurfd, modern, en toch niet ‘over
the top’. De auto is ‘in het echt’
overigens een stuk groter dan hij
op foto of film lijkt, en het interieur
biedt dan ook zeeën van ruimte.
Ook achterin. De binnenzijde van
de Ioniq 5 oogt verder erg strak
en clean, en doet denken aan
het Apple-design, mocht zoiets

Ioniq 5. Die heeft twee elektromotoren, een batterij van 73 kWh, 306
pk vermogen, 605 Nm koppel, en
een prijskaartje 53.250 euro.
Minder kan ook bij deze elektrische
Hyundai: één elektromotor en batterijen met een capaciteit van 58
kWh, 170 pk vermogen en 350Nm
koppel geeft een aankoopprijs
van 46.000 euro. Feit is dat Hyundai met haar Ioniq 5 een enorme
sprong voorwaarts heeft genomen,
waarmee het nu wel héél dicht in
de buurt komt van Tesla.
Zijn rijbereik en laadsnelheid - twee
zwakke punten van elektrische
auto’s - zijn voorbeeldig. Niet voor
niks noemt een invloedrijk Engelstalig automagazine de nieuwe
Ioniq 5 een ‘game changer’.
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WAAROM MAATWERK?
NIETS PAST BETER
DAN EEN MAATPAK,
OOK GEKEND ALS EEN
CUSTOM SUIT OF MADETO-MEASURE SUIT.
NIETS VOELT BETER
DAN HET DRAGEN VAN
JE GEPERSONALISEERDE
KOSTUUM. NIETS
GEEFT MEER GENOT,
DAN KIEZEN
WAT JE ÉCHT WILT!
MAATPAK VANAF € 698

READY TO
BE UNIQUE?
BEING A GENTLEMAN IS
A MATTER OF CHOICE.

18

64

GENTLEMEN’S
CLUB
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 | Gesloten: maandagvoormiddag en zondag
zottegem.labaere
labaeretailors
Parking plan op www.labaere.be
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dacia spring
De Dacia Spring is met zijn prijskaartje van 16.990 euro de goedkoopste elektrische auto. De Spring
kan er zo misschien voor zorgen dat
mensen die een elektrische auto té
duur vinden, toch de overstap wagen. De Spring lijkt erg compact en
smal, maar binnenin valt het best
mee, en hij oogt niet onaardig met
zijn stoere SUV-look.
Uiteraard mag je van de Spring
met zijn zeer bescheiden prijs geen
wonderen verwachten.
Na zo’n dikke 170 km testrijden
was het vat af en de batterij leeg.
De topsnelheid van de Sprint bedraagt een nederige 125 km/u. Dat
kan natuurlijk ook een voordeel

SKODA ENYAQ

SKODA ENYAQ

console tussen de stoelen. Mooi
en warm, en stukken beter dan de
harde en goedkope kunststoffen
uit het verleden.
Er zijn veel praktische opbergvakken in de Enyaq, en niet te vergeten de typische Skoda-gimmicks
zoals de paraplu’s in de voorste
deuren, en een ijskrabber in de
achterklep.

DACIA SPRING

zijn, want op de snelweg is de kans
dat je met de Spring beboet wordt
voor overdreven snelheid zo goed
als onbestaande.
Kortom, om ‘rond de kerktoren’
te rijden voldoet deze auto prima.
Maar hoe kan Dacia, en dus in feite
Renault, deze auto zo voordelig
aanbieden? Omdat hij gebaseerd is
op de Indiase Renault Kwid en op
de Chinese Renault City.
Waarschijnlijk moeten we daar ook
de reden zoeken waarom de Sprint
bij de Europese crashtests niet zo’n
goed figuur sloeg.
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skoda enyaq
De Skoda Enyaq is met zijn instapprijs vanaf 41.000 euro minder
duur dan de Mercedes EQS, maar
daarom niet minder fijn om mee te
rijden.
Zijn wat onnozele naam is zowat het enige negatieve aan deze
auto die technisch veel gemeen
heeft met de elektrische SUV van
Volkswagen, de ID.4.
Toch is de Enyaq op heel wat
vlakken aantrekkelijker; ondermeer
door zijn ‘good looks’, en zijn royale binnenruimte.

Zodra je in deze Skoda stapt valt die
ruimte je op. Een volledig gezin vindt er moeiteloos plaats.
De bagageruimte van 585 liter is
ook ronduit groot voor een auto
in deze klasse. Het interieur oogt
mooi met een klein pookje voor de
automaat, en een groot horizontaal
infotainmentscherm.
De Enyaq is er ook met stoffen bekleding op het dashboard. Het materiaal loopt over de volle breedte van
het interieur, zit ook verwerkt in de
deurbekleding, en op de midden-

De Enyaq is voor de volle 100%
een gezinswagen. Hij schiet misschien niet zo fel uit de startblokken als sommige andere elektrische
auto’s, maar het stuur voelt licht en
direct aan. Tijdens mijn testritten
geraakte ik met de Enyaq iV 80 met een batterij van 82 kWh en
een vermogen van 204 pk - dik 400
kilometer ver. Snelladen kan met
maximaal 130 kWh.
Niet slecht als je weet dat de meeste
openbare laadpalen in Vlaanderen
amper 11 kWh leveren.
Met de peddels aan het stuur kun
je de remkracht aanpassen aan
de rij-omstandigheden, en op die
manier elektriciteit recupereren.
Met de Enyaq is Skoda weer helemaal bij de (elektrische) les.
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THIS IS FOR
NEW DIMENSIONS.
Tot zeven zitplaatsen, een flexibele bagageruimte en een
verbluffend MBUX-multimediasysteem. Met daarbovenop een
rijbereik tot 419 km (WLTP). De nieuwe EQB geeft u alle ruimte
voor uw plannen. En dankzij Green Charging zijn bovendien
uw eerste 200.000 km CO₂-neutraal. Een testrit boeken?
Ga snel langs bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

18,3 - 19,2 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP).
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Rogiers Dendermonde
Hoogveld 23 - 9200 Dendermonde - Tel. 052 49 94 00 - www.mercedes-benz-rogiers.be
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ZONWERING • ROLLUIKEN • POORTEN
OUTDOOR LIVING • RAAMDECORATIE
Maak nu een afspraak online
Dat is 100% kwaliteit vanaf onze eerste kennismaking

DE MAESSCHALCKGOETHALS
Heiendestraat 82
9160 Lokeren
(baan Lokeren-Overmere)
Tel. 09 348 54 30
info@demaesschalckgoethals.be
www.demaesschalckgoethals.be
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Zoek je verf die tegen
een stootje kan?

Schilderen, dat doe je met de beste verf én het juiste advies.

colora aalst

Gentsesteenweg 444
9300 Aalst
T +32 (0)53 71 00 20
colora.aalst@colora.be
open ma-do: 8u-18u
vr: 8u-17u | za: 9u-17u
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colora zottegem

Steenweg op Aalst 94
9620 Zottegem
T +32 (0)9 339 07 30
colora.zottegem@colora.be
open di-vr: 9u-18u | za: 9u-17u
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EEN WOW-EFFECT VOOR DE
GEBOORTE VAN JE KINDJE
Bravoo is er graag bij op één van de mooiste momenten van jullie
leven: de geboorte van jullie kleine spruit. Zoek je net als Eveline
en Stijn een uniek concept dat 100 % bij jullie past?
Bravoo ondersteunt en inspireert je graag.

Waar hebben jullie uiteindelijk voor gekozen?
Het is een strak en modern ontwerp in fluogeel geworden, zonder
tierlantijntjes. We kozen een tof dik papier met daarop heel eenvoudig
de naam Mack met een vlindertje erbij. Die vlinder is voor ons heel
symbolisch. Tijdens de reis waarop onze zoon verwekt is, zagen we
elke dag een schitterende vlinder. Een soort teken dat er een wondertje
in de maak was. De randjes van het kaartje kregen een fluolaagje,
edgepainting heet dat geloof ik. Dat zorgt voor een extra speciaal
effect. Ook qua doopsuiker kozen we voor iets minder traditioneel:
een zeepje en geurstokjes.
Heeft Bravoo jullie verrast met de aanpak?
Bij Bravoo ben je geen nummer, je krijgt echt een vip-behandeling.
Ze hebben ons echt geholpen om ervoor te zorgen dat het plaatje
klopt. Het concept werd zelfs doorgetrokken tot in de omslagen. De
naam kiezen en daarna ook het kaartje en de doopsuiker is één van de
eerste dingen die je doet voor je kindje. Ik vond dat het moest passen
bij de baby en ik weet zeker dat hij er binnen enkele jaren fier op zal
zijn.

©Robby Brouwers

Trotse ouders Eveline Cannoot en Stijn Van Damme met kleine Mack.

Gefeliciteerd met jullie eerste kindje. Wanneer begonnen jullie aan
een geboortekaartje en doopsuiker te denken?
Eigenlijk was dat al heel snel. We keken zo hard uit naar de
geboorte van onze zoon. Door na te denken over het kaartje en het
doopsuikerconcept werd alles nog echter. Eerst ben ik op Pinterest
gaan rondsnuffelen om ideeën te sprokkelen. En ook Stijn had zo
zijn idee over wat het moest worden. Hij wou fluo en ik dacht aan
aardetinten. Niet direct een match.

Waren jullie vrienden en familie verrast?
We waren in eerste instantie zelf heel blij verrast. Het is zo mooi
geworden! Het was heel tof om te zien hoe goed alles bij elkaar paste
en hoe perfect alles was afgewerkt. Van vrienden en familie kregen we
trouwens alleen maar positieve commentaren. Ze vonden ons concept
verrassend, zoiets hadden ze nog nooit gezien.
Zou je Bravoo aanbevelen?
Zeker! Ze weten waar ze mee bezig zijn. Je voelt dat het team van
Bravoo je helpt met hart en ziel. Ze leven echt met je mee. Je bent ook
gerust dat je met een geboortekaartje en doopsuiker naar huis gaat
dat perfect bij je past en dat tot in de puntjes in orde is.

“Je voelt je echt bijzonder als je aanklopt bij Bravoo.”
En dan kwamen jullie bij Bravoo terecht.
Konden zij jullie helpen om er samen uit te komen?
Ik ken Leen en haar team omdat ik ook al met haar samenwerkte
voor mijn professionele drukwerk. Ik wist dus dat Bravoo alles in
huis heeft om uitzonderlijk werk af te leveren. We kregen eerst
de tijd om alle mogelijkheden goed te bekijken, en dan heeft Leen
voor ons de juiste dingen bij elkaar gezet. Je krijgt als koppel
alle ruimte om te kiezen en voor een twijfelaar als ik is dat wel fijn.
Uiteindelijk hebben we gewoon ons hart gevolgd.

Drukwerk & totaalconcepten
Geboorte, huwelijk en feest

2022

Gentstraat 171/101
9700 Oudenaarde
055 60 98 98 . info@bravoo.be
www.bravoo.be

Gentstraat 171 bus 101 | 9700 Oudenaarde | 055 60 98 98 | info@bravoo.be | Doe alvast inspiratie op www.bravoo.be
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100% maatwerk
voor elke leefruimte

Bezoek onze website www.vossaert.be
...
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Toonzaal
Broekstraat 183
9700 Oudenaarde
T 055 31 59 11
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advertorial

Cosmedisch Instituut Farah
een coole behandeling voor
een frisse uitstraling

De evolutie op cosmedisch vlak staat niet stil. Cryotherapie wordt
steeds vaker ingezet om de huid te verjongen en te verstevigen,
met een natuurlijk ogend resultaat. Cosmedisch Instituut Farah
biedt deze behandelingen aan, mét succes.

CooLifting:
een natuurlijke
facelift in
8 weken
Strakke contouren en een gladde,
gave huid staan voor een jeugdige uitstraling. Wanneer de jaren
stilaan hun stempel beginnen te
drukken, kan je toch de klok enkele jaren terugdraaien.
Dankzij CooLifting, de nieuwste
ontwikkeling binnen de cryotherapie, kan je met 8 korte behandelingen een jongere versie van jezelf
bekomen, op een heel natuurlijke
manier.
Het systeem werkt met een koude
CO2-straal die onder hoge druk actieve bestanddelen op de huid aanbrengt. CooLifting heeft verschillende toepassingen, afhankelijk
van de samenstelling van de actieve
bestanddelen waarmee gewerkt
wordt. Voor het gelaat is er de
CooLifting Classic die uitgebalanceerde, voedende, hydraterende en
regenererende bestanddelen bevat

om koudweg komaf te maken met
de cellulitis en de vetkussentjes op
je buik en billen. Letterlijk: door vetcellen te bevriezen, sterven ze af en

Tijdens de behandeling die met glijdende bewegingen gebeurt, wordt
de huid immers beschermd met
een folie en wordt de behandeling
gecombineerd met een infrarood
behandeling.
Deze behandeling zorgt voor een
extra versteviging van de huid en
vermijdt zo dat de huid verslapt
waar het vetvolume vermindert.
Van bij de eerste sessie merk je al
het effect. Hoeveel sessies er nodig
zijn, hangt af van de omvang van
de zones die moeten behandeld
worden. Elke sessie neemt slechts
een half uur in beslag.
Bij een kuur van beide behandelingen ontvangt de klant gratis
aangepaste voedingssupplementen die het resultaat ten goede
komen.
Vanzelfsprekend gebeuren alle
behandelingen in hygiënische en
veilige coronaproof omstandigheden.

die de huid stimuleren om zelf
collageen en elastine aan te maken en die eventuele zonneschade
herstellen.
Het resultaat is een gladdere,
stralende huid die fijne lijntjes
gladstrijkt en die rimpels doet
vervagen.Het is onder meer een
ideale manier om kraaienpootjes en verslapte oogcontouren te
behandelen, met een frisse oogopslag als resultaat. De techniek
kan ook toegepast worden voor
slappe bovenarmen.
Een complete kuur bestaat uit 8
wekelijkse sessies van 20 minuten,
inclusief reiniging en verzorging.
Voor een blijvend resultaat is een
onderhoudsbehandeling een aanrader.

weg met
vetkussentjes
en cellulitis
Slaat de bikinivrees toe, met het
zicht op de zomer? Dan is het tijd

worden ze vervolgens afgevoerd via
het lymfestelsel.
Cosmedisch Instituut Farah biedt
hiervoor een behandeling aan met
de Arctik21, een toestel dat de huidcellen bevriest tot min 20 graden.
Dit lijkt heel koud, maar het voelt in
werkelijkheid aan als een aangename massage.
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Oudegemse baan 8 - 9200 Oudegem
0475 52 40 89 - info@cosmedischinstituut.be
www.cosmedischinstituut.be
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RIJK IN KLEUR

De Rijcke bvba - Vlassenhout 13 - Dendermonde - 052 21 93 32
Alle info & collecties: www.derijcke.net &
Open: Maandag tot vrijdag van 8u tot 12u30 en 13u30 tot 18u - Zaterdag werken wij met gesloten deuren (graag een seintje vooraf)

VERF | VLOER | ADVIES | BEHANG | STOFFEN | RAAMDECORATIE
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Schenk uzelf
écht goed
slaapcomfort

Vergeet het niet:

UW BED IS HET
BELANGRIJKSTE
MEUBEL
IN UW HUIS!
Wij komen ook aan huis om uw
matras, lattenbodem, boxspring of
bed na te kijken en aan te passen.

Spiers Slaap verkoopt sinds 1881 alles voor een goede nachtrust en
uw rug(problemen) met de beste merken en het juiste advies
Met de ‘SPINESCANNER’ controleren we of uw wervelkolom
op de juiste manier ondersteund wordt. (Enkel op afspraak)

Spiers_Shopping_VJ2022.indd 1

OUDENAARDE

Broodstraat 13 - Tel: 055 31 10 30
Op 40 stappen van de markt
Parking achteraan de winkel: Burgschelde 20

— WWW.SPIERS.BE —
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TUINPROJECTEN
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.

FIAT 500E
ONTWORPEN VOOR DE TOEKOMST
Bereik in stadscyclus
tot 460km.
(320km WLTP)
5 minuten laden
voor dagelijks
gebruik (50km)

0 L/100km - 0 G/KM CO2 (WLTP)

Geef voorrang aan veiligheid.

NIEUWE FIAT 500E
iconisch - elektrisch
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De Rocker Aalst
Dendermondse Stwg. 196
9300 Aalst

De Rocker Wetteren
Brusselsesteenweg 89-91
9230 Wetteren

www.aalstmotors.be

www.derocker.be
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in cc

cultuur kalender
10 MAART
• Steven Goegebeur: Mankracht De Biekorf-Lebbeke
11 MAART
• Grunge XXX
De Steenoven-Herzele
12 MAART
• Workshop ‘Vikings’ (5+)
CC Asse
• Philippe Robrecht
De Abdij - Geraardsbergen
• Thomas Janssens: De Reuzendoder
CC Lokeren
• Nordmann
Leietheater - Deinze
13 MAART
• VRT Bigband met Sofie, Sandrine & Stef Caers:
100 jaar Ella
Zoetegem-Zottegem
De Steenoven-Herzele
• Philippe Robrecht
16 MAART
• Kom hier dat ik u kus (Film)
CH Merelbeke
17 MAART
• Alexander Vantournhout/Not Standing:
Contre-jour
De Werf-Aalst
• Rigoletto - De Schone Companie en
Nova-Wetteren
Comp. Marius
• Abattoir Fermé: De Kersenvla
Leietheater-Deinze
18 MAART
• Adriaan Van den Hoof:
CC Lokeren
’t Zal schoon zijn als het af is
CC Asse
• Jihad van liefde
19 MAART
CC Asse
• Milow Unplugged tour 2022
• Jan Jaap Van der Wal
De Biekorf-Lebbeke
• Absynthe Minded - 20 (concert)
De Werf-Aalst
• ThereThere Company: Carrying my father CC Lokeren
De Steenoven-Herzele
• William Boeva: B30VA
• Parcoeur - Dossier O
De Kluize-Oosterzele
20 MAART
• Tim Oelbrandt: Brain Freeze
Leietheater-Deinze
22 MAART
• Onderland: Clara Cleymans, Alice Reijs, Michael Pas,
Dimitri Leue, Warre Borgmans De Plomblom-Ninove
23 MAART
CC Asse
• Steven Goegebeur: Mankracht
24 MAART
• Annick Ruyts: De Slapelozen
De Abdij-G’bergen
• Stef Kamil Carlens: One man band Zoetegem-Zottegem
• ZWIJG! Bruno Vanden broecke
& Tom Van Dyck
Leietheater-Deinze
• De Moppentappers: Sven De Ridder, Brik Van Dyck,
Het Koetshuis-Roosdaal
Fokke vd Meulen
25 MAART
• Onderland: Clara Cleymans, Alice Reijs, Michael Pas,
Dimitri Leue, Warre Borgmans De Woeker-Oudenaarde
• Stef Kamil Carlens: One Man Band
CC Lokeren
• Compagnie Cecilia: Een Lola
Leietheater-Deinze
• Scala
De Biekorf-Lebbeke
• The Diamonds
CC Asse
26 MAART
• Circustheater: Concerto pour deux Clowns De Woeker-Oudenaarde
Les Rois Vagabonds
• Compagnie Cecilia: Een Lola
CC Lokeren
• Kadrage: Tuning People, Jef Van gestel,
Peter Vandemeulebroecke
Nova-Wetteren
27 MAART
• Familievoorstelling ‘bOOm’
CC Asse
• Jan Jaap van der Wal: IIIième
CC Lokeren
• Operetteparels: Vlaams Muziek Theater Nova-Wetteren
• De Graaf: Wa is da met da lam De Kluize-Oosterzele
29 MAART
• Rudi Vranckx (lezing)
CC Asse

100 jaar Ella ©Studio N

Rigoletto ©Raymond Mallentjer

Steven Goegebeur

Adriaan Van Hoof ©Joren Van Utterbeeck

Jan Jaap van de Wal ©Janita Sassen

Absynthe Minded ©Michelle Geerardyn

Stef Kamil Carlens ©Johan Jacobs

• Koen De Preter: Tender Men
Nova-Wetteren
30 MAART
• Rudi Vranckx (lezing)
De Biekorf-Lebbeke
• Wim Opbrouck: Ik Ben De Walvis
De Werf-Aalst
• Madres paralelas - Pedro Almodovar CH Merelbeke
31 MAART
• Muziektheater: Sportman II
Ruben Van Gucht
De Woeker-Oudenaarde
• Michaël Van Peel:
Welcome tot he Rebellion!
Zoetegem-Zottegem
• Rookie
Nova-Wetteren
• Mannen in geel en groen, met Lucien Van Impe,
Freddy Maertens, ...
De Abdij-Geraardsbergen
1 APRIL
• Henk Rijckaert: Influencer De Woeker-Oudenaarde
• Hof van Eede: The Big Drop-Out
CC Lokeren
• Stan Van Samang:
Anders dan anders
De Kluize-Oosterzele
• Lieven Scheire: DNA
De Plomblom-Ninove
2 APRIL
De Abdij-Geraardsbergen
• Les Truttes: Oh my God
• Recirquel - My Land (circus)
De Werf-Aalst
• Steven Goegebeur: Mankracht Jan Tervaert-Hamme
• Gitte (10+) - FroeFroe
CH Merelbeke
• Emile Verstraeten: Emile
De Steenoven-Herzele
• Emilio Lopez - Menchero - Pingpong
(t/m 30 mei)
CH Merelbeke
Warande-Liedekerke
• Jan Jaap Van der Wal
3 APRIL
• Aifoon: Murmur
De Abdij-Geraardsbergen
• De avonturen van No-No (Film)
CH Merelbeke
6 APRIL
• Ciné local voor Kinderen: Sing 2 Zoetegem-Zottegem
8 APRIL
• Walser/Janni Van Goor:
The time of our singing
De Werf-Aalst
• Belpop Bonanza - Tura Special De Biekorf-Lebbeke
9 APRIL
• Simon James/Sur Mesure - s.o.l.o
De Werf-Aalst
10 APRIL
• Post uit Hessdalen: Man Strikes Back De Werf-Aalst
14 APRIL
• Milow: Unplugged Tour
De Werf-Aalst
• De Frivole Framboos:
Troppo Maturo
De Kluize-Oosterzele
• Circus Ronaldo: Sono lo, in Egmontkasteel
(t/m 17 april)
Zoetegem-Zottegem
15 APRIL
• Maandacht - Dylan 80 - muziek
CC Lokeren
• Duo Berlingo: No Way Back
Zoetegem-Zottegem
• Circus Ronaldo: Sono Io
De Kluize-Oosterzele
16 APRIL
• Wende (concert)
De Werf-Aalst
• Circus Ronaldo: Sono Io
De Kluize-Oosterzele
20 APRIL
• Adriaan Van den Hoof:
’t Zal schoon zijn als het af is
CC Asse
• ZWIJG ! Bruno Vanden Broecke
& Tom Vandyck
De Steenoven-Herzele
21 APRIL
• Wör (albumvoorstelling)
CC Asse
• Kommil Foo - Oogst
De Plomblom-Ninove
22 APRIL
• Onderland: Clara Cleymans, Alice Reijs, Michael Pas,
Dimitri Leue, Warre Borgmans
De Abdij-G’bergen

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 LEGENDS
200x300 cm
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OPENINGSUREN - Van Dinsdag to Vrijdag: 10u-12u & 13u30-18u30
Zaterdag: 10u-12u & 13u30-18u / Zondag: 14u-18u / Maandag: gesloten
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in cc

cultuur kalender
22 APRIL
• Schaduwvliegjes: Mestizo Arts Platform,
KVS & Rataplan
De Woeker-Oudenaarde
• Alexander Vantournhout contre-jour Leietheater-Deinze
23 APRIL
• La Guardia Flamenca: Vagamundo Zoetegem-Zottegem
• Het Prethuis: Weekendje Bouillon Steenoven-Herzele
• Collectief Elan(d):
Loving is allowed
Leietheater-Deinze
• Onderland: Clara Cleymans, Alice Reijs, Michael Pas,
Wim Opbrouck ©Koen Bauters
Dimitri Leue, Warre Borgmans
CC Asse
24 APRIL
• Geestig in Beestig
(Musique à voir)
Het Koetshuis-Roosdaal
27 APRIL
• Johan Verminnen: Verminnen 70
De Werf-Aalst
• Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Nele Bauwens
- Jukebox
De Plomblom-Ninove
• Bart Peeters & de Ideale Mannen Steenoven-Herzele
Lieven Scheire
28 APRIL
• Jazzlab classes:Straffe (33) toeren De Abdij-G’bergen
• Promising Young Woman
Nova-Wetteren
• Bad van Marie: Naar Oedipus Zoetegem-Zottegem
29 APRIL
• Bombay Express: Bollylicious De Woeker-Oudenaarde
• De Frivole Framboos: Troppo Maturo
CC Lokeren
• Wolf Wolf: Who’s afraid of Virginia Woolf		
Leietheater-Deinze
Circus Ronaldo ©Frauke Verreyde
Het Koetshuis-Roosdaal
• Tristero: Iemand van ons
30 APRIL
• Wim Opbrouck: Ik Ben De Walvis
CH Merelbeke
3 MEI
• Sarte & De Beauvoir: Stefaan V. Brabandt,
Frank Focketyn, Sien Eggers
De Plomblom-Ninove
5 MEI
• Voetvolk/Lisbeth Gruwez-Claire Chevalier-Piano
Works Debussy
De Werf-Aalst
Milow
• Xander De Rycke: Bekend & Bescheiden Nova-Wetteren
6 MEI
• Barbara Sarafian: FokkoF
De Woeker-Oudenaarde
• De bittere tranen van Petra von Kant: Been
Nova-Wetteren
• Grof geschud: Broeden
Jan Tervaert-Hamme
• LOSS Kunstfestival (t/m 8 mei) Zoetegem-Zottegem
8 MEI
• Stef Bos - In Concert
De Werf-Aalst
Sartre en De Beauvoir
• Dounia B.: hetpaleis & MartHa!tentatief,
Bart Van Nuffelen
De Woeker-Oudenaarde
• Theater Tieret & Walrus - De Grote Reis van
Meneer Beer
CC Lokeren
11 MEI
• Stef Bos - Tijd
CC Lokeren
• The Goldberg Variations
Nova-Wetteren
• Miet Warlop: After all Springville Leietheater-Deinze
12 MEI
Smartschade ©Johan Jacobs
CC Asse
• Thomas Smith
• Smartschade. Lien vd Kelder, Jan De Smet,
Mauro Pawlowski, …
Zoetegem-Zottegem
13 MEI
• Ataneres Ensemble & Jeroen Lenaerts:
De Abdij-Geraardsbergen
De kleine Prins
• Sartre & De Beauvoir. Stefaan V. Brabandt,
Frank Focketyn, Sien Eggers De Woeker-Oudenaard
14 MEI
• ZWIJG ! Bruno Vanden Broecke
& Van Dyck
De Abdij-Geraardsbergen
Michael Van Peel ©Johannes Vande Voorde

15 MEI
• Familievoorstelling ‘pICcOLo’
CC Asse
• Willy Sommers: Sommers of 69 De Plomblom-Ninove
18 MEI
• Wim Opbrouck: Ik Ben De Walvis Plomblom-Ninove
19 MEI
• Zvizdal: Berlin VZW (docudrama)
De Woeker-Oudenaarde
• De Mens: De Mens Late Night De Steenoven-Herzele
20 MEI
• Wolf Wolf: Who’s afraid of Virginia Woolf
Nova-Wetteren
• Alex Agnew
De Steenoven-Herzele
21 MEI
• Ish Ait Hamou: Het moois dat we delen CC Lokeren
28 MEI
• Dylan 80
De Abdij-Geraardsbergen
• Smartschade. Lien vd Kelder, Jan De Smet,
Mauro Pawlowski, …
Het Koetshuis-Roosdaal
29 MEI
De Abdij-Geraardsbergen
• 4Hoog: Hier en Daar
3 JUNI
• Tristero: Iemand van ons De Abdij-Geraardsbergen
4 JUNI
• Stan Van Samang - Anders dan anders
De Abdij-Geraardsbergen
• Theatertour ‘15 jaar David Vandyck’
De Steenoven-Herzele
• De Koe: De Nijl is in Caïro toegekomen
Leietheater-Deinze
9 JUNI
• Studio Orka: Chasse Patate
Leietheater-Deinze
10 JUNI
Leietheater-Deinze
• Symfonieorkest Vlaanderen
11 JUNI
• De Frivole Framboos: Troppo Maturo
De Abdij-Geraardsbergen
• Familiefestival Ola!Peloezza
Nova-Wetteren
• Studio Orka: Het Pentaccordeon
CC Lokeren
(t/m 12 juni)
12 JUNI
CC Asse
• Aperitiefconcert Tamala (wereldmuziek)
15 JUNI
• Studio Guga - Ongehoord
De Plomblom-Ninove
18 JUNI
• Jazz Zottegem
Zoetegem-Zottegem
CC Asse
www.ccasse.be
www.ccbelgica.be
CC Belgica
CC De Abdij
www.de-abdij.be
CC De Plomblom
www.ccdeplomblom.org
CC De Steenoven
www.steenoven.herzele.be
CC De Werf
www.ccdewerf.be
CC De Woeker
www.oudenaarde.be/de-woeker
CC Jan Tervaert
www.jantervaert.be
CC Lokeren
www.ccl.lokeren.be
CC Nova
www.ccnovawetteren.be
CC Zoetegem
www.cczoetegem.be
CHMerelbeke
www.cultuurhuis.merelbeke.be
GC De Kluize
www.gcdekluize.be
GC Warande
www.liedekerke.be/vrije-tijd/cultuur
www.koetshuisroosdaal.be
Het Koetshuis
www.leietheater.be
Leietheater

NIEUWE
FORD MUSTANG
T
TANG
MACH-E GT

ONTDEK ONZE NIEUWSTE
100% ELEKTRISCHE FORD
We stellen u met plezier de nieuwe 100% elektrische Ford Mustang Mach-E GT voor. In slechts
3,7 seconden gaat u van 0 tot 100 km/u. Het volledig elektrische koppel is direct beschikbaar.
De bediening is subliem en het design gewoonweg oogverblindend. Het is niet alleen de
krachtigste Ford Mustang Mach-E. Het is ook de snelste Ford Mustang van Europa.
Het unieke,opvallende koetswerk past bij zijn indrukwekkende prestaties. Deze Ford Mustang
werd ontworpen om aandacht te trekken. Kom langs in onze showroom voor meer informatie.
BRANDSTOFVERBRUIK:
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0L/100 KM.

0 G/KM.

STROOMVERBRUIK: 20 KWH/100 KM.

Garage Neyt
Gentsesteenweg 39
9160 Lokeren
www.neyt.be
Tel. 09/340.50.40

Kon. Astridlaan 68
9230 Wetteren
www.neyt.be
Tel. 09/365.25.40
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twins

mode zonder limieten
Op zoek naar een feestoutfit met alles erop en eraan of liever een
vlotte jeans met een blits T-shirt en sneakers? Bij Twins vind je werkelijk alle stijlen.
De immense keuze aan accessoires maakt van Twins het walhalla
voor wie op zoek is naar de perfecte finishing touch.

Twins werd 17 jaar geleden geopend in Melle, een succesvolle
boetiek, gespecialiseerd in accessoires. De naam slaat op de tweeling
van de stichters Caroline Moereels
en haar man Philippe Brantegem.
Toen in Wetteren een groot pand
vrij kwam aan het shoppingcentrum aan de Zuidlaan, zag het ondernemende echtpaar een opportuniteit om Twins uit te breiden tot
een allesomvattende modezaak.
En dat mag letterlijk genomen
worden. Je vindt er naast kledij
ook schoenen, handtassen, fancy
hoeden, modieuze mondmaskers,
leuke leesbrillen in alle mogelijke
kleuren, zonnebrillen, foulards,
horloges en fantasiejuwelen, een
van de sterke punten van Twins.

Feestoutfits
in harmonie
Wil je naar een feestje, zonder een
gat in je budget te slaan, dan ben je
bij Twins aan het juiste adres.
Je vindt er stijlvolle “black&white”
ensembles, maar ook kleurige jurken, rokken en tops, zomerse
broekpakken in felle trendkleuren
of in discrete tinten.
Een mooi stel oorringen, een origineel halssnoer, feestelijke pumps
of sandalen, een foulard, een fraaie
ceintuur en een handtas in een
kleur die perfect matcht met je outfit en je bent om door een ringetje
te halen.
De vriendelijke verkoopsters doen
er alles aan om je te doen stralen.

Twins_Red_Shopping_VJ2022.indd 2

Het gebeurt dan ook vaak dat
Twins klanten over de vloer krijgt
die naar een feestje in een kleurenthema gaan
Dankzij het gigantische aanbod bij
Twins vind je een totaallook in alle
mogelijke tinten.

Mooi op alle
momenten
Twins brengt mode voor elke gelegenheid en voor elk moment van
de dag én nacht. Een knusse corner
in de boetiek is gewijd aan stijlvolle
homewear en nachtkledij, comfy
pantoffels inbegrepen.
Heb je reisplannen, dan vind je bij
Twins alles om je koffer te vullen
met een outfit die vakantieproof
is: zonnejurken, T-shirts en topjes, vlotte pantalons en bermuda’s, comfy sandalen en sneakers,
zonnehoeden en brillen, handige
heuptasjes én blitse koffers in alle
mogelijke kleuren en formaten.
Zo maak je van je reiskoffer een
modieuze blikvanger.

Originele
geschenken
Op zoek naar een leuk geschenk?
Bij Twins vind je geurkaarsen van
Woodwick, maar ook een brede
waaier van accessoires, zoals portefeuilles, kleurige schuinovertasjes,
colliers en armbanden, gemaakt
van halfedelstenen, en horloges
voor hem en haar én voor elk
budget.

Zuidlaan 122 • 9230 Wetteren
- Ingang langs parking Action www.twins-fashion.be
Open van maandag tem zaterdag van 10 tot 18 uur
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Herenveld 10 | Geraardsbergen
T 054 41 43 00 | F 054 41 52 00
info@inolux.be | www.inolux.be

BINNEN- EN BUITENTRAPPEN - BALUSTRADES - LEUNINGEN - INOX, METAAL EN ALU

TOONZAAL MET ALLE MODELLEN
TE BEZOEKEN NA AFSPRAAK OP 054 41 43 00

Ambachtstraat 6
9700 Oudenaarde
T. 055 31 20 79
info@wheelpalace.be

HUUR OOK
HIER
UW E-BIKE

WWW.WHEELPALACE.BE

beauty

slank en fit de zomer in
met so-ligna
Tijdens de winter komen er vaak wat kilootjes bij, deels door minder te bewegen, deels door de feestmaanden december en januari.
Ook de coronakilo’s zijn je waarschijnlijk wel bekend.
Met de Slimcab heb je twee vliegen in een klap: je spieren worden
versterkt en je slankt ervan af, als je het combineert met een gezonde én bewuste levensstijl.

Voedingsadvies
en coaching
Naast het sporten kan je bij Sophie
ook terecht voor coaching.
Het is niet alleen belangrijk wat

Exclusief voor
Shopping lezers:

Gratis
lichaamsanalyse
Op vertoon van dit artikel
kan je gedurende de hele
maand maart gratis bij
So-Ligna terecht voor een
lichaamsanalyse.
Maak nu je afspraak.

Sport je slank
Sophie Bollaert runt sinds 2018 het
afslankcentrum So-Ligna met een
duidelijke filosofie voor ogen: een
goede conditie en gezonde levensstijl zijn belangrijker dan het cijfer
op de weegschaal. Met haar opleiding als diëtiste is ze ideaal geplaatst
om de behandeling in de Slimcab
te linken aan een professioneel
voedingsadvies. De combinatie van
bewegen en gezonde voeding is
immers dé ideale manier om je
gewicht en je conditie op peil te
houden. Daarom wordt een reeks
sessies in de Slimcab altijd voorafgegaan door een intake gesprek,
gekoppeld aan een lichaamsanalyse en aan voedingstips. Sophie
leert je ook om bewuster te eten,
en om meer te leren luisteren naar
je lichaam, naar je (buik)gevoel
(en niet je hoofdstemmetje dat je
saboteert).
De Slimcab is een infraroodcabine
waarin je gedurende 30 minuten je
arm-, rug-, bil- en buikspieren kan
trainen en versterken én tegelijk
kan afslanken. De oefeningen gebeuren in liggende houding zodat
je rug en je gewrichten slechts minimaal belast worden. In functie van
je conditie worden de oefeningen
geleidelijk opgebouwd.
Op een geïntegreerd scherm worden
de oefening voor getoond.
De infraroodlampen in combinatie
met de spiertrainingen zorgen voor

So Ligna_Red_Shopping_VJ2022.indd 1

een betere doorbloeding, een
snellere vetverbranding en een
betere afvoer van afvalstoffen.
In tegenstelling tot zware sportinspanningen in normale omstandigheden krijgt het lichaam in de
Slimcab minder kans om melkzuur
aan te maken. Op die manier boek
je betere resultaten met minder
inspanningen.
Wie het wil kan na de training gebruik maken van de sauna, mits
een kleine meerprijs. Op die manier
gaan inspanning en ontspanning
hand in hand.

je allemaal eet, want de theorie
kennen we allemaal.
Vaak weten we wel wat we moeten doen, maar lukt het ons niet
om het toe te passen in de praktijk,
omdat we maar al te vaak op
automatische piloot eten, zonder
er bij stil te staan.
Of omdat we onszelf veel te vaak
saboteren.
Bij de 1 op 1 coaching gaat Sophie
daar veel dieper op in, en ze helpt
je heel graag verder om de juiste
succes-mindset te creëren én om
blijvend resultaat te boeken.

Blijvend resultaat
dankzij beweging
en gezonde
voeding én de
juiste mindset

Ontdek de
verschillende formules
op

“Idealiter oefen je tweemaal per
week gedurende minstens 5 weken,
afhankelijk van je conditie”, zegt
Sophie Bollaert. “Een gezonde levensstijl draagt uiteraard ook bij
tot een goed resultaat. Eenmaal
je het gewenste resultaat bereikt
hebt, kan je nog één onderhoudssessie per week volgen. De Slimcab
is niet alleen bedoeld voor mensen
die willen afslanken, maar ook voor
al wie zijn spieren wil versterken.Dit
is zeker aan te raden voor mensen
die een hele tijd niet meer gesport
hebben en hun conditie stilaan
willen opbouwen voor ze weer hun
sportactiviteiten opnemen.”

www.so-ligna.be

Afslankcentrum So-Ligna / Diëtiste Sophie Bollaert
Cootveld 2 - 9080 Beervelde - info@so-ligna.be
www.so-ligna.be - 0499 31 45 63
Volg ons op Facebook & Instagram
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(*) niet cumuleerbaar met andere promoties

WAASMUNSTER, 9250 Vortekoestraat 141
Ma - wo - do - vrij - za - zo : 10u - 18u - dinsdag gesloten

AALTER, 9910 Eentveldstraat 91
Wo - do - vrij: 13u - 18u, za - zo: 10u - 18u - ma & di gesloten

www.prananatha.be

Voelbaar beter slapen
begint in de Sleeplife®-winkel
in jouw buurt. Kom langs voor
slaapadvies in een van onze
19 vestigingen in Vlaanderen.

Aalst

Gentsesteenweg 329
T. 053 21 39 14
(Naast Maxi Zoo)

Dilbeek

Ninoofsesteenweg 77
T. 02 460 67 10
(Vlakbij afrit 13 van de ring)
Parking traiteur Remon

Openingsuren op:

www.sleeplife.be

matrassen - boxsprings - lattenbodems - hoofdkussens - dekbedden - textiel

interieur

muren

in alle stijlen
Schilderen of behangen? Er valt voor beide iets te zeggen. Niets
rustgevender dan een ruimte in zachte groentinten of in subtiel
lichtblauw. Behangpapier met een romantisch retromotief maakt
het dan weer heel gezellig.

monumentaal
behang

Rustgevend
groen

Pasteltinten

Vinyl behang uit de Sculptura-collectie van Arte met een panorama
van een Italiaanse ruïne. Sculptura is geïnspireerd op ambachtelijk
pleisterwerk, met een realistisch
uitziende imitatie als resultaat.
www.arte-international.com

Flamant Paint by Tollens verrijkt
zijn bekende kleurenkaart met 4
zachte tinten: lichtgroen, oudroze,
zandkleur en hazelnoot. De verven
bevatten een actief hars dat lucht
zuiverend werkt.
www.flamant.com

Verffabrikant Levis koos dit jaar
voor Bright Skies als kleur van het
jaar. Het is een fris lichtblauw dat
rust brengt in het interieur. Het
vormt een perfecte match met
lichtroze, een andere belangrijke
trendkleur.
www.levis.com

vintage
Retro bloemetjesbehang in roze
schakeringen uit de Posy-collectie
van Eijffinger.
www.eijffinger.com

OPENDEUR 15-20 M AART I -10%
BEHANG

I

RAAMDECORATIE

I

TAPIJTEN

I

TOTAALCONCEPTEN

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 20 maart van 10-16u

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE

HUIS JACOBS
PELLETKACHEL

ACTIEVOORWAARDEN

KACHELS ■ INBOUWHAARDEN
■ INOX ROOKKANALEN ■
AFWERKING SCHOUWMANTEL

MAART

HOUT ■ GAS ■ KOLEN
■ MAZOUT
■ PELLETS



Kalkenstraat 116A

 9255 Buggenhout 

T 052 33 21 80

 www.huis-jacobs.be 

Openingsuren: dinsdag - woensdag - donderdag:13.30u tot 18u  vrijdag: 9u tot 12u - 13.30u tot 18u  zaterdag: 9u tot 12u - 13u tot 16u  of na afspraak

Vlaanderens mooiste keuze in kwaliteitstapijten
KOM - KIJK & KIES !!!

Luxueus handgeknoopt modern

Passie voor kleur en design

Passie voor een reuze keuze

Een mooi tapijt
maakt je interieur
kompleet!
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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breng kleur
in je interieur

Een kleurig accent brengt je interieur tot leven. Van een zonneblind in zuiders geel tot een flower-power koelkast als blikvanger
in de keuken.

recycleer in stijl
zonnig
zonder zon

hier brandt
de lamp

Met deze warme houten jaloezieën
in okergeel van Luxaflex hou je de
felle zon buiten en creëer je toch
een warme, zuiderse “goodmood”
sfeer. Ideaal als accent in de leef- of
werkruimte.
www.luxaflex.com

Deze Bonbon hanglamp van Ana
Kraš voor HAY bestaat uit een
poedergecoat stalen frame, waarrond garen geweven is. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en
kleurencombinaties.
www.hay.dk

Met de reeks “StepUp” lanceert
Brabantia een collectie pedaal
emmers die gemaakt zijn van 91 %
gerecycleerd plasticafval en die op
hun beurt voor 99% recycleerbaar
zijn. Ze nemen weinig plaats in en
aan de binnenkant zijn ze voorzien
van een handig vak om de vuilniszakken in op te bergen. Klik het
afvallabel erop en netjes recycle
ren wordt een fluitje van een cent.
www.brabantia.com

coole
flower-power
In samenwerking met Coca-Cola
brengt Smeg deze flower-power
versie van de iconische Unity-koelkast uit, in beperkte oplage.
Wereldwijd worden er slechts 300
exemplaren geproduceerd, waarvan er zes beschikbaar zijn in België
en Luxemburg.
www.smeg.com

duurzaam zitcomfort
koop je bij de makers zelf
FOLDA

SAMBA

PINTO

MAATWERK
HERSTOFFEREN
HERSTELLINGEN

09 380 43 58
Stadionlaan 18, 9800 Deinze

Hoogwaardige zetels in leder & stof
uit eigen atelier & van sterke merken.

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE

www.derore.be

50

50 JAAR VAKMANSCHAP

VERWARMING
SANITAIR
ALTERNATIEVE
ENERGIE
BADKAMERRENOVATIE

SANITAIR

ZINK EN ROOFING

BADKAMERRENOVATIE
ALTERNATIEVE
ENERGIE
VAN A TOT
Z

WAAR KEUZE EN SERVICE
HAND IN HAND GAAN

DE CNIJF

Steenweg 92/89
9570 Lierde
055 42 24 14

INSTALLATIEBEDRIJF EN
DOE HET ZELF MET SERVICE

www.decnijf.com

ER IS NU AL
EEN ECHTE
AUTOMOWER®
VANAF € 899!

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

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 105

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 310 Mark II

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 315 Mark II

HUSQVARNA
AUTOMOWER ® 305

• 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 tot 600 m2
• Max. helling 40%
• Connect@Home

EXCL. KRAMMEN,
T
TA
DRAAD EN INSTA
INSTALLATIE

€ 899
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EXCL. KRAMMEN,
DRAAD EN INSTALLATIE

EXCL. KRAMMEN,
T LLATI
TA
AATIE
DRAAD EN INSTA
INSTALLATIE

EXCL. KRAMMEN,
DRAAD EN INSTALLATIE

€ 1.599

€ 1.899

€ 1.249
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very peri

in je interieur
“Very Peri” is dé trendkleur van het jaar, een kleur die omschreven
wordt als maagdenpalmblauw met een violetrode ondertoon.
Maar ook alle tinten tussen paars en lila zijn dit seizoen helemaal
on trend.

stiletto
Sandalen met een bovenwerk van
gevlochten leder en met een pittige stilettohak, van Steve Madden.
www.stevemadden.com

zilver en email
Zilveren ring met een laagje
paarsachtig email, van Pandora.
www.pandora.net

klassieker
Deze vaas van de Finse ontwerper
Alvor Aalto, uitgebracht door Iittala, is een designklassieker van formaat. Ze wordt nu ook in amethist
uitgebracht.
www.iittala.com

uitgerafeld
Lekker nonchalant: shortje en
hemd met uitgerafelde boorden,
van Love Stories.
www.lovestories.com

BEKIJK ONZE NIEUWE
TUINMEUBELCOLLECTIE 2022
op www.vanmele.be

VAN MELE Tuinmeubelen
Ardoystraat 82 • 9220 Hamme

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE

•

052 47 90 14

BUYSSE
HOME & KITCHEN
LAAT JE VERRASSEN

BE Z OE K O N ZE W EB SH O P V O O R MEER I N SPI R ATI E O P WWW. B U YSSE-H O ME-KI TCH E N .B E
Openingsuren:
Maandag van 13u30 tot 18u30
Dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12 u & van 13u30 tot 18u30
Zaterdag van 9u tot 12u & van 13u30 tot 18u

Instituut
Patjo
PASCALE DE STOOP
NIEUW

Venus Versa PERMANENTE EPILATIE MET LICHTFLITSEN
Efficiënt, snel en pijnloos
ACTIE 1

Permanente Epilatie:
-50% op 2de zone*
ACTIE 2

Gratis huidanalyse bij een eerste
gelaatsverzorging en/of aankoop product*
ACTIE 3

Gratis proefbeurt met 1 van onze
huidverbeterende toestellen*
Gelaatsverzorging – Pedicure – Ontharing – Manicure (gellak) – Make-up
Verkoop van Zwitsers natuurproduct – Cadeaubon – Speciale huidverbeterende technieken
Safia huidanalyse - Dermalux LED-therapie – Huidherstel – Aquarenew: mechanische peel/Hydratatie
Venus Swan met chirurgische face/body lift - Nanopore needle stylus – Acurette – Sterex naaldepilatie

Open van dinsdag tot zaterdag, op afspraak

*Actie enkel geldig op vertoon van deze advertentie. Geldig t/m 31/08/2022. Niet cumuleerbaar met andere actie/kortingen. 1 bon per klant.

Florimond Leirensstraat 40 - 9230 Wetteren - 09 369 16 77
buyssehomekitchen@gmail.com

Muurstraat 13 - Wortegem – Petegem - 0473 81 69 23 - pascale.emma.de.stoop@telenet.be
www.instituutpatjo.wixsite.com/patjo - Volg ons op Facebook & Instagram: Patjo
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zin in

zomer
Van zodra de dagen langer en zonniger worden, kriebelt het om
een feestje te bouwen, met frisse cocktails, zelf gemaakt ijs en een
dessertenbuffet om je vingers bij af te likken.

hibiscusbloemen
m van Madeleine

niets van alcohol

ijsjestijd

Deze M-taart is gemaakt van madeleintjes. Met die zachte koekjes
kan je nog veel meer doen: je kan
ze verwerken in een tiramisu, of
in een kaastaart of je kan er leuke
figuurtjes mee maken, ideaal voor
een verjaardagsfeestje voor de
kids. Op de website van Lotus vind
je alvast veel inspiratie.
www.lotusbakeries.com

Een paar gin-tonics en toch achter
het stuur kruipen? Met de alcoholvrije gin van Botaniets 0,0% blijf je
BOB en kan je toch mee klinken.
Deze Belgische gin is drievoudig
gedistilleerd en is onder meer gemaakt van infusies van verse rozemarijn en gember, goed voor een
heerlijk kruidig aroma.
www.botaniets.com

Het ijsjesseizoen komt eraan. Met
deze Smart Scoop van Sage kan je
roomijs of frozen yoghurt maken.
Het toestel voelt automatisch de
hardheid van het mengsel aan op
basis van je persoonlijke selectie van
verse ingrediënten. En eens het ijs
klaar is, houdt deze ijsmachine het
ijs tot 3 uur lang op de perfecte temperatuur. www.sageappliances.be

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE

Zin in een puur natuur drankje dat
in alle opzichten duurzaam is? Talina is een Belgisch drankje op basis
van hibiscusbloemen. De fair trade
bloemen worden aangekocht bij
een coöperatieve van bioboeren in
Senegal die meer dan 120 mensen
tewerkstelt. Talina bevat geen bewaarmiddelen, noch kleurstoffen
en bestaat in 4 variaties. Het drankje kan puur gedronken worden of
kan gebruikt worden als basis voor
een cocktail. www.talina.be

MANNENMODE

EMPORIO ARMANI / FRADI / FYNCH-HATTON
BOSS ORANGE / ALBERTO / BRAX / GANT
GIORDANO / HUGO / HUGO BOSS / MASON’S
SUN 68 / ZILTON / MILESTONE / STENSTROMS
BLUE INDUSTRY / SEVEN
GENTILUOMO / ROY ROBSON / DIGEL
ALTOBELLO / MARCOLIANI
SCHOENEN:
HUGO BOSS / MELIK / EMPORIO ARMANI

RAMMELSTRAAT 22, 24 • LEDE
TEL. 053 80 07 96 • INFO@AREZZO.BE
WWW.AREZZO.BE
OPEN: DI - VR 9U30 - 12U & 14U - 18U
ZA 9U30 - 18U DOORLOPEND
ZO 10U - 12U • MAANDAG GESLOTEN
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ACCESSOIRES

mode op het puntje

van de neus

Geen zomer zonder blitse zonnebrillen. Van sportieve pilotenmodellen en handige opvouwbrillen tot brillen met een hoog juweelgehalte.

aan de ketting
Zonnebril van Chanel met
een ketting van leder en
metaal die geïnspireerd is op
de schouderriem van de iconische
11-12 schoudertas van dit Franse
luxelabel.
De afneembare ketting is versierd
met hartjes, een camelia en parels.
Op en top Chanel.
www.chanel.com

t van Tom
Oversized zonnebril van acetaat,
geïnspireerd op de pilotenbrillen
van de seventies. Het metalen
‘T’-logo is discreet in de veren
verwerkt, van Tom Ford.
www.tomford.com

ode aan Steve

zeshoek
Elegant en geraffineerd, dit goudkleurig montuur met zeshoekige
lenzen van Ray-Ban.
www.ray-ban.com

Persol brengt een ode aan Steve
McQueen met een special edition
capsulecollectie van vijf opvouwbare zonnebrillen. De brillen zijn
verkrijgbaar in geel met hemelsblauwe lenzen, in havana met lichtblauwe of groene gepolariseerde
lenzen of met geplatineerde lenzen
en tot slot een model in zwart met
rookgrijze, gepolariseerde lenzen.
www.persol.com

Brillen • Zonnebrillen • Contactlenzen
Gehoorapparaten • Sportbrillen (Oakley)
Kinderbrillen

- ACTIE GRATIS ZONNEGLAZEN
OP STERKTE*
*Bij aankoop van een zonnebril
Zonneglazen op sterkte gratis

©2021 MEYE CLUB

*Bij aankoop van een montuur + Varilux glazen
multifocale zonneglazen gratis

Brusselstraat 64 • Ninove
054 32 29 12 • www.ninoptics.be
Open: di tot vr: 9u30 > 18u30 doorlopend
za: 9u30 > 18u doorlopend

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE
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SCHOENEN - PANTOFFELS - LEDERWAREN
Ook voor losse steunzolen

UW VOETEN VERWENNEN
IS ONZE STIEL

KERKSTRAAT 15 - HERZELE - 053 62 62 08

Verken en/of shop op www.rukashoe.be

ZEER RUIMEKEUZE AAN BADGOED

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

alle tenen

bloot

Luchtig aan de voet, soms kleurrijk maar altijd relaxed. Met een
comfy sandaal is het dolce far niente gevoel nooit ver weg.

belgisch design
Deze kleurrijke sandalen komen
uit de allereerste collectie van de
Belgische schoendesigner Sam
Reychler. Met 15 jaar ervaring op
de teller als ontwerper voor een
Italiaans label, vond hij de tijd rijp
om een eigen collectie te ontwerpen. Ze wordt verkocht in de
betere schoenenzaak.
www.samreychler.com

madeliefje
Een bloem van een schoen: sandalen met een madeliefmotief dat
mooi contrasteert met de
zwarte zool, van Marni.
www.marni.com

zonnige slippers

teensandaal

Zo de outfit, zo de schoen: eenvoudige slippers uit de kleurige zomercollectie van Hampton Bays.
www.hamptonbays.be

Elegant model tussen teenslipper
en wikkelsandaal, uitgevoerd in
naturel leder, van Max Mara.
www.maxmara.com

Get inspired ...
by

CALMANI

lente
collectie
2022
BRANDS: XANDRES / GIGUE / HER. / ATMOS / SENSO / TERRE BLEUE /
FOUR ROSES / LEO & UGO / BRAX / OAKWOOD / TRAMONTANA / MAISON SCOTCH
PEPE JEANS / YAYA / B-YOUNG / AMELIE & AMELIE / SISTERSPOINT / MIKA’ELLES
KAOS / ICONA / AC by Annelien Coorevits / NUMPH / TOUT SIMPLEMENT
NEW: SIGNE NATURE / TOUPY
ACCESSOIRES: MURIELLE PERROTTI / LES CORDES / WILLEKE VAN BERKUM
SHOES: MAISON SCOTCH / FREEDOM MOSES

Shop online: https://shop.calmani.be
Oudenaardsestw. 847 - 9420 Burst - T 053 62 97 74 - www.calmani.be / Privéparking & Koffiebar
Openingsuren: di-vr: 10 - 12.30 u + 13u30 - 18u30 / za: doorlopend van 10 - 18u / Elke zondag open van 14u tot 18u !

> HANDIGE LINKS NAAR ONZE ADVERTEERDERS OP WWW.SHOPPINGMAGAZINE.BE

SH5_Sandalen.indd 1

11/02/22 15:13

DAMES - HEREN

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

rejeannegavere

rejeannegavere

Openingsuren: Dinsdag t/m zaterdag 9u30-12u30 • 13u30-18u / zondag 10u-12u • maandag gesloten
- Ook cadeaubons verkrijgbaar -

ADVERTEREN?

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

THUIS BIJ MEER DAN 400.000 FAMILIES
EN GRATIS BESCHIKBAAR OP 350 TOPLOCATIES

MEER WETEN?

Shopping Magazine en DeLuXe verschijnen tweemaal per jaar (begin maart en begin oktober)
in 9 regio’s: 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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shopping

la vie en

rose

Deze zomer zijn de pastels aan zet, met roze als topper. In alle nuances, van subtiel poederroze over warm zalmroze tot fel fuchsia.

roze bril
Vogue ging een samenwerking aan met de
actrice Millie Bobby Brown voor een reeks
zonnebrillen, waaronder dit roze vintage
model dat ook in andere kleuren verkrijgbaar is. www.vogue-eyewear.com

Rozengeur
Bulgari lanceert deze lente een eau de toilette versie van de Rose Goldea Blossom
Delight. Het is een frisse rozengeur met accenten van lelietjes-van-dalen. De fraaie flacon
heeft de vorm van een ontluikende rozenknop.
www.bulgari.com

SH7_Rose.indd 1

tie&dye
Outfit met tie&dye print van het
Belgische label Nous Antwerp.
Elk kledingstuk is handgeverfd en
is daardoor uniek.
www.nous-antwerp.com

rechttoerechtaan
Tijdloos en comfy: doorknoopjurk
met schuine zakken en met ceintuur in de stof van de jurk, van Caroline Biss. www.carolinebiss.com

11/02/22 16:55

shopping

Kruisenstraat 45 • Kalken • 09 367 57 24
meer info op:
www.schoenenverschraegen.be

handig en hip

lulu de Paris

Deze rugzak van Guess in felroze
oogt niet alleen hip, hij is ook heel
praktisch dankzij de verschillende
buitenvakken.
www.guess.com

Lederen schoudertas met crocomotief en verstelbare schouderriem van metaal en leder.
Dit model Lulu is verkrijgbaar in
6 formaten en in een waaier van
kleuren, van de Parijse collectie
Jerôme Dreyfuss.
www.jeromedreyfuss.com

Espadrille

Floris van Bommel

Softwaves

Wie vakantie zegt, denkt aan espadrilles, het zuiderse schoeisel
dat als een pantoffel om de voet
zit. Zoals dit exemplaar in zalmroze
suède met een zool van koord, van
Floris Van Bommel.
www.florisvanbommel.com

lentewolletje

Maruti

Hoff

In afwachting van zomerse temperaturen houdt deze zachte oversized cardigan je heerlijk warm,
van Julia June.
www.juliajune.com

Dinsdag - vrijdag 9u-12u / 13.30u-18.30u
Zaterdag 9u-18u • Zondag 9u-12u
Maandag gesloten

Wij aanvaarden alle consumptiecheques
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50.000 stuks lingerie.
Topmerken aan zachte prijzen.
A-H cup

3 5 T O P M E R K E N - 1 0 0 V E R S C H I L L E N D E B H M AT E N - S E R V I C E U I T D E 1 0 0 0
Deinze

Gaversesteenweg 48

Middelkerke

Oostendelaan 294

Roeselare

Brugsesteenweg 383

Schelle

Provinciale Steenweg 455A

Kuurne

Brugge

Ringlaan 14

Kon. Astridlaan 97

Brasschaat

Sluis (NL)

Bredabaan 128

Kaai 34

Alle info en openinsguren via www.lingerieoutlet.be
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De Willems cashback actie

TOT €15.000
CASHBACK

Vraag nu uw offerte
aan en maak kans op
unieke prijzen

ARDOOIE
Oostlaan 4
SINT-MARTENS-LATEM (GENT)
Kortrijksesteenweg 263
DENDERHOUTEM (HAALTERT)
Atomveldstraat 6
MEERHOUT
Molsebaan 47
KAMPENHOUT
Haachtsesteenweg 509

Shopping_Basis_VJ2020.indd 1

DOE MEE !

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen

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

10/02/22 10:32

