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TROUWKOSTUUMS

MAATWERK

1.250 m2 MANNENMODE 

VAN STOFFENWINKEL 
TOT TRENDY MODEHUIS

MAATWERK- & KOSTUUMSPECIALIST

FAMILIEZAAK SINCE 1864
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WWW.LABAERE.BE
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fashion /  LUT CLINCKE

kleur en variatie
troef

De mode bruist weer en gaat voluit voor kleur. Veilige tinten en 
fantasieloze outfits maken plaats voor uitgesproken kleuren, 
krachtige contrasten en een veelvoud aan stijlen. Van totaallooks 
in jeans en kleurrijke power suits tot een vleugje glamour voor 
zomerse feesten.

Kleurenexplosie 
versus zachte 
zandtinten
Vergeet het dictaat van de trend
kleuren, deze zomer is alles moge
lijk. Van flashy fluotinten over een 
warme kleurengloed van oranje, 
rood, bruin en geel tot een brede 
waaier van pastels en subtiele zand
kleuren. Bij de pastels zijn zowel 
roze als lila sterk aanwezig. Laven
delblauw wordt dan weer de opvol
ger van de “very peri” paarsblauwe 
trendkleur van vorig jaar. Opvallend 
zijn de effen silhouetten zoals broek
pakken in een felle kleur. Daarnaast 
zien we prints in een bonte kleuren
mix, van uitgelopen strepen tot 
strakke, grafische motieven in sterke 
kleurencontrasten.

Feestelijke jumpsuit, van Caroline Biss
 www.carolinebiss.com  052 41 26 11

Wikkeljurk uit de travelcollectie van Twinset. 
www.twinset.com

Turkoois broekpak en asymmetrische top, 
van Drykorn. 
www.drykorn.com

Catsuit met wazige prints en effen, 
asymmetrische cape, van Sportmax.
www.sportmax.com

Lange silhouetten in pasteltinten en se
venties’ prints, van Her. 
www.her.be  09 384 40 52
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Benieuwd naar de nieuwe 
collecties? Kom ze dan snel 
ontdekken!

Koop voor 195 euro en 
krijg deze cross body bag
helemaal gratis.

Deze actie is geldig vanaf nu en loopt 
zolang de voorraad strekt. Niet cumuleer-
baar met andere acties. 1 accessoire per 
klant.

nieuwe
actie

Bezoek zeker onze webshop 
www.actualfashion.be

Dendermondesteenweg 295 - 9070 Destelbergen  - Tel. 09 228 70 11 - info@actualfashion.be
Doorlopend open van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 18u - Zon- en feestdagen gesloten
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Seventies’ vibes
De jaren zeventig blijven een on
uitputtelijke inspiratiebron. Ook dit 
seizoen duiken heel wat invloeden 
op van toen. Zoals psychedelische 
motieven en tiedye prints en andere 
uitgelopen “blurry” motieven. Zelfs 
de wijde broekspijpen zijn weer he
lemaal into fashion. Wat de materi
alen betreft, beleeft de mode, mede 
dankzij het groeiend ecologisch be
wustzijn,  een revival van natuurlijke 
materialen zoals linnen, gebracht in 
vlastint of in kleur. 

Denim rules
Wie seventies’ zegt, denkt ook aan 
de grote doorbraak van de jeans. 
Sindsdien is denim nooit meer weg
geweest, doorgaans als vrijetijds
kledij. Nu is denim ook alomtegen
woordig op de catwalk.
Luxe labels zoals Chanel, Dior en 
Schiaparelli, maar ook hippe ont
werpers zoals Glenn Martens en 
Christian Wijnants, pakken uit met 
creatieve totaallooks in denim. Van 
broekpakken, jurken en jassen tot 
hoeden, schoenen en tassen. 

Power suits
Het broekpak blijft een topper, vaak 
in oversized versie en in krachtige 
kleuren. Het zijn echte statement 
outfits, vooral in eighties power 
dressing belijningen. Denk rechte, 
brede, al dan niet gevulde schou
ders. Of combinaties van bedrukte 
pantalons en bijhorende hemden in 
soepele materialen. Ze vormen een 
comfortabel alternatief voor de po
pulaire jumpsuit

Zilverkleurige plissé top en broek, van IKKS. 
www.ikks.com

Lila bloes en pantalon, van Love at me.
www.loveatme.com

Felrood broekpak, van Xandres.
www.xandres.com 09 218 18 18

Jasje en bijhorende short, van Attic and 
Barn. www.atticandbarn.it

Totaallook in jeans, van Christian Wijnants. 
www.christianwijnants.com

Gebreide trui en bijhorende pantalon in 
dégradé motief, van Brownie. 
www.browniespain.com

Gebleekte jeans met wijde pijpen
en neon wikkeltop, van JJXX. 

www.jackjones.com

Luchtige jurk voor zomerse feesten, van 
Y.A.S. www.yas.com

fashion



De kracht  
van het contrast
Een jonge, meer sexy versie van het 
broekpak is de combinatie van een 
blazer en een short. 
Silhouetten met contrasterende 
volumes vormen de vernieuwing in 
de zomermode. Zoals een oversized 
jas met een kort topje, of een lange 
blazer met een shortje of een korte 
rok. Lang versus kort, smal versus 
wijd vormen samen nieuwe looks 
met een onverwachte twist.

Doorkijkjes
Haakwerk en luchtig breiwerk blij
ven actueel, naast jurken of tops 
met uitsnijdingen en laagjeslooks, 
samengesteld uit lichte stoffen.
Bloesjes en jurken in kant en bro
derie anglaise zorgen dan weer voor 
een nostalgische, romantische toets. 
Ook in de accessoires zien we veel 
transparanties, zoals tassen in trans
parante kunststof of opengewerkte 
materialen, maar ook schoenen in 
geperforeerd leder.
Zelfs fantasiejuwelen gaan de trans
parante toer op.

fashion

Silhouet in zachte tinten en tijdloze ruiten, 
van Furore. 
www.furore.fashion  09 384 40 52

Knalgele jurk met pofmouwen, van 
Hampton Bays. 
www.hamptonbays.be   09 220 35 08

Effen doorknoopjurk en sjaal in tiedye 
motief, van Marie Méro.
www.mariemero.com  09 374 11 71 

Bloes en bijhorende pantalon in een rit
misch lijnenspel, van Vero Moda.
www.veromoda.com

Zachtgele trui en lila rok, van Julia June. 
www.juliajune.com  09 384 40 52

Jurk en mouwloos jasje in flashy groen, van 
Alysi. www.alysi.com

Top en pantalon met grafisch motief, van Im
prévu.  www.imprevubelgium.com

Bloes en bijhorende pantalon in frisse 
witgroene strepen, van Nathalie Vleeschou
wer. www.nathalievleeschouwer.be

Spel van strepen en ruiten, van Toos Franken.  
www.toosfranken.com
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Amber Jewelry
Nilu Jewelry
Betty Bogaers
Comme Quatre
I Sette Giorni
Maria La Rosa
Valerie Bourgoin
Weekend Max Mara
...
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Romantische bloes, van Vila.
www.vila.com

Tijdloze marinestijl, van Saint James.
www.saint-james.com

Bloes met kant en ruches en pantalon met 
wazige print, van Caroline Biss.
www.carolinebiss.com - 052 41 26 11

Effen hemdbloes en pantalon in een 
krachtig kleurcontrast, van Dutchess.
www.dutch-ess.co

Hemdjurk met tie-dye motief, van Terre 
Bleue.  www.terrebleue.com

Zomerjurk met uitgelopen motief en lange 
roze cardigan, van Accent.
www.accent-fashion.com  - 053 80 15 02

Mouwloze wikkeltop en geruite pantalon, 
van Gigue. www.gigue.com

Blazer, top en bandplooipantalon, van 
Tommy Hilfiger.
www.tommyhilfiger.com

Zomerfeesten 
in zicht
Na de casual coronajaren mag het 
weer wat stijlvoller. Uitgestelde 
feesten worden massaal ingepland 
voor komende lente en zomer. En 
dat merk je ook aan tal van collec-
ties die naast hun zakelijk en casual 
gamma nu ook een mooi aanbod 
van feestelijke items brengen. Zoals 
lange jurken of rokken in combi-
natie met een bloes in kant of ver-
sierd met ruches. Heel actueel ook 
zijn de elegante jumpsuits met een 
mooi decolleté of een haltersluiting 
en wijde, soepel vallende pijpen. Ze 
vormen een eigentijds alternatief 
voor de meer traditionele galajurk. 
Kortom, feesten in grote stijl is op-
nieuw aan de orde.
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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

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



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

etuis Comme Quatre

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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Markt 15
053 62 23 72
www.juwelierdekoker.be

HERZELE

UNIEKE JUWELEN UIT  
EIGEN ATELIER
Laat uw oude juwelen met emotionele waarde,  

herwerken tot een uniek hedendaags juweel,  

volgens uw smaak en budget. Eventueel met bijhorende 

oorringen of hanger. Met kleursteen naar keuze,  

wit-geel-rosé goud, mat of glanzend. 

 

Maar ook uw eigen diamanten of kleurstenen  

kunnen hiervoor opnieuw gebruikt worden.

Zo heeft u een uniek hedendaags juweel met  

een extra laagje emotie !



statement-pakken
In deze genderneutrale tijden 
worden muren tussen mannen- en 
vrouwenmode gesloopt, ook op 
het vlak van de kleuren. 
Vlotte herenpakken gaan voluit 
voor kleur zoals felgroen, hoog-
blauw, baksteenrood of een pas-
teltint.

In sectoren waar eerder traditio-
nele vestimentaire codes gelden, 
zal je eerder kleuraccenten zien, 
zoals stadshemden met een kleu-
rig streepmotief, een fancy das of 
sokken met een leuk motief. De-
tails maken hier het verschil.

duurzaamheid 
troef
Fabrikanten én consumenten hech- 
ten steeds meer belang aan duur-
zame kledij. 
En dit uit zich op verschillende 
manieren, van ecologisch verant-
woorde materialen zoals linnen 
tot tijdloze klassiekers die je lang 
kan dragen.

Zoals een zomerse outfit in mari-
nestijl, een chino in een neutrale 
tint of een jeans die volledig recy-
cleerbaar is en/of gemaakt is van 
gerecycleerde materialen. 

zomerse  
tie-dye prints
In de casual mode noteren we veel 
uitgelopen prints, van de typische 
tie-dye motieven tot wazige stre-
pen en dégradé effecten. 

Ze duiken vooral op in hoogzomer 
items zoals T-shirts en het soort 
hemden die je draagt op een zo-
merse garden party.

Felgroen pak en geruit hemd, van Drykorn. 
www.drykorn.om

Lichtroze pak, van Strellson. 
www.strellson.com

Vlotte cargo bermuda van Zilton.
www.zilton.com

Zomers en casual: effen chino en T-shirt in 
dégradé, van Brax.
www.brax.com

Stijlvol, licht oversized pak van Gant.
www.gant.com

Indigoblauwe sweater en vlotte jeansblou-
son, van Tommy Hilfiger.
www.tommyhilfiger.com

fashion

MAN bekent KLEUR

De laatste jaren houden de mannenmode en de vrouwenmode 
gelijke tred.
Zo geeft de kleurenexplosie van dit seizoen ook present in de  
mannenmode, van felle kleuren tot subtielere tinten.

Tijdloze marinestijl, van IKKS
www.ikks.com

Sportief-gekleed: blouson met rits en car-
gopantalon, van Scotch&Soda.
www.scotch-soda.com
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gesprek in’t parksken /  GEERT VAN GAEVEREN

Joris Hessels: 
‘Tijd voor iets anders’

Laatst verbleven we een paar dagen in Oostende. Omdat mijn 
echtgenote al de eerste avond de voorkeur gaf aan Frank en Si-
monneke, trok ik alleen op pad. Op de hoek was een café. Dat had 
ik opgemerkt, nog voor we de zee zagen. Mijn wandeling strand-
de dus al na pakweg 200 m. 

De sfeer was opperbest in café ‘Het 
Luisterend Oor’. Op een stoel zat 
een dame van meer dan gemiddel-
de leeftijd tv te kijken. Ernaast lag 
een dode hond. Ik nam plaats aan 
de toog, en vulde mee de stilte. Na 
3 kuchen en een rochel lichtte de 
vrouw toch haar dikke kont op om 
me te bestellen. Ik kreeg een pint 
wat ik enorm apprecieerde. 
‘2 euro’, boter bij de vis in Oosten-
de. Ik betaalde en de bazin slofte 
weer naar haar stoel. Ik hoorde 
mezelf slurpen.

‘Gie zoet het aan mien geen 2 keer 
moeten vragen’, sprak de vrouw 
plots luid. Ik schrok. Zelfs de hond 
trok zijn linker ooglid naar omhoog.

Was dat tegen mij? Had ik na al die 
jaren nog eens touche?

‘En die snorre. Wa ne vent’, ging 
ze verder. Ik voelde me meteen 
minder aangesproken. Gezien de 
zeldzame ziekte van Wadacq heb 
ik veel minder haar onder mijn 
neus dan op mijn zak. Ik keek nog 
eens rond, maar ik zag niemand. 
Ook niet angstvallig weggedoken 
onder tafel.
En dan merkte ik over wie ze het 
had. Op tv zag ik immers een be-
kende man aan het stuur van Taxi 
Joris. De chouchou van Vlaande-
ren. De ideale schoonzoon van 
Gentbrugge. De stem van Radio 
Gaga. De sexy leerkracht van Al-
batros. De man die in de week en 
tijdens de Weekenden luistert naar 
zijn volk. Joris Hessels ligt niet al-
leen goed bij gezette vrouwen van 
boven de 60, maar ligt gewoon 
goed in de markt. Hoogste tijd dus 
voor een babbel tijdens een lekkere 
lunch in ons favoriete restaurant ‘t 
Parksken.  

Koen Wauters
Welkom Joris. Zou het niets 
voor jou zijn? Café Het Luiste-
rend Oor’ in Belsele.
Ja, in Belsele waar ik ben opge-
groeid. Man, ik heb er een zeer 
mooie jeugd gehad. Ik ben de 
jongste van 5. Mijn ouders had-
den de kalender wellicht ver-
keerd geïnterpreteerd met de 
gevolgen van dien. Ik werd als 
kakkenestje dol verwend. Mijn 

vader was leerkracht en daarna 
directeur in het Sint-Anna colle-
ge op linkeroever. Hij leefde voor 
het onderwijs. Zijn bevlogenheid 
en welsprekendheid heb ik van 
hem. Hij leerde me ook het thea-
ter kennen. Nu nog regisseert hij 
toneelstukken. Een beetje jam-
mer dat ik soms zo moeilijk met 
hem kon praten. Gelukkig is dat 
de laatste tijd veel beter.

Zegt de man die voor zoveel 
mensen het ideale praatbaken 
is ...
Ja, erg he. Gelukkig leven mijn 
beide ouders nog, en kan ik nu 
veel goedmaken. Maar ik had 
het niet altijd makkelijk om met 
mijn vader over mijn beslomme-
ringen te praten. Hij ziet er nogal 
autoritair uit en dwingt ontzag 
af. Terwijl hij één van de meest 
zachtaardige mensen is die ik 
ken. Mijn moeder was meer het 
aanspreekpunt. Als psychiatrisch 
verpleegster had ze uiteraard 
een luisterend oor. Dit heb ik dus 
van haar.    

Je studeert af aan het RITCS in 
Brussel als acteur. Dan volgen 
vele jaren theater. Het Gevolg, 
Het Paleis, Studio Orka, Ultima-
te Tule, Kopergietery, Bronks, 
een indrukwekkende reeks.
Maar je wou naar de televisie?
Ik wou niet kost wat kost naar tv, 
maar ik had als kind wel al een 
enorme adoratie voor alles wat 
met televisie en film te maken 
had. Ik wou zelfs Koen Wauters 
zijn. Ik vond hem echt de max. Nu 
nog trouwens, maar ik vond hem 
zo veelzijdig en zo naturel op het 
scherm dat ik hoopte ooit een heel 
klein beetje in zijn voetsporen te 
mogen treden.

En dat is gelukt. Naar ik heb ge-
hoord, wil Koen nu Joris zijn.
(lacht) Neen, dat denk ik niet. Het 
is vreemd. Vroeger zat ik met grote 
ogen naar dat televisiewereldje te 
kijken, en nu maak ik er ook een 
beetje deel van uit. Het gevoel is 
dubbel. Festiviteiten of activiteiten 
met BV’s interesseren me niet echt, 
maar soms moet je je ongewild 
toch in die leefwereld begeven. 
Niet per se mijn ding.

Het BV -schap is niets voor Joris, 
maar de voorproevertjes van de 
chef zijn dat wel. Al snel blijft 
het laatste over. De champagne 
smaakt er fantastisch bij, en we 
zijn meteen in de mood for talking.

Lady Gaga
Je bent wereldbekend gewor-
den in Vlaanderen met ‘Radio 
Gaga’. Het programma dat je 
maakte met je vriend en colle-
ga-acteur Dominique Van Mal-
der.
Zalig om te doen. Dat was enter-
tainment koppelen aan human in-
terest. Ik ben ontzettend dankbaar 
dat ik samen met mijn maat dit 
heb kunnen maken. Aanvankelijk 
waren we al blij als onze buren, 
onze vrienden en onze ouders ke-
ken, maar dan bleek het Canvas 
programma plots ook aan te slaan 
bij het grote publiek. Weet je waar 
we bijzonder trots op zijn? Dat het 
programma ook in universiteiten 

gebruikt wordt tijdens lessen pe-
dagogie en psychologie. Fantas-
tisch toch?

Ja, maar ook ‘De Weekenden’ 
zal ongetwijfeld getoond wor-
den, denk ik. Wat voor mooie 
televisie is dat? Bij de tweede 
aflevering van de 3de reeks 
weende mijn echtgenote tra-
nen met tuiten. En dat was ge-
leden van 2003 toen tante Rita 
begraven werd.
De verhalen van de 8 hoofdper-
sonages, want ik ben maar de 
aangever, hebben allemaal iets 
speciaals. 
Zet hen tijdens een weekend sa-
men en je hebt een smeltkroes van 
ideeën en onderling respect. Dat 
straalt natuurlijk over op de kijker. 
Dit is wat ik de voorbije jaren wou 
doen. Zogezegd ‘gewone’ mensen 
een spreekbuis geven, en zelf als 
doorgeefluik fungeren. Luisteren 
naar hun verhaal, en geen oordeel 
vellen.
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Je zegt: ‘wat ik de voorbije ja-
ren wou doen’...
(onderbreekt even) Klopt. Het is 
misschien tijd voor iets anders.

Zoals ‘Viervoeters’ over asiel-
honden op Play 4?
Dat is inderdaad ook iets anders, 
maar ik heb het over programma’s 
maken met en over mensen, doch 
op een totaal andere manier. Ik ben 
er nog niet echt uit, maar ik broed 
op een aantal ideeën. Wat ik wel 
al kan meegeven is dat ik een pro-
gramma doe rond de verkiezingen. 
Veel kan en mag ik er nog niet over 
kwijt. En ook een reeks over een 
man die een boot herstelt om er 
nog eens een reis mee te maken. 
Hij kwam ook al voor in ‘Gent-
brugge’. Ach, ik heb nog zoveel 
plannen.

Wat hebben jij en Dominique 
trouwens met Lady Gaga?
Niets, en gelukkig maar. Enkel dat 
ze een juridische klacht had inge-
diend tegen ons voor het zoge-
zegd misbruiken of stelen van haar 
naam. Ze heeft dat uiteraard verlo-
ren. Meer nog, ze moet ons in feite 
nog 300€ schadevergoeding beta-
len. Ik denk dat ik ons geld eens 
persoonlijk zal ophalen als ik even 
de tijd heb (lacht).

Intussen is de volgende delicatesse 
al opgediend. Geelvin Tonijn met 
crouton, bloemkool crème en verse 
wintertruffel. Joris eet geen vis, 
maar we kijken met plezier hoe hij 
geniet van de vervangende vlees- 
schotel. Onze gast aan tafel is een 
topkerel en chef Joris in de keuken 
een topchef. Zoveel is duidelijk.

Paul De Hert
Je bent papa en pluspapa van 4 
kinderen.
Ja, Evelien en ik hebben samen een 
kind. Evelien heeft ook 2 kinde-
ren uit een vorige relatie en ik een 
zoon.

Best pittig wellicht. Tv-maker, 
acteur, presentator, en een 
groot gezin.
Dat mag je wel zeggen. Ik kan 
moeilijk neen zeggen. Daarom zit 
ik ook hier (lacht). Ik wil voor te 
veel mensen goed doen, en soms 
is dat zelfs ten koste van mijn ge-
zin. Daar kan ik zo boos over zijn 
tegen mezelf. Ik wou dat ik veel 
rustiger was. Dat ik meer kon ge-
nieten van de mooie momenten 

thuis. Vaak vind ik mezelf falen. 
Ik voel me dan schuldig tegenover 
Evelien en de kids. Een nieuw sa-
mengesteld gezin geeft bovendien 
nog meer stress. Ik wil dat onder 
controle hebben, en zo goed mo-
gelijk doen, maar dat lukt amper.

Als ik heel vlug eens overloop: 
Ketnet, W817, Zuidflank, Vrien-
dinnen, Coppers, Professor T., 
De Dag, Geub, Albatros, en 
dan nog pareltjes als bijvoor-
beeld ‘Gentbrugge’ maken. Als 
je voor zijn programma met 
Vranckx naar het Midden-Oos-
ten reist, pik je in Tel Aviv snel 
nog een rol mee in de serie De 
Kraak. Joris, je werkt te veel.
Ik had ooit een leraar Paul De Hert. 
Een fantastische kerel en die zei: 
‘Wat zwaar is moet je licht ma-
ken, en wat licht is moet je zwaar 
maken’. Vaak denk ik aan hem. Ik 
werk veel, maar ik wil het vertrou-
wen van de mensen niet bescha-
men. Ik wil geven, en neem soms 
te weinig. Ik zou zaken lichter 
moeten maken zodat ik er sneller 
over heen stap. Anderzijds maak 
ik misschien te veel lichte dingen 
te zwaar. Het is niet makkelijk om 
dat evenwicht steeds te vinden. 
Begrijp me trouwens niet ver-
keerd. Een nieuw samengestelde 
familie is niet makkelijk, maar we 
vormen een hecht en fantastisch 
gezin waar Evelien en ik bijzonder 
goed voor zorgen en bijzonder 
veel van houden. Maar het vraagt 
inspanningen. Evelien is ook nog 
verpleegster in het UZ. Ze is soms 
echt leeg ‘s avonds, en dat begrijp 
ik volledig.

Als ik je bezig hoor, denk ik: 
Joris ... je bent te goed voor 
deze wereld.
Als je de televisiewereld bedoelt, 

kan ik je enigszins volgen. Hoewel 
ik zeer perfectionistisch ben. Ik zal 
corrigeren waar het moet, en dat 
ook zeer duidelijk maken. Gelukkig 
hebben we bij productiehuis ‘De 
Chinezen’ een geweldige ploeg. 
Vaklui in hart en nieren. In het ech-
te leven kan ik soms wat agressief 
zijn. Vaak is het wit of zwart. Ofwel 
sluit ik me op, en kruip ik in mijn 
schulp. Ofwel flap ik het er ineens 
uit. Je zou nog schrikken. Als straks 
het eten niet goed is bijvoorbeeld 
(lacht).

Gelukkig is het eten uitstekend. 
Joris krijgt een fijne vervangscho-
tel omdat hij allergisch is aan vis 
en schelpdieren. Onze Noorse ka-
beljauw met licht gerookte kok-
kels, mossels en champagneboter 
smaakt akelig vers, en zwemt in de 
mond. En de wijn? Het moet maar 
zo goed niet zijn.

De Worstenman
‘Een klein afscheid’ is een ont-
roerend boek. Je bent ook au-
teur. Misschien kan je ons eens 
vertellen wat je niet bent?
Voetbaltrainer, al had ik mijn kan-
didatuur gesteld bij de Rode Dui-
vels. Ik voel me een beetje voorbij 
gelopen omdat ze mijnheer Tedes-
co hebben aangenomen. Ik wil de 
mensen steeds het gevoel geven 
dat ze iets betekenen. Dat had ik 
dus ook willen doen bij onze jon-
gens na het teleurstellende WK. 
Maar kijk, ik zal moeten blijven tv 
maken.  

Dat is maar goed ook. Waarom 
is een eenvoudig televisiepro-
gramma als Taxi Joris zo beklij-
vend?
Omdat het over mensen gaat die 
iets meemaken, die het leven be-

leven zoals jij en ik. Soms zijn dat 
heel gewone verhalen, maar soms 
is de tragiek zo aanwezig dat het 
de mensen raakt. Ook de verschei-
denheid is belangrijk. Een hoertje 
dat de taxi neemt, en haar ziel 
blootlegt, is niet alledaags. En toch 
is het voor de prostitué een dag 
als anders. Iedereen beleeft het op 
haar of zijn manier. Prima wijn ove-
rigens...

Dat kan jij weten. Je bent tot je 
16de misdienaar geweest ...
Juist. En daar heb ik wellicht leren 
acteren (lacht).   

Ik zag je zopas genieten van het 
eten, maar in feite ben je ‘De 
Worstenman’...
Zo noemden mijn broers en zus-
sen me omdat ik alle dagen worst 
met aardappelen en appelmoes 
zou gegeten hebben. Ik vind dat 
zo lekker. Al moet ik toegeven dat 
het hier ook niet min is. Amai, en 
komen jullie met elke praatgast 
naar ‘t Parksken? Ja? En zijn er ook 
praatgasten die tweemaal mogen 
komen?

De malse, sappige Holstein dunne 
lende lag toen nog op de pan. De 
wijn was al voor een groot deel in 
de man. Joris Hessels is echt een 
charmante kerel. Niet moeilijk dat 
de Vlaamse vrouwen warm lopen, 
en de mannen willen zijn zoals hij. 
Luisteren ... Zelfs mijn kippen doen 
het niet als ik ze ter orde roep om-
dat ze alweer geen ei hebben ge-
legd. Joris kan het echter als geen 
ander. Luisteren naar de mensen, 
en een ‘heel, heel klein beetje de 
wereld ten goede veranderen’. Hij 
heeft nieuwe plannen. Benieuwd. 

En onze plannen? Taxi Joris bellen 
want de wijn was té goed ...
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Moët & Chandon is gelegen in de 
vermaarde “Avenue de Cham-
pagne” in Epernay, waar verschil-
lende champagnehuizen geves-
tigd zijn in statige gebouwen.
Niets doet vermoeden dat on-
der de grond ettelijke kilometers 
kelders verborgen liggen, goed 
voor miljoenen flessen cham-
pagne. 

Met zijn 28 kilometer heeft 
Moët & Chandon de grootste 
kelders in de Champagnestreek. 
Ze zijn 10 tot 30 meter diep 
onder de grond gegraven in de 
kalkbodem, ideaal voor een con-
stante temperatuur tussen 10 en 
12 graden.

Waar gefeest wordt, parelen vaak bubbels in het glas. Cham-
pagne heeft na al die eeuwen nog niets van zijn magie verloren. 
Het is een nobel product dat al eeuwenlang volgens dezelfde 
methodes geproduceerd wordt. We doken in de kelders van het 
vermaarde champagnehuis Moët & Chandon.

Moët & Chandon
een Huis met geschiedenis

Moët & Chandon,
Galerie Imperiale

Het eerste etiket van
Moët & Chandon Brut Impérial



reportage

Het is net die bodem, de “terroir”, 
in combinatie met het klimaat die 
de ideale omstandigheden vor-
men om champagne te produ-
ceren. De Champagnestreek telt 
34.300 hectaren wijngaarden die 
bij de wet van 1936 strikt afge-
bakend zijn. Enkel druiven die af-
komstig zijn uit dit gebied, mogen 
verwerkt worden tot champagne. 
Moët & Chandon bezit maar liefst 
1.180 hectaren wijngaard in de 
Champagnestreek. Een deel daar-
van zijn Premiers Crus en Grands 
Crus-percelen die twee eeuwen 
geleden aangekocht zijn.

Van Moët tot 
Moët & Chandon
Op de eerste etiketten van het 
huis staat enkel Moët. Het cham-
pagnehuis werd immers in 1743 
opgericht door Claude Moët, 
een wijnhandelaar met Hollandse 
roots.
De naam Moët - spreek de t uit - 
zou een bijnaam zijn die destijds 
gegeven werd aan een verre voor-
vader die soldaat was en die - zo 
wil het verhaal - samen met Jean-
ne d’Arc streed tegen de Engel-
sen. Claude kocht gronden in de 
Champagnestreek en beplantte ze 
met wijnranken.

Zijn kleinzoon, Jean-Remy Moët, 
legde de basis van wat later de 
Premiers Crus en Grands Crus ge-
noemd zouden worden.
Hij breidde ook de kelders in de 
kalkgronden van Epernay uit om 
de champagne te stockeren.

In 1816 trouwde zijn dochter Adé-
laïde met Pierre Gabriel Chandon, 
afkomstig uit de haute bourgeoi-

sie. De familie Chandon was on-
der meer eigenaar van de Abdij 
van Hautvillers, de voormalige  
Benedictijnerabdij die beschouwd 
wordt als de geboorteplaats 
van de champagne omdat Dom  
Perignon, de uitvinder van de 
champagne, er tot zijn dood in 
1715 keldermeester was. 

In 1833 namen Victor Moët, 
de zoon van Jean-Remy, en zijn 
schoonbroer Pierre Gabriel Chan-
don de fakkel over van Jean-Re-
my Moët en veranderde de naam 
van het champagnehuis in Moët 
& Chandon. Onder hun impuls 
groeide het huis snel.

Er werden talrijke hectaren wijn-
gaard bijgekocht, de productie en 
de verkoop steeg spectaculair en 
de kelders werden voortdurend uit-
gebreid. De familie drukte ook haar 
stempel op de stad Epernay. Zo 
was Victor Moët er burgemeester 
en liet hij voor zijn dochter de sta-
tige woning “l’hôtel Auban-Moët” 
optrekken, die later het stadhuis 
van Epernay zou worden.

Doorheen de geschiedenis bleef 
het champagnehuis evolueren, in-
noveren en groeien. Zo schakelde 
het bedrijf in de jaren zestig van 
vorige eeuw over op het gebruik 
van inox vaten, wat het proces van 
gisting, veroudering en bewaring 
ten goede kwam. De ultramoder-
ne fabriek die in 2012 opgericht 
werd in Oiry en de oude kelders 
waarin miljoenen flessen bewaard 
worden, illustreren dat innovatie 
en traditie perfect kunnen samen-
gaan. 

De oudste bestelbon van een verkoop 
aan Napoleon en een illustratie van 
Napoleons eerste bezoek aan Moët & 
Chandon op 26 juli 1807.
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Geduld is de 
moeder van de 
champagne
Het hele proces om champagne te 
produceren, heeft zijn tijd nodig 
en kan niet geforceerd worden: de 
natuur bepaalt het tempo.
Er is een tijd om te planten, te rij-
pen, te oogsten en daarna te rus-
ten in de kelders tot de champag-
ne haar maturiteit bereikt heeft. 

Het vertrekpunt van een goede 
champagne zijn gezonde, rijpe 
druiven die op het juiste moment 
geoogst worden. Na de bloei 
duurt het ongeveer 100 dagen 
voor de druiven rijp zijn, tegen 
het einde van de zomer of in de 
prille herfst, afhankelijk van het 
druivenras en de weersomstandig-
heden. Daarom wordt er nauw-
keurig gemonitord om het juiste 
moment van de oogst te bepalen.
De Chardonnay-druiven worden 
het eerst geoogst, de Pinot Noir 
en de Pinot Meunier mogen lan-
ger aan de wijnstok hangen.

De druiven worden nog altijd met 
de hand geoogst. Voor de 1.180 
hectaren die Moët & Chandon 
bezit, worden maar liefst 3.800 
plukkers ingeschakeld, waarvan 
2.400 seizoenarbeiders voor wie 
onderdak voorzien wordt, een 
hele logistieke klus op zich. 
Eenmaal de oogst binnen, worden 

de druiven geperst en wordt hun 
sap opgeslagen in inox vaten waar 
de eerste fermentatie plaatsvindt.
 
In de winter volgt de assemblage - 
het samenstellen van verschillende 
druivenrassen - een evenwichts-
oefening die veel ervaring vraagt. 
In tegenstelling tot “millésime” 
champagnes waarvoor druiven 
van één en hetzelfde uitstekende 
oogstjaar gebruikt worden en die 
dus telkens een eigen karakter 
hebben, moeten non-vintage, zeg 
maar de “standaard” champag-
nes met de duidelijke “signatuur” 
van een champagnehuis zoals  
de Moët Impérial, jaar na naar 
een constante, herkenbare smaak 
en kwaliteit hebben, ongeacht  
de weersomstandigheden waar-
in de druiven zijn gegroeid. Kel-
dermeester Benoît Gouez en zijn 
team zorgen er elk jaar voor dat ze 
het sap van de verschillende drui-
venrassen – Pinot Noir, Pinot Meu-
nier en Chardonnay – zorgvuldig 
blenden en op punt zetten tot het 
juiste pallet bekomen wordt. 

Hiervoor worden ook reservewij-
nen van andere jaren gebruikt, 
net om die constante smaak te 
bekomen.
Daarna rijpt de champagne in fles-
sen - mét kroonkurk - in de kelders, 
goed beschermd tegen licht en 
warmte. 
De Moët Imperial rust 2 jaar in de 

Benoît Gouez,
 keldermeester Moët & Chandon

Hotel 
Moët & Chandon 
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kelders, de millésime champagnes 
doorgaans 5 tot 7 jaar.
In die periode heeft de tweede 
gisting plaats waarbij de gist om-
gezet wordt in suiker en koolzuur-
gas, dat verantwoordelijk is voor 
de bubbels.
 
De flessen worden geleidelijk ge-
draaid en met de hals naar bene-
den geplaatst zodat de gistprop 
langzaam in de hals terechtkomt. 
Door de hals te bevriezen, kan die 
prop verwijderd worden, waarna 
de fles wordt bijgevuld met een 
heel kleine hoeveelheid “liqueur 
de dosage”  - een samenstelling 
van suiker en reservewijn – en 
gaat de typische champignon-
vormige kurk op de fles, stevig 
verzekerd met de “muselet”, het 
metalen netje dat de kurk op zijn 
plaats houdt. 

Fort Chabrol: 
kenniscentrum 
sinds 1900
Moët & Chandon neemt al sinds 
lang het voortouw op het vlak 
van kennis en research van het 
wijnbouwersvak. Zo richtte Raoul 
Chandon de Briailles, kleinzoon 
van Pierre-Gabriel Chandon, in 
1900 de Ecole Pratique de Viti-
culture Moët & Chandon op, nu 
gekend als Fort Chabrol, bedoeld 
als gratis opleidingscentrum voor 
wijnbouwers maar ook als onder-

zoekscentrum.

Wijnbouwers uit de streek kon-
den er hun kennis uitbreiden, 
met gezonde wijngaarden als re-
sultaat. Het onderzoekscentrum 
was er oorspronkelijk gekomen 
naar aanleiding van een plaag in 
de wijngaarden, veroorzaakt door 
de Phylloxera, beter gekend als 
de druifluis, een minuscuul insect 
dat de wortels van de wijnrank 
aantastte en dus een bedreiging 
vormde voor de oogst in de hele 
streek. Niet alleen het prachtige 
gebouw, maar ook de missie van 
Fort Chabrol zijn overeind geble-
ven.

Moët & Chandon blijft immers 
investeren in kennis en maakt al 
jarenlang werk van groene tech-
nologie. Zo heeft het bedrijf zijn 
gebruik van onkruidverdelgers 
met 98 procent teruggedrongen. 
Tegen eind 2023 wil het 100% 
herbicide-vrij zijn. 

Sinds 1996 werkt het champag-
nehuis ook met feromonen om 
schadelijke insecten op een na-
tuurlijke manier te weren. Nu al 
zijn 93% van de akkers insectici-
de-vrij. Op de wijngaarden wordt 
er gewerkt met elektrisch aange-
dreven tractoren die de broeikas-
gassen met 90 procent reduceren 
en die ook minder geluidsoverlast 
veroorzaken. 

99 procent van het afval wordt ge-
recycleerd en er wordt enkel met 
groene stroom gewerkt.

Champagne  
en charity
Het huis Moët & Chandon staat 
door zijn geschiedenis heen ge-
kend om zijn sociaal engage-
ment. In 1867 bouwde het al 
een sociaal programma uit om 
de werkomstandigheden van zijn 
werknemers en de levensomstan-
digheden van hun families te ver-
beteren. Zo kregen ze gratis medi-
sche bijstand, lang voor de sociale 
zekerheid bestond. De arbeiders 
kregen ook een stuk grond en 
zaden ter beschikking – een soort 

systeem van volkstuintjes – zodat 
ze hun eigen groenten konden 
kweken. In 1930, onder het beleid 
van Robert-Jean de Vogüé, een 
sociaal geëngageerde edelman 
die door zijn huwelijk lid werd van 
de familie, werd het systeem van 
winstparticipatie ingevoerd, waar-
door de financiële situatie van de 
wijnbouwers en hun medewerkers 
verbeterd werd. Ook nu nog blij-
ven goede doelen een belangrijk 
punt voor het champagnehuis. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de 
“Toast for a Cause”-traditie die 
gestart is met de Golden Globe 
Awards. De genomineerden van 
de Golden Globe wordt gevraagd 
om een toast uit te brengen met 
een mini flesje Moët & Chandon 

reportage

Moët & Chandon 
Fort Chabrol 

“The Spirit of 1743”
luchtballon over Hollywood in 2011
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Impérial. Voor elke toast die uit-
gebracht wordt, doet het cham-
pagnehuis een schenking aan een 
goed doel in naam van de geno-
mineerde. 

Royals en sterren
Champagne wordt nog altijd ge-
associeerd met luxe. Claude Moët 
was een intelligente zakenman. 
Hij zag al vlug het belang in van 
networking in hogere kringen 
en werd zo de champagneleve-
rancier aan het hof van Lodewijk 
de Vijftiende. Naar verluidt was 
Markiezin de Pompadour, de fa-
voriete minnares van de koning, 
dol op champagne en zou ze ooit 
zou gezegd hebben dat champag-
ne de enige wijn is die vrouwen 
mooier maakt. De champagne 
vloeide dan ook rijkelijk tijdens 
de vele feesten in het kasteel van 
Versailles. 

Ook Napoleon was te vinden voor 
een goed glas bubbels en onder-
hield goede banden met Jean-Re-
my Moët, de kleinzoon van Clau-
de Moët. Moët Imperial heeft zijn 
naam trouwens te danken aan de 
goede relatie van het champagne-
huis met de Keizer. In de archieven 
van het Champagnehuis zijn er be-
stellingen van de keizer bewaard 
en ook een pentekening van het 
bezoek dat Napoleon bracht aan 
de kelders. In de “Galerie Impéri-
ale” herinnert een gedenksteen 
aan dat hoge bezoek. 

Het champagnehuis kon in die tijd 
geen betere influencer hebben. 
Doorheen de geschiedenis van 
het huis had elke generatie zijn 
“influencers”. Zo werden Holly-
woodsterren van de jaren vijftig 

en zestig zoals Gary Cooper de 
moderne “ambassadeurs” van het 
champagnemerk. Ze werden in de 
21ste eeuw opgevolgd door ten-
nislegende Roger Federer en actri-
ce Scarlett Johansson. 
En uiteraard werkt het champag-
nehuis ook samen met sterren-

chefs die menu’s samenstellen 
rond de vintage champagnes van 
het huis. Zelf mochten we zo’n 
menu degusteren, samengesteld 
door Marco Fadiga, de “huis-
chef” van Moët & Chandon, 
waarbij elk gerecht in perfecte 
harmonie was met een millésime 
champagne. Plaats van het diner 
was het Château de Saran, het 
statige kasteel waar internationale 
sterren ontvangen worden in een 
fantastische setting, omringd door 
een biotuin vol vlinders en bijen en 
met zicht op het glooiende land-
schap van de Champagnestreek.

Nieuwe tijden, 
nieuwe stijlen
Champagne is per definitie een 
traditioneel product. Moët & 
Chandon blijft evenwel evolueren 
met de tijdsgeest en breidde zijn 
gamma in 2011 uit met Moët Ice 
Impérial, de eerste champagne ter 
wereld die speciaal samengesteld 
is om met ijsblokjes te drinken, als 
een zomerse party-drank.
Bubbels kunnen best cool zijn.

Roger Federer
Ambassador Moët & Chandon sinds 2012 

De Franse actrice Dany Robin
bij Moët & Chandon  in 1955

Scarlett Johansson, de eerste Holly-
wood-ster die ambassador werd van 
Moët & Chandon, tijdens de oogst in 
Epernay in 2010
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Puur leven... binnen en buiten
Lente opendeur

Vrij 24/03  ·  Zat 25/03  ·  Zon 26/03

Extra open
Zon 16/04  ·  Zon 30/04

Ontdek het bij ons en online via binnenstebuitenshop.be
Ruime parking achteraan  ·  Provincieweg 449  ·  9550 Hillegem

Volg ons op
Instagram

& Facebook

JARDINICO  ·  GOMMAIRE DECO/OUTDOOR  ·  HOUE  ·  FATBOY  ·  MAX & LUUK NEW

BOREK NEW  ·  HÖFATS  ·  EVERDURE  ·  KYWIE  ·  ROBOMOW  ·  EGO POWER TUINMACHINES 



Hoogstraat 77
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BELGISCHE DESIGNERS

Walter Van Beirendonck
kleur en engagement

Walter Van Beirendonck is als 
“één van de Zes” een boeg-
beeld van de Belgische mode. 
Als kleinschalig, onafhankelijke 
ontwerper dwingt hij respect 
af, tussen de modegiganten. 

Met zijn opvallende looks is Wal-
ter Van Beirendonck met stip de 
kleurrijkste ontwerper van de Zes 
van Antwerpen, de talentvolle 
lichting van de Antwerpse Mode-
academie die in de jaren tachtig 
de Belgische mode op de wereld-
kaart zette.

De heel herkenbare signatuur van 
Walter Van Beirendonck staat los 
van alle voorbijgaande trends, ze 
balanceert tussen futuristisch en 
etnisch, en ze is vaak doordron-
gen van een maatschappelijk re-
levante boodschap.

Thema’s als ecologie, diversiteit, 
inclusie, verdraagzaamheid, res-
pect en pacifisme duiken gere-
geld op in zijn werk, zonder daar-
om zwaar op de hand te zijn. Wel 

integendeel: zijn kleurrijke, fanta-
sierijke creaties stralen een zeker 
feelgood gehalte uit.

Elk seizoen showt hij zijn man-
nencollectie tijdens de Parijse 
modeweek. Tot vorig jaar combi-
neerde hij zijn modelabel met zijn 
job als hoofd van de Antwerpse 
Modeacademie. Op die manier 
heeft hij een belangrijke invloed 
gehad op een hele generatie ont-
werpers. 
Als curator heeft hij heel wat 
tentoonstellingen op zijn naam 
staan, zoals “Landed-Geland” in 
2001, “Dream the World Awake” 
in 2011, beide in Antwerpen 
en Powermask in 2018 in het 
Wereldmuseum van Rotterdam, 
een tentoonstelling die helemaal 

in lijn lag met Van Beirendoncks 
interesse voor maskers die hij ook 
zelf verzamelt. 
Niettegenstaande zijn extrava-
gante kledingcreaties vooral een 
niche publiek aanspreken, heeft 
hij ook altijd voor een breed pu-
bliek gewerkt.
Zoals de succesvolle W.&L.T./Wild 
and Lethal Trash collectie die hij in 
de jaren negentig ontwierp voor 
de jeansfabrikant Mustang of de 
democratische kindercollectie Zu-
lupaPUWA die hij  voor de Belgi-
sche keten JBC ontwierp.

www.waltervanbeirendonck.com

Andere blikvangers zijn de fiets-
tassen die gelanceerd werden 
in het kader van de fietspromo-
tiecampagne van de Bond Beter 
Leefmilieu “met Belgerinkel naar 
de Winkel” en die nu nog altijd in 
het straatbeeld te zien zijn.

Sinds vorig jaar brengt Walter Van 
Beirendonck een zonnebrillencol-
lectie uit in samenwerking met het 
Belgische brillenlabel Komono. 

Goed voor wie houdt van een 
vleugje futurisme op het puntje 
van de neus.



BELGISCHE DESIGNERS

Christian Wijnants
20 jaar poëtische mode

Christian Wijnants deed eerst er-
varing op bij andere modehuizen, 
onder meer bij Dries Van Noten
 In 2003 richtte hij zijn eigen mode- 
label op. Het werd een bescheiden 
start, met een kleine collectie die 
hij tijdens de Parijse modeweek 
in een kunstgalerij voorstelde. Hij 
werd meteen opgemerkt door ge-
renommeerde, internationale boe-
tieks die zijn collectie aankochten. 

Zijn doorbraak kwam er vrij snel:  
in 2005 won Christian Wijnants 
de Swiss Textiles Award, een pres-
tigieuze prijs die ook andere grote 
namen zoals Raf Simons te beurt is 
gevallen. Het jaar nadien won hij 
de ANDAM Fashion Award. 
Deze bekroningen gaven zijn jonge 
carrière een geweldige boost en al 
snel werd hij een vaste waarde op 
de kalender van de Parijse mode-
week. 

De creatieve, gesofistikeerde ma-
nier waarop Christian Wijnants 
breiwerk verheft tot high fashion, 
leverde hem in 2013 de Internatio-
nal Woolmark Prize op.
Als docent breiwerk aan de Ant-
werpse Modeacademie gaf hij ook 
zijn kennis door aan de volgende 
generaties ontwerpers. 

In al die jaren is Christian Wijnants 
trouw gebleven aan zijn stijl: am-
bachtelijk breiwerk, levendige 
kleuren en kunstzinnige motieven 
vormen nog steeds de rode draad 
doorheen zijn collecties. 

Sinds 2015 heeft hij een eigen 
boetiek in Antwerpen, een plek 
die Wijnants’ liefde voor kunst en 
architectuur weerspiegelt en die 
sinds 2019 ook plaats biedt aan 
zijn mannencollectie. 

Eind vorig jaar opende Christian 
Wijnants zijn allereerste buiten-
landse boetiek in Berlijn.

Sinds dit jaar combineert hij zijn 
eigen modehuis met de functie 
van creatief directeur van Maison 
Ullens, het Belgische modehuis dat 
staat voor tijdloze creaties in luxu-
euze materialen zoals kasjmier. Een 
match made in heaven.

Twintig jaar geleden startte Christian Wijnants zijn eigen label 
op, amper drie jaar nadat hij afstudeerde aan de Antwerpse 
Modeacademie. Dat hij toen al veel in zijn mars had, bleek uit zijn 
afstudeercollectie waarmee hij verschillende prijzen in de wacht 
sleepte, het begin van een lange reeks bekroningen.

www.christianwijnants.com
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ACCESSOIRES /  LUT CLINCKE

statement
accessoires

Kunstig met stip
Louis Vuitton ging dit seizoen een 
samenwerking aan met de Japan-
se avant-garde kunstenares Yayoi 
Kusama. Nieuwe en bestaande 
ontwerpen werden beschilderd 
met de kleurige stippen van de 
hand van Kusama en ook de Louis 
Vuitton-winkels werden versierd in 
dezelfde kleurige stijl.
www.louisvuitton.com

Tuttifrutti 
“Up in the air”, zo luidt de naam 
van de zomercollectie van Wou-
ters&Hendrix. De collectie is speels 
en veelkleurig en omvat naast ju-
welen nu ook foulards.
www.wouters-hendrix.com

Statement  
oorringen
Oorringen zijn altijd al het sterke 
punt geweest van de Waregemse 
accessoire-ontwerpster Laurence 
Delvallez. Dit exemplaar in verschil-
lende kleuren en materialen is een 
echt statement piece.
www.laurencedelvallez.be

Een opvallende tas, een blitse schoen, een statement juweel, 
een speels hoedje of een blikvanger van een bril: een accessoire 
spreekt boekdelen over je stijl en je persoonlijkheid. 

Pomponnetjes
Mini Buckettas, versierd met lede-
ren pomponnetjes in verschillende 
kleuren, van Delvaux.
www.delvaux.com

Blikvanger
Nathalie Vleeschouwer breidt haar 
universum uit met zonnebrillen 
die ze ontwierp in samenwerking 
met de duurzame brillenproducent 
Yuma Labs. Dit oversized model  is 
verkrijgbaar in wit, lila en schild-
padmotief.
www.nathalievleeschouwer.be

Doorkijktas
Artisanaal gevlochten tas uit de collectie 

Akra, ontworpen door de Braziliaanse wereldrei-
ziger Samuray Martins die al 17 jaar in België woont 
en werkt. De collectie is al even ethisch als modieus en 
wordt volgens oude technieken gemaakt door plaatse-
lijke gemeenschappen in Brazilië, Peru en Madagaskar. 
www.akra-collection.com

Opvouwhoed
Deze opvouwbare hoed is een crea-
tie van de Belgische accessoire-ont-
werpster Stephanie D’heygere voor 
het Franse tassenmerk Longchamp. 
De collab-collectie omvat verschil-
lende tassen, opvouwbare kleren, 
een hoed en een paraplu. 
www.longchamp.com



ACCESSOIRES

Shoppen met Clio
Kleurrijke shopper die je zowel aan 
de hand als op de schouder kan 
dragen, van Clio Goldbrenner.
www.cliogoldbrenner.com

Vlechtwerk 
ten voeten uit
Slippers met een gevlochten bo-
venwerk in teder groengeel, van 
Tamaris.
www.tamaris.com

Gigi voor 
Givenchy
Gigi Hadid is het gezicht voor de 
nieuwe lentecampagne van Gi-
venchy. Helemaal gehuld in groen, 
tot haar handtas toe, lijkt ze klaar 
voor de prille lente.
www.givenchy.com

Parels 
van schoenen
Zomerse slippers versierd met kleurige 
kraaltjes, van Maliparmi.
www.maliparmi.com

KAAI voor hem
Het Belgische tassenmerk KAAI brengt nu ook een aantal modellen uit 
voor heren. Zoals deze laptop-/documententas in een tijdloze zwarte 
uitvoering.
www.kaai.eu

Hoedje  
voor de regen
Bedrukt hoedje dat helemaal in 
harmonie is met de trenchcoat, van 
Caroline Biss. 
www.carolinebiss.com

Belgisch design 
aan de voet
Kleurige sneakers van het Belgische 
schoenenlabel Kunoka. De schoe-
nen zijn een ontwerp van Evelyne 
Van der Looven en worden gepro-
duceerd in een Portugees atelier.
www.kunoka.com
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ALBERTLAAN 132
(naast Carrefour) 

9400 NINOVE 
Tel 054 58 82 00
info@relaqs.be

www.relaqs.be

Heb je moeilijke voeten ?  
Heb je steunzolen nodig?  
Kom dan zeker eens langs bij Relaqs.

We beschikken over een ruim aanbod aan modieuze 
comfortschoenen.

Onze verkoopsters hebben jaren ervaring in het  
vinden van de juiste schoen voor jouw probleem.

Een van onze topmerken is Softwaves;  
dit merk brengt zowel sneakers als modieuze loafers,  
allemaal geschikt voor steunzolen.

Uiteraard is het heel belangrijk de klant vakkundig  
bij te staan in haar of zijn keuze.
Daarvoor nemen onze verkoopsters graag de tijd. 
Kwaliteit en service staan bij ons steeds voorop!

Bij Relaqs vind je eveneens een ruim aanbod hand-
tassen en klein lederwaren, voor ieders budget en 
smaak.

Geen tijd ? 
Maak dan je keuze via onze website 

www.relaqs.be
Gratis verzending en retour 
KLANTENKAART 10%

Bij Relaqs vind je dames- 

en herenschoenen die niet 

enkel voldoen aan uiterst 

strikte kwaliteitsnormen, 

maar er tegelijk  

fantastisch uitzien en  

perfect comfort bieden!

Softwaves



by medalounger

Verstelbare zithoogte
De 3de motor biedt 8° inclinatie voor 
een comfortabele zithoogte.

Verstelbare rugleuning
Regelt de gewenste positie.

Zero gravity positie
Bevordert de bloedcirculatie.

Draaivoet
Met automatische stop op 300°.

Verstelbare hoofdsteun
42° regelbaar.

Regelbare voetbank
Klapt weg voor een strakke look.

3 motorige relax
Uitgerust met de recentste technologie.

Technologie aan 
een onklopbare prijs

Full option : inclusief batterij PANDORA

Up2date-Medalounger n.v. - www.medalounger.com Puursesteenweg 399A - 2880 Bornem - T. +32 (0)3 740 00 90 - info@modulax.com

A BELGIAN BRAND  

SATURN

ANTHONY

ZEUS

PLUTUS

APOLLO

POSEIDON
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Cosy en symmetrisch: opstelling met 2 
ruime sofa’s, grote salontafel met glazen 
blad en 2 bijzettafeltjes, van Kettal.
www.kettal.com



tuin /  LUT CLINCKE

buiten genieten
in stijl

Tuin en terras zijn de laatste jaren geëvolueerd naar een extra 
leefruimte waar we vrienden ontvangen, gezellig aperitieven, ko-
ken en chillen.  En zoals elk interieur wordt ook de buitenruimte 
ingericht met stijlvolle designmeubelen, tapijten, lampen en andere 
sfeermakers.

Van rond naar 
recht en strak
De laatste jaren waren vooral or-
ganische, soms robuust ogende 
vormen in trek. Afgeronde vormen 
blijven actueel, naast strakkere vor-
men en ranke meubelen. Van lich-
te aluminium meubelen, vaak in 
combinatie met gevlochten kunst-
stof, tot slanke houten frames met 
zachte kussens.
Belangrijk blijven de modulaire op-
stellingen die je vlot kan aanpassen 
aan je gezelschap. Multifunctione-
le bijzettafeltjes en poefs maken 
deze opstellingen nog veelzijdiger.

Comfort  
voor alles
Dankzij knusse pergola’s en ver-
warmde terrasoverkappingen bren- 
gen we steeds meer tijd buiten 
door. De eisen die we aan onze 
tuinmeubelen stellen, liggen dan 
ook hoog: het oog wil uiteraard 
wel wat, maar comfort is minstens 
even belangrijk.
Een stoel of fauteuil moet de rug 
goed ondersteunen,  kussens moe-
ten zacht en voldoende dik zijn, 
zitdieptes moeten royaal zijn en de 
stoffen moeten aangenaam aan-
voelen. Een voetbankje met een 
kussen maakt het comfort com-
pleet. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de gloednieuwe Mambo-lounge 
van Royal Botania met zijn houten 
frame en zijn zachte kussens die 
in 74 verschillende soorten stof  

verkrijgbaar zijn. Op die manier 
kan je je zithoek à la carte samen-
stellen, wat het exclusiever en per-
soonlijker maakt.

Binnen-buiten
Veel tuinmeubelen zijn qua look 
niet meer te onderscheiden van 
indoor-meubelen. Het enige ver-
schil zijn de weersbestendige ma-
terialen. 
Zo passen de outdoor-meubelen  
van Ethnicraft perfect in elke leef- 
ruimte. Hetzelfde geldt voor de 
Volta eettafel met een rank frame 
in teakhout en een keramisch tafel-
blad en de Freya teakhouten stoel, 
beide van Vincent Sheppard, of de 
gloednieuwe Japans geïnspireerde 
Ukiyo-lijn van Tribù, een ontwerp 
van de Italiaanse ontwerpster Mo-
nica Armani. Ook tal van bijzetta-
fels uit diverse outdoorcollecties 
verdienen na de zomer hun plaats 
in huis. 

Met deze “Daydream” van Dedon tover je je tuin of terras om tot een exotische bestem-
ming. www.dedon.de

Zwevende parasol “Sensu” die horizontaal opent, kantelt en draait, van Extremis.
www.extremis.com

Modulaire zitopstelling Sutra, verkrijgbaar 
met hoekige of afgeronde kussens, en 
bijzettafels in verschillende uitvoeringen, 
van EGO Paris.  www.egoparis.com

Tafel en stoelen in aluminium. De kussens 
zijn waterproof en UV-bestendig. Uit de 
Belgische collectie Mublo.
www.mublo.com

Lounge met een frame van gecoat aluminium, uit de Alura reeks van Royal Botania. 
www.royalbotania.com

Outdoor tafel en stoelen in zwart gebeitst 
teakhout, van Ethnicraft.  www.ethnicraft.com

Strakke tafel Volta en armstoel Freya, van Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com



Klaar voor de zomer?
Geniet op elk moment van de dag van jouw Pergola SO!. 

De automatisch gestuurde lamellen volgen de stand van de zon 

dankzij de gepatenteerde solar tracker. Deze terrasoverkapping is 

bedienbaar via de ingebouwde druktoetsen of via een gratis app. 

Personaliseer jouw pergola via kleur, ledverlichting, speakers en 

sfeerwanden. 

Automatische lamellen

Alles bedienen met 1 app

Keuze uit 8 ledverlichtingen

Ruim gamma sfeerwanden

Scan voor meer 
inspiratie & tips 

omtrent buitenleven

Churchillsteenweg 10 |  9320 Erembodegem 
T 053 85 73 40 |  info@fentris.be 

Openingsuren: ma - don: 14u - 18u, 
vrij: 14u - 17u, zat: 10u - 13u
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tuin

Ranke tafel, stoelen en multifunctioneel krukje in cactusgroen, en bankje in een warme 
honingtint, van Fermob. www.fermob.com

Poefs, ligbedden en lage fauteuils met zachte kussens, overtrokken met een weers- 
en UV-bestendige stof van Brioni, in combinatie met Fortello parasols, uitgerust met 
LED-verlichting en beschikbaar in 70 kleuren. www.vandella.be

Ranke tafel en Japans geïnspireerde Ukiyo stoelen, van Tribù. 
www.tribu.com

Cosy “Mambo” lounge met een elegant houten onderstel en knusse kussens en bijzet-
tafel, van Royal Botania. www.royalbotania.com

Extrados eettafel en bijhorende banken van EGO Paris. 
www.egoparis.com

Leve de siësta
Comfortabele, verstelbare zonne-
bedden, voor één of twee perso-
nen of zelfs voor het hele gezin 
- zoals de modellen met een luifel 
en zijwanden tegen zon, wind en 
nieuwsgierige blikken - vormen 
eilanden van rust in de tuin. Ze 
zijn ideaal om een siësta te doen 

”Forever”, hartvormig zonnebed voor 
twee, met een onderstel van gelakt alu-
minium en een dik, comfortabel kussen. 
De rugleuningen zijn in drie standen ver-
stelbaar, van Ego Paris.
www.egoparis.com

Modulaire opstelling, uit de Kodo collectie 
van Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com

Komvormig daybed uit de nieuwe Sandua-collectie van Manutti.
www.manutti.com

of om ongestoord een boek te le-
zen. Daarnaast zijn er de “nest- of 
komvormige” fauteuils op voet of 
die je in een boom kan hangen. En 
vergeten we de gezellige schom-
melstoel niet, een brok nostalgie 
die helemaal terug is, zij het dan in 
een eigentijds design.



tuin

Overdekt voederhuisje met uitneembaar voederbakje, van Fermob.
www.fermob.com

Luna lantaarn in aluminium en gekleurd 
glas, met LED-lamp, van Tribù.
www.tribu.com

”Magnus” houtskoolbarbecue met ge-
sloten deksel en breed grill-oppervlak, van 
Barbecook. www.barbecook.com

Draadloze, oplaadbare sfeerverlichting 
met afstandsbediening, van Manutti. 
www.manutti.com



TUINCENTRUM INTERFLOWER  • EEKSTRAAT 70 • 9160 LOKEREN • T +32 934 806 03
KIJK VOOR ONZE OPENINGSUREN TIJDENS DE FEESTDAGEN OP WWW.TUINCENTRUMINTERFLOWER.BE

LENTE IN 
JE BOL!

Het eerste wat je in het voorjaar kunt 
doen is je grasmat aanpakken. 

Tijd voor een ‘after winter wellness’! 
Scan de QR-code om onze 

        video vol tips te 
                   bekijken! 

ZO GROEN
ALS GRAS

Na de donkere winterdagen kijken we natuurlijk allemaal uit naar het voorjaar! Langzaam beginnen 
de eerste bloemen weer te bloeien en ook binnen in huis maken we het weer gezellig! Haal de vrolijk 
gekleurde voorjaarsbollen in huis voor een gezellige lentesfeer! Combineer verschillende bloembollen 
voor een speelse look. In ons tuincentrum vind je een ruim aanbod aan bloembollen om het thuis één 
groot lentefeest te maken! Wanneer kom jij het voorjaar shoppen? 

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

www.elektrovanassche.be

Ma: 13.15 - 18.30 u | di, woe, do, vrij: 09.30 - 12.30 u & 13.15 - 18.30 u | za: 09.30 - 17.30 u | zo: gesloten.

Vertrouw op Van Assche 
voor de realisatie van 
uw droomkeuken!
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shop.lingeriecamille.be

Els Van De Vyver Potaardeberg 2 9820 Merelbeke 

shop@lingeriecamille.be  
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badmode /  LUT CLINCKE

klaar voor 
het strand

Geen strandvakantie zonder schitterende badmode die je doet 
stralen. Stijlvol in zwart-wit of veelkleurig en vrolijk, verhullend 
of sexy, eendelig, bi- of trikini. En een fraaie kaftan of pareo om te 
chillen in de beachbar.

Schitter  
in de zon
Badpak en bikini in turkoois blauw, 
versierd met pailletten, van Twinset 
Beach. www.twinset.com

Volants
Bikinitop met volant en bijhorende 

pantalon, van Empreinte.
www.empreinte.eu

Retro-chic
Bikinitop met ingewerkte beugel en bijhorende hoge taille-slip in kaki met 
goudkleurige versieringen, van Chantelle.
www.chantelle.com

Fluo toets
Bikini in uitgelopen motief met fluo 
accenten, van Marie Jo Swim.
www.mariejo.com

Frisgroen
Badpak met eigentijdse, uitgelopen 
print in zachtgroen, van DNUD. 
www.d-nu-d.com

Palmbomen
Driehoeksbikini met haltersluiting 
en palmbomenmotief, van Vilebre-
quin. www.vilebrequin.com

High Fashion
Kleurige bikini’s van het luxe mode-
label Pucci, gekend om zijn kleurrij-
ke prints. www.pucci.com

Pastels
Beugelbikini met paisleyprint, van 
Empreinte. 
www.empreinte.eu



badmode

Exotische bloemen
Fel bedrukte kaftan, gedragen over een gelijkgestemde bikini, van Prima- 
Donna Swim. www.primadonna.com

Ribbels
Badpak in ribstof met fraai rug-
decolleté en brede ceintuur, van 
JOSH V. www.joshv.com

Parijse elegantie
Driehoeksbikini in gestileerd 

blauw-wit motief, van Eres Paris. 
www.eresparis.com

Wildlife
Marylin top en bijhorende hoge- 
taille slip met luipaardmotief, van 
Alex Antwerp.
www.alexantwerp.com

Gestrikt
Eenvoudig effen roze badpak met 
gestrikte schouderbandjes, van 
Love Stories. 
www.lovestoriesintimates.com

Ingewikkeld
Bikini in reliëfstof, versierd met 
kraaltjes en wikkellinten op de 
buik, van PrimaDonna Swim. 
www.primadonna.com

Ieders maatje
Maatje meer of min, in deze 
zwart-witte badpakken straalt 
elke vrouw, van Anita.
www.anita.com

Black&white
Badpak met stijlvol zwart-wit motief 
en bijhorende pareo, van Gottex. 
www.gottex-swimwear.com



UW WONING VLOT VERKOPEN?

WIJ VERKOPEN OOK UW EIGENDOM!

053 30 92 90
info@nobels.be
www.nobels.be

  
 
  

NOBELS Oudenaarde - Ronse - Gent - Brakel - Avelgem - Lessen - Zottegem

DRINGEND WONINGEN TE KOOP GEVRAAGD VOOR WACHTEND CLIËNTEEL



100% maatwerk
voor elke leefruimte

Broekstraat 183
9700 Oudenaarde
T 055 31 59 11

...
Bezoek onze website www.vossaert.be Toonzaal
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- gust de coster ontdekt -

RESTAURANT OLTRA
in ninove

Het gloednieuwe restaurant Oltra in Ninove is  
een naam die intrigeert. Een blik op de kaart leek 
ons al veelbelovend. Alle reden dus om deze nieuwe 
zaak te verkennen.

Chef en eigenaar van de zaak, 
Jonathan de Geyseleer uit Dender-
windeke, kan op zijn 33ste al heel 
wat ervaring voorleggen. Na zijn 
hotelopleiding in Michelbeke ging 
hij aan de slag bij Kelderman in 
Aalst en daarna bij ’t Overhamme 
ook in Aalst, waar zijn passie voor 
koken sterk aangewakkerd werd. 
Hij keerde terug naar zijn geboor- 
testreek om er achtereenvolgens 
bij ‘t Oud Notarishuys in Ninove 
en bij Just M te werken, een zaak 
die onlangs dicht ging. Net in die 
periode wou de uitbater van de 
Tafel van 2 zijn zaak stopzetten. 
Jonathan vestigde zich in het pand 
dat hij een make-over gaf en ook 
een nieuwe naam: Oltra, de oude 
Latijnse naam voor Outer. Niet al-
leen de inrichting kreeg een frisse, 
eigentijdse look. De jonge chef cre-
eerde zijn eigen gerechten, geba-

seerd op de klassieke Frans-Belgi-
sche keuken, maar aangepast aan 
de nieuwe tijdsgeest, met verras-
sende ingrediënten. 

Voor zijn wijnkaart werkt de chef 
samen met Maxim Adriaens (van 
wijnhuis Les Terroirs), een gepas-
sioneerde wijnkenner die mee- 
denkt over passende wijnen bij de 
gerechten. Dat kunnen we trou-
wens alleen maar beamen !

We komen op een dinsdagavond 
in september, de eerste dag na het 
openingsweekend. Bij het binnen-
komen hebben we meteen een 
goed gevoel dankzij de smaak-
volle, eigentijdse inrichting met 
stemmige verlichting en gezellige 
loungemuziek. Ook het onthaal én 
de bediening de hele avond door, 
is op niveau !

We nemen het vijfgangenmenu 
met aangepaste wijnen en starten 
met de huischampagne die verge-
zeld wordt van vier heerlijke hap-
jes: een parel van bloemkool met 
een coulis van kruiden, een vistar-
taar met boekweit, een brunoise 
van watermeloen met kerstomaat 
en espuma van buffelmozarella en 
als slot een shotje van komkommer 
en munt. De toon is gezet, de ap-
petijt is aangescherpt.

Als eerste voorgerecht verschijnt  
hamachi (geelvinmakreel) met zee-
kraal, citrus en curry op het bord, 
gevolgd door zeevruchten met  
artisjok, avocado, kervel en ram-
menas. Ook voor de derde gang 
blijven we bij vis: rog, verzegeld 
van basilicum, tomaat, zeevenkel  
en een espuma van aardappel,  
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goed voor een boeiende en tong-
strelende variatie van smaken.
Het hoofdgerecht is Limburgs var-
ken (Livar), op kleinschalige manier 
buiten gekweekt. De cevenne ui 
en de verschillende bereidingen 
van courgette vormen een perfecte 
match.
We sluiten af met een smaakbom 
van braambes, pure chocolade, 
amandel en huisbereid ijs. En zoals 
al aangestipt: alle bijpassende wij-
nen waren van topniveau !

Oltra is een zaak die onze hoge  
culinaire verwachtingen waar heeft 
gemaakt.
Terugkeren is een must !

RESTAURANT
oltra

Bovenhoekstraat 10
9406 Ninove

0472 90 67 27
www.oltra.be

Gesloten op maandag,
dinsdagmiddag,

zaterdagmiddag en zondag.



Royal stoel (€ 799 €€ 599*) in essenhout

Zetel Paula PROMO €€ 2.840*| Voorbeeld opstelling showroom: 1x 1,5 zit arm 
links (175 x 79 x 110cm) + 1x 1,5 zit arm rechts (175 x 79 x 110cm) + 2x 1 zit 
zonder arm (90 x 79 x 110) + 1 x hoekelement (108 x 79 x 108cm) in stof Levis 14 
Army (cat: E). Verkrijgbaar in verschillende kleuren, stoffen en opstellingen.

Lugano kast 3 deurs: 184 x 48 x 220cm € 3.605 €€ 2.670*
Lugano tafel: 230 x 100 x 77cm € 1.599 €€ 1.199*
Quince stoel: NU €€ 129*

JOUW VISIE, JOUW STIJL.
De taal van meubelen is voor 
iedereen persoonlijk. 
Maar de keuze is eindeloos. 
Iedereen droomt van een plek waar 
ze kunnen thuiskomen en een stukje 
van zichzelf kunnen weerspiegelen. 
Maar hoe begin je hieraan?  House 
& Garden helpt je alvast op weg met 
een immense keuze aan alle soorten 
stijlen, verspreid over 5.000m2.
Samen met ons professioneel team 
zoeken wij voor jou de perfecte 
match. Kom langs en laat je mooiste 
interieur- of exterieur dromen 
uitkomen. 

Stockholm dressoir 3 deuren / 2 laden € 2.299 € 1.899*

Stockholm vitrine kast 4/2 deuren € 4.799 € 3.999*

Puccini tafel € 2.823 NU € 1.499*  - Of in wit met goud: € 2.999 NU € 1.999*

Arollo stoel € 330 € 199*

Stade ligbed (€ 2.360 €€ 1.650*) 
212 x 116cm | Quick Dry Foam kussens inbegrepen in donkergrijs

PROMO



Rizza sofaset | 1-zit: 110 x 90 x 69,5cm €€ 1.199*| 2-zit: 185 x 90 x 69,5cm €€ 1.899*| 3-zit: 240 x 90 x 69,5cm 
€€ 2.599* | Koffi etafel: 130 x 70 x 35cm €€ 550*| Teak frame met viro wicker | Quick Dry Foam Sunproof kussens

Zetel Felice € 7.763 - 10% = €€ 6.987*
3-zit + arm li/re (B 215 x D 110cm) 3888
Long chair + arm li/re (B 110 x L 215cm) 3875
cat. IV Sneak linnen 110.

Sofaset Magnolia  ACTIE  -10%
1-zit: €€ 1.175* 80,6 x 76,5 x 79,6cm | 2-zit: €€ 1.899* 137,3 x 76,5 x 79,6cm
3-zit: €€ 2.599* 199 x 76,5 x 79,6cm |Koffi etafel: €€ 799* 130 x 65 x 35cm
Bijzettafel:  €€ 499* 65 x 65 x 45cm
Fijn gezandstraald teak met zwarte kussens Quick Dry Foam

Ontdek onze
   nieuwe collectie

MEGA KORTINGEN
TUINCOLLECTIE 
2022, TOT WEL

-70%!
- 10%!- 10%!

- 10%!- 10%!

Eggo hangei € 699 €€ 499*
Incl. zitkussen |Wit/grijs, zwart of na-

tural | Hanggedeelte: 110 x 73cm 
Frame: Ø120 x 195cm | Stalen 

frame, alu korf met ronde rotan.

Ma, di, do, vrij: 10-12u & 13u30-18u | Za 10-18u | Zo 10-12u & 14-17u | www.houseandgardenwetteren.com 
Zuiderdijk 25 - 9230 Wetteren | Interieur: 09/365 77 98  | Tuin: 09 / 369 72 84

www.houseandgardenwetteren.com

*Pr� zen geldig b�  aankoop van 2 willekeurige artikelen. W�  z� n niet verantwoordel� k voor eventuele schr� ffouten. Pr� zen geldig tot eind tot april.

- 10%!- 10%!







Vlassenhout 1 
9200 Dendermonde 
www.livingplus.be

Kerkstraat 27
9160 Lokeren
info@sublim.be

Iddergemsesteenweg 71C
9450 Denderhoutem
www.meubelentorrekens.be

j o r i . c o mLegendarisch model,  legendarische deal*

Uw JORI-partner:

* sofa Linea - design Jean-Pierre Audebert - voorwaarden bij uw JORI-partner

D e s i g n e d  f o r  d y n a m i c  s e a t i n g



interieur /  LUT CLINCKE

duurzaam, flexibel
en comfortabel

Trio blaast 50 kaarsjes uit
In 1973 bracht Cor ‘Trio’ uit, een zitmeubel dat de tijdsgeest van toen he-
lemaal uitstraalde. De zachte stoffen en de vele combinatiemogelijkheden 
stonden voor vrijheid en zorgeloosheid. Deze designklassieker wordt dit 
jaar uitgebracht in een exclusieve jubileumstof, die doet denken aan de 
COR-fleece uit de jaren zeventig. www.cor.de

Knus met Kudo
Modulaire hoekopstelling uit de Bellice lijn en fauteuil Kudo, de nieuwko-
mer in de Leolux familie. 
www.leolux.com

Jackson à la carte
De relaxfauteuil Jackson van Dur-
let is nu ook verkrijgbaar in Two 
Colours uitvoering. Je kan dus de 
romp en de zitkussens in verschil-
lende kleuren of materialen be-
stellen. Ideaal om je interieur en je 
fauteuil op elkaar af te stemmen. 
www.durlet.com

Cosy & chic
Relaxfauteuil Cosy Ghost van Jori, 
in lichtgrijs leder, geflankeerd door 
bijzettafeltje Sposa. www.jori.com

Eenvoudigweg comfy
Benedicte is de nieuwste sofa van het Belgische meubel- en lifestyle merk 
MuBlo. De sofa is even comfortabel als hij eruitziet en doet denken aan 
losse kussens die nonchalant tegen elkaar aan liggen. Deze sofa vormt 
een perfecte match met de Antoon bijzettafel in keramiek en met de 
Heliot vloerlamp. www.mublo.com

Licht en elegant
Lloyd Loom sofa met eiken basis en bijzettafels in rotan en eik, van Vin-
cent Sheppard. www.vincentsheppard.com

Comfy, licht, duurzaam en modulair, dat zijn de nieuwe meubel-
trends in een notendop. Denk natuurlijke en gerecycleerde ma-
terialen, zalig zitcomfort, eindeloze combinatiemogelijkheden en 
licht, demonteerbaar design.

Ergonomie  
& design
Mooi evenwicht tussen ergonomie 
en eigentijds design: relax-fauteuil  
met stoffen bekleding, uit de  
Modulax collectie. 
www.modulax.be



interieur

warme gloed
Tijdloze sofa in warmrood die ook verkrijgbaar is in talrijke stoffen en 
kleuren, van Marie’s Corner. www.mariescorner.com

Skovby:  
Scandinavisch 
ten voeten uit
Eigentijdse eiken meubelen van 
het Deense designmerk Skovby 
uit de Curve reeks, een naam die 
verwijst naar de gebogen vormen 
die terugkomen in de fronten van 
de meubelen en in de nieuwe stoel 
die een update is van een Skovby 
klassieker. De tafel houdt het dan 
weer resoluut strak en hoekig. 
www.skovby.com

Nederlands  
design, recht uit 
de doos.
Opstelling van het gloednieuwe 
Nederlandse meubelmerk “Design 
in Box” dat tijdloze, modulair sa-
mengestelde designmeubels ont-
werpt en produceert.  Alle meubels 
worden geconstrueerd als (de)mon-
teerbare designs waardoor ze in een 
compacte verzenddoos passen, van-
daar de naam. 
www.designinbox.nl

rond de tafel
Niets inclusiever dan een ronde tafel: stoel Titus in eik met geweven rug 
en stoffen zitting en ronde tafel Ari in MDF, van Vincent Sheppard.
www.vincentsheppard.com Onsterfelijk design

Gerrit Rietveld heeft heel wat designklassiekers op zijn naam staan. Hay 
bracht een aantal modellen weer uit, zoals deze Crate Lounge Chair en 
de kleurrijke iconische Rietveldstoel, een eeuweling die nog altijd even 
eigentijds oogt, beide uitgevoerd in massief grenen, met een gelakte af-
werking. www.hay.dk

Bistro van Bulo
Van het kantoor naar het dagelijks 
leven, dat is het idee achter de 
Bistro stoel die Vincent Van Duy-
sen ontwierp voor Bulo. De stoel 
is een speelse variant op de iconi-
sche VVD bureaustoel. De stervoet 
op wieltjes werd vervangen door 
pootjes in hout of metaal en de 
ergonomische zit werd gestoffeerd 
in 12 hoogwaardige stoffen. De 
VVD Bistro tafel en stoel zijn ook 
verkrijgbaar in gerecycleerd poly-
propyleen, een kunststof gemaakt 
van industriële reststoffen. 
www.bulo.com

Stack: veelzijdig 
en duurzaam
Stack, de eerste meubelcollectie 
van het Gentse architectenbureau 
studio MOTO, laat toe zelf een 
meubel à la carte samen te stellen 
op basis van een aantal aluminium 
onderdelen die je in elkaar kan 
klikken en naar wens kan uitbrei-
den. Kortom, een veelzijdig, duur-
zaam en flexibel meubelsysteem 
dat talloze combinaties en moge-
lijkheden biedt. 
www.studiomoto.be



Kuilstraat 47-49, 9420 ERONDEGEM 053 72 91 38 info@woonmode.be

Open van ma tot za van 10.00 u tot 18.00 u. Zondag van 14.00 u tot 18.00 u. Dinsdag gesloten

Ben je op zoek naar een specialist

op vlak van interieur?

Eronda Woonmode is expert in meubels,

keukens en totaalinrichting op maat.

Onze interieurarchitecten maken een ontwerp op basis van jouw 

stijl, wensen en budget.

Met meer dan 90 jaar ervaring in maatwerk,

kunnen we elke uitdaging aan!

KEUKENS

MAATWERK

VASTE COLLECTIES

TOTAALPROJECTEN



Broodstraat 13, Oudenaarde - www.spiers.be - info@spiers.be - 055 31 10 30



WIJ ZIJN DOORLOPEND OPEN VAN MAANDAG TOT DONDERDAG VAN 9 TOT 20U30 I VRIJDAG VAN 9 TOT 19U I ZATERDAG VAN 9 TOT 13U

ALBERTLAAN 160 - NINOVE
TEL. 0493 093 093

AFSLANKEN
Een maatje minder in een strakker lichaam, samen 

bekijken we welke methode het beste bij jou past!
Hypoxi, LPG, EM ShapeWell,  FormoStar

of Ice Sculptor?
Een intake-gesprek

wijst het uit!

DIEET
Persoonlijke begeleiding bij jouw dieet 
in combinatie met een ruim aanbod
aan proteïne-voeding.  Vind de RainPharma, 
Kyalin en Lignavita producten
in onze winkel en online 
webshop.

ZONNEN
Bemand, hygiënisch 
en veilig zonnen, met 
professionele onder- 
steuning naargelang je huidtype, 
onder de beste Ergoline
zonnebanken.

SCHOONHEID
Verwennerij met

een  gelaatsverzorging,
een huidverjongings- en

huidverbeteringskuur dankzij
Intraceuticals, LPG,

CooLifting of Mesoestetic.

WWW.BEAUSTYLE.BE

AFSLANKINGSINSTITUUT  I  DIEETCENTER  I  SCHOONHEIDSINSTITUUT  I  ZONNECENTER 

Mensen mooi maken Mensen mooi maken is onze passieis onze passie
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- gust de coster ontdekt -

de ké
in Zottegem

“Gust Herontdekt” zou deze keer een betere titel zijn. 
De Ké bestaat immers al jaren, maar kreeg een paar jaar 
terug een grondige facelift.  Het interieur  kreeg een up-
date en is nu nog mooier, nog gezelliger ! 

Ook het concept is vernieuwd: “De Ké Bar-Food-Wine-Catering” is 
de nieuwe naam. De Ké, ‘quai’ in het Frans maar een naam die 
“perron” betekent in het Zottegems. De Ké ligt immers dichtbij het 
station van Zottegem. Jurgen en Patricia Claeys-Schroeven koch-
ten het pand in 2003 en openden hun brasserie in 2006. De jaren 
daarvoor baatten ze de Scotch Inn uit.

Jurgen is dus gepokt en gemazeld 
in de horeca. Hij genoot zijn oplei-
ding aan de befaamde hotelschool 
Ter Duinen in Koksijde en deed on-
der 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 gepassioneer-
de 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 streek-
eigen druiven. De wijnkaart blijft 
evolueren en wordt aangevuld met 
nieuwe ontdekkingen. 

Zoon Thomas die net als zijn va-
der een koksopleiding in Ter Dui-
nen volgde, werkt liever in de zaal 
en achter de bar. Werkte moeten  
we zeggen, want sinds kort is hij 
uitbater/drijvende kracht achter 
een andere Zottegemse klassieker:  

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

De Platte Batterie. Maar Thomas is 
de man van de creatieve én klassie-
ke cocktails in De Ké gebleven: hij 
volgt de kaart nauwgezet op.

De keuken is dan weer het terrein 
van chef Jurgen en van Ben, een 
kok die al 18 jaar actief is, die ook 
zijn opleiding genoten heeft in Ter 
Duinen (zo zijn ze dus met drie) en 
zich nu ook ten volle inzet voor het 
catering-onderdeel van De Ké.

De specialiteiten van De Ké ? Bouil-
labaise, met of zonder kreeft (uit 
eigen ervaring kan ik zeggen en 
schrijven: overweldigend, uitmun-
tend, succulent). Ook kreeftberei-
dingen en klassiekers zoals filet pur 
van witblauw rund sieren de kaart 
van De Ké. Alles, van amuusjes tot 
gebak, is huisbereid.

bar-food-wine- 
catering
Het nieuwe concept is alleszins een 
schot in de roos. Samen met het 
nieuwe interieur vond het team 
nl. zichzelf opnieuw uit in het 
Bar-Food-Wine-Catering concept. 

Ook de cateringservice slaat aan. 
Het volledige concept, van cocktail- 
bar tot culinaire barbecues en 
menuformules, kan op locatie aan-
geboden worden, bij de mensen 
thuis of in bedrijven. Deze service 
is alle dagen van de week mogelijk. 
Nog een opmerkelijk pluspunt: ook 
tijdens de feestdagen blijft De Ké 
open !

Wij verkenden De Ké op een maan-
dagavond. Er heerste een gezellige 
drukte, zoals steeds eigenlijk. We 
startten onze avond met een exo-
tische 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 bieslook-
boter. 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 gracia-
no-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 ontdek-
ken en tevreden terug te keren. 

Gezien het grote succes is reserve
ren aanbevolen.
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ALTIJD OPEN OP ZONDAG
*Actie geldig van 1/03/2023 tem 31/03/2023 bij bestelling van een nieuwe keuken. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

Belgische 
kwaliteit

Prijs bij bestelling 
2 jaar vast

Geen 
voorschot

Uw keuken in 
virtual reality

PRIJSVAST
JAAR

D é  t r e n d s e t t e r  i n  k e u k e n s

www.dovy.be/afspraak-maken

Maak nu een afspraak en 
je persoonlijke adviseur 
staat voor je klaar

EXTRA*

beurskorting+van je keuken 

GRATIS*1/4
WIN* uw keuken

BEURSACTIE 
BIJ DOVY

NIEUW

JAPANDI-STIJL

NIEUW KEUKENMODEL RAYA

Dovy-toonzalen in je buurt: 

Aalst - De Gheeststraat 1 - tel 053 70 20 94
Dendermonde - Mechelsesteenweg 268 - tel 052 41 28 79
Dilbeek - Ninoofsesteenweg 22 - tel 02 251 88 43
Geraardsbergen - Astridlaan 125 - tel 054 41 13 03 
Grimbergen - Vilvoordsesteenweg 397 - tel 02 251 30 64 

Oostakker - Antwerpsesteenweg 1066 c - tel 09 356 85 85
Oudenaarde - Serpentsstraat 90 (langs N60) - tel 055 30 94 60
Sint-Martens-Latem - Xavier de Cocklaan 32 - tel 09 385 98 05
Sint-Niklaas - Heidebaan 71 - tel 03 776 30 61 
Waregem  - Gentseweg 467 - tel 056 60 53 48



D’Hondt        Eendrachtstraat 4     AALST       053 78 31 13              /DHondtReynaertVolvo 

Reynaert       Ambachtstraat 2     OUDENAARDE       055 31 00 88     info@dhondtnv.be

D’Hondt       Industrielaan 6      ZOTTEGEM       09 360 78 78      www.dhondtnv.be

Ziet u door het bos aan mogelijkheden in de automobielsector 

de bomen nog? Gaat u voor klassieke brandstof, hybride, 

full elektrisch of een snel leverbare Volvo Selekt? 

De familie D’Hondt en haar salesteam gidst u graag 

met correct advies doorheen het Volvo gamma en 

laat u kennismaken met onze 6 Volvo Plug-In Hybrides, 

allen 100% fiscaal aftrekbaar (ja, ook de 7-zits XC90)

bij bestelling vóór 30 juni 2023. 

Kom langs en ontdek ze in alle rust in één van onze drie showrooms 

en geniet van een heerlijke Fika**! *WELKOM!

Välkommen*! 
Ontdek in alle rust onze fiscaal 
interessante Plug-In Hybrides

* *Fika [fi:ka] is een sociaal gebruik in Zweden waarbij mensen bij elkaar komen om koffie te drinken samen met iets lekkers zoet. 

Shoppingmagazine Lente 2023.indd   1Shoppingmagazine Lente 2023.indd   1 13/02/2023   16:50:5713/02/2023   16:50:57



auto /  GUY DE PRÉ

ELEKTRISCH of
met VERBRANDINGSMOTOR

Mensen vragen mij wel eens of het nog wel zin heeft 
om een oldtimer aan te schaffen, met de ‘Lage Emissie 
Zones’ (LEZ) en andere beperkingen voor vintage cars. 
Mijn antwoord is dan altijd volmondig ‘ja’!

De elektrificatie van de auto is een 
feit. Steeds meer nieuwe automo-
dellen worden aangedreven door 
elektromotoren die hun stroom ha-
len uit batterijen. Of we het nu leuk 
vinden of niet, Europa heeft beslist 
dat we tegen het jaar 2035 geen 
nieuwe auto’s meer mogen kopen 
met een verbrandingsmotor. 

Gedaan dus met auto’s op benzine 
of diesel. Dat het nog spannend zal 
worden is nu al een feit. Zeker in 
ons land waar de elektriciteitsvoor-
ziening sowieso een heikel avon-
tuur is. 

En als er dan toch voldoende 
stroom kan geleverd worden, waar 
gaan we die 6 miljoen auto’s opla-
den? Zeker voor mensen die in een 
stad wonen is dit geen evidentie. 
Kortom, mijn raad van tante Kaat 
is: wil je nog een auto op benzine 
of diesel? Doe het dan nu, nu het 
nog kan!

alpine
Bij het Franse sportwagenmerk Al-
pine kan dat voortaan met een nog 

gaat uitzien dan ben ik alvast fan.

caterham
Het Britse Caterham bestaat ook 

sportievere uitvoering van de A110, 
de A110R. De 300 pk vermogen 
blijft hetzelfde als in de Alpine 
A110S, maar de ‘R’ weegt 35 kg 
minder, heeft een betere stroom-
lijn, en spurt in 3,9 seconden van 
0 naar 100 en een hogere topsnel-
heid van 285 km/u. 
Er is ook een zeer beperkte opla-
ge van 32 exemplaren die werd 
ontwikkeld in samenwerking met 
F1-rijder Fernando Alonso.

alfa romeo
Naast de schitterende drivers cars 
Giulia en Stelvio heeft Alfa Romeo 
nu eindelijk een derde model, de 
Tonale. Een compacte SUV die nog-
al wat gemeen heeft met de Jeep 
Compass. Gelukkig kreeg de Tonale 
veel Italiaanse flair en stijl mee, met 
een geslaagde lijn en een typisch 
Alfa-interieur. Bij de lancering viel 
de motorisatie van de Tonale wat 
tegen: een 1.3 liter viercilinder ben-
zinemotor van 130 pk met mildhy-
brid is nu niet meteen wat je van 
een nieuwe Alfa verwacht. 
Ondertussen is de Tonale er ook 
met diezelfde 1.3 liter benzinemo-
tor maar dan met 160 pk vermo-

gen, met een 1.6 liter diesel met 
130 pk, én met een 280 pk sterke 
plug-in hybride. Dat laatste begint 
er dus al wat meer op te lijken!

audi
Audi biedt momenteel speciale 
Performance edities aan van de 
legendarische sportievelingen van 
het merk met de vier ringen: van de 
RS3, RS4, RS5, en van de Audi TT 
die 25 jaar is geworden. Daarnaast 
belooft Audi 20 elektrische model-
len in 2026, gebaseerd op het nieu-
we premium platform dat samen 
met Porsche werd ontwikkeld. 

bmw
Bij het bestverkochte automerk in 
ons land in 2022, BMW, wordt de 
50e verjaardag van de M-afdeling 
uitgebreid gevierd met ondermeer 
de M3 Break met 510 pk en vier-
wielaandrijving, en met de M2 
Coupé die de rol én de motor van 
de vroegere M3 overneemt. Fun 
gegarandeerd! BMW licht een 
tipje van de sluier op van een toe-
komstig ‘Neue Klasse’ model dat 
wel eens de nieuwe BMW 3 zou 
kunnen worden. Opvallend is de 
snoet van de auto met breed uitge-
vallen ‘BMW nieren’ die over heel 
het front van de auto lopen. Het is 
voorlopig nog een concept, maar 
als de toekomstige BMW 3 er zo 

een halve eeuw. Caterham maakt 
in feite go-carts voor de openbare 
weg, nog steeds geïnspireerd op de 
Lotus Seven. Om haar 50e verjaar-
dag te vieren biedt Caterham twee 
nieuwe interpretaties aan van de 
Super Seven uit de jaren ‘70 en ‘80 
van de vorige eeuw. Fun –alweer–
gegarandeerd!

citroen
Heel andere koek, maar ook ple-
zant op zijn eigen wat excentrieke 
manier is de Citroen Oli, een op-
vallend elektrisch vehikel met een 
kartonnen dak. Voorlopig nog een 
concept car, en eentje dat nog het 
meest op een Duplo-of Lego auto 
lijkt. Verder is de toch al zes jaar 
oude Citroen C3 nog steeds de 
best verkochte auto in ons land. 
De nieuwe elektrische ë-C4 X is een 
verlengde C4 met de nadruk op 
comfort en een elektromotor van 
136 pk.

ferrari
Het Italiaanse sportwagenmerk Fer-
rari is dan uiteindelijk toch ook ge-
zwicht voor de heersende SUV-rage. 
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VolksWagen ID Buzz en voorvader VWT1

BMW 3 Neue Klasse Ferrari Purasangue



Creëer tijdens elke rit een oase van rust met 
de ENERGIZING COMFORT-programma’s van uw Mercedes. 

Beleef vandaag de toekomst bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

I N N O V A T I O N S  B Y

19,5 - 24,3 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. 

De beschikbaarheid van deze optie is afhankelijk van het model en de configuratie.

Rogiers Dendermonde
Hoogveld 23 - 9200 Dendermonde - Tel. 052 49 94 00 - www.mercedes-benz-rogiers.be
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auto

Met haar Purosangue heeft Ferrari 
maar meteen de puntjes op de ‘i’ 
gezet, en heeft het de mooiste en 
de snelste SUV ooit gebouwd. De 
launchversie met V-12-motor is al 
een tijdje uitverkocht, maar er zijn 
andere versies van de Purosangue 
onderweg vanuit Maranello met 
iets ‘bescheidener’ motorisaties.

maserati
Bij Maserati is de EV-boodschap 
duidelijk, want de recente SUV Gre-
cale, de GranTurismo en de MC20 
krijgen stuk voor stuk een elektri-
sche Folgore-versie. De opvolger 
van de Maserati Quattroporte zal 
zelfs uitsluitend verkrijgbaar zijn als 
elektrische rivaal voor de Porsche 
Taycan. 

of twee op overschot liggen? Dan 
kan je voor de Kroatische elektri-
sche hypercar Rimac Nevera gaan. 
Die heeft 1914 pk (!) vermogen. 
Waar gaat die vermogenswedren 
eindigen?

microlino
Wil je het wat bescheidener hou-
den dan kan je gaan voor wat wel-
licht het sympathiekste autootje 
van het moment is: de Zwitserse 
Microlino die in het Italiaanse Turijn 
wordt gebouwd, en die geïnspi-
reerd is op de Isetta van zo’n dikke 
60 jaar geleden. Dat wil zeggen dat 
de Microlino maar één deur heeft, 
en die zit vooraan, net als bij de 
Isetta indertijd. De topsnelheid van 
Microlino bedraagt 90 km/u en je 
kan hem gewoon bij je thuis aan 
het stopcontact opladen. 

ford
Bij Ford staat de zevende generatie 
van de Mustang in de toonzaal van 
de Mustang dealers te blinken. Er is 
ook de grote nieuwe pick-up truck 
Ranger Raptor, de halfbroer van de 
Volkswagen Amorak. En alsof dat 
niet volstaat bracht Ford de Bronco 
terreinwagen naar Europa, enkel 
als vijfdeurs en in top-uitvoering. 
America First dus bij Ford. Trump 
zal tevreden zijn.

volkswagen
Bij Volkswagen vind je de Amorak, 
de halfbroer van de Ford Ranger. 
Maar VW steelt momenteel de 
show met haar lang aangekondig-

de elektrisch busje, de ID Buzz. De 
ID Buzz is er in Cargo-uitvoering 
als bestelwagen, en als mini-busje. 
Benieuwd of onze vaderlandse flik-
ken binnenkort met elektrische VW 
Combi’s zullen rijden. Ik heb de ID 
Buzz ondertussen kunnen uitpro-
beren en ik heb zelden of nooit 
zoveel bekijks gehad als met deze 
moderne 21e eeuwse versie van 
het VW-hippiebusje. Niet goed-
koop maar zeer ruim en super fijn 
om mee te rijden. 

nissan
Minder spectaculair, maar wel he-
lemaal bij de tijd is de 100% elek-
trische Nissan Ariya. Een flink uit de 
kluiten gewassen SUV met die typi-
sche Nissan-look én kwaliteit. 

toyota
Een Japanse concurrent van Nis-
san is Toyota dat als  nieuwigheid 
uitpakt met de 100% elektrische 
SUV met de niet meteen sexy naam 
BZ4X, ook eentje waarmee ik on-
langs mocht kennis maken. Ook de 
Corolla Cross Hybride is vrij recent 
bij Toyota.

subaru
Subaru heeft ondertussen ook zijn 
eerste volledig elektrische SUV: de 
Solterra. 
De Solterra met vierwielaandrijving 
beschikt over twee elektromotoren 
van 109 pk. Met een vermogen van 
218 pk en een rijbereik tot 460 km 
is dit een geduchte concurrent. 

abarth
Abarth, de Ferrari of Maserati voor 
u en mij zeg maar, introduceer-
de een tijdje geleden op het au-
tosalon van Brussel haar nieuwe 
elektrische Abarth 500e. Die zou 
minstens even snel zijn dan zijn 
benzinebroertjes, en een kunst-
matig motorgeluid produceren dat 
vergelijkbaar is met de Abarth met 
verbrandingsmotor. Niet zo fijn is 
het nieuws dat de Abarth op benzi-
ne al niet meer verkrijgbaar zal zijn 
vanaf half 2023. Wie dus nog een 
betaalbaar sportief autootje zoekt 
zal snel moeten zijn!

rimac
Heb je nog ergens een miljoentje 

Microlino Alpine A110R

Maserati Grantourismo Folgore

Ford Bronco Audi RS3

Abarth 500e Alfa Romeo Tonale

Rimac Nevera



De Rocker Aalst
Denermondse Stwg. 196
9300 Aalst
053/21 01 01

De Rocker Wetteren
Brusselsesteenweg 89-91
9230 Wetteren
09/252 11 20

www.derocker.be

RESERVEER NU UW TESTRIT EN ONTDEK HET ALFA ROMEO DNA.



honda
De nieuwe Honda Civic Type R 
stond als première op de Brussels 
Motor Show, en is écht een kolfje 
naar de hand van liefhebbers van 
sportieve auto’s. Uitsluitend ver-
krijgbaar met een handgeschakel-
de versnellingsbak. Tegenwoordig 
is dat de uitzondering op de regel. 
Vroeger was het omgekeerd; toen 
was een automaat nog bijzonder.

mazda
Het Japanse Mazda doet haar elek-
trische MX-30 zowaar een compacte 
Wankelmotor cadeau die als stroom-
generator werkt. Die ‘range exten-
der’ zorgt er voor dat de MX-30 een 
veel grotere autonomie krijgt, naar 
analogie met de BMW i3 indertijd.
  

hyundai
We leven in het tijdperk van de gro-
te auto-groepen. Stellantis omvat 
wereldwijd 14 automerken, en de 
Belgische Astara-groep voert er in 

ons land 7 in: Suzuki, Hyundai, MG, 
SsangYong, Isuzu, Maxus, en het 
Spaanse Silence, een kleine elektri-
sche quadricycle in versies mét én 
zonder rijbewijs. Uiteraard is Hyun-
dai de belangrijkste poot binnen de 
Astara-familie, en het Koreaanse 
merk trekt resoluut de kaart van de 
elektrische aandrijving met na de 
knappe Ioniq 5 nu de opvallende 
Ioniq 6, een lange, slanke berline, 
en met een nieuwe Kona.

kia
De Koreaanse neef van Hyundai, 
Kia, doet niet onder, en komt sterk 
uit de hoek met ondermeer de elek-
trische crossover EV6. Van de EV6 is 
ook een GT-versie beschikbaar die 
over maar liefst 585 pk vermogen 
én vierwielaandrijving beschikt. In 
amper 3,5 seconden trekt de GT op 
van 0 naar 100 waarmee hij heel 
veel sportwagens met verbran-
dingsmotoren het nakijken geeft. 
Alle Kia’s, elektrisch of niet, hebben 
sowieso 7 jaar garantie.

cupra
Het pittige Spaanse Cupra, dat 
volgens mij stilaan maar zeker het 
‘moedermerk’ Seat van de troon zal 
stoten, biedt haar SUV Formentor 
nu ook aan met de 2.5 liter vijfci-
linder van Audi die in de legendari-
sche RS3 steekt. En er is het Cupra 
buggy concept, de Manifesto, voor 
in de zomer, of voor in Spanje …

opel
Opel maakt deel uit van de Stel-
lantis familie en biedt modellen 
die voor een stuk gebaseerd zijn 
op Franse onderstellen en motoren 
van Peugeot. Niks fout mee uiter-
aard. Opel heeft een nieuwe elek-
trische Astra, naast ondermeer de 
elektrische Mokka en de Zafira Life. 

Peugeot
Over Peugeot gesproken, dat is 
in 2022 na BMW en Volkswagen, 
het derde bestverkochte merk in 
ons land. Peugeot biedt een vol-
ledig nieuwe 408 aan als benzine, 
diesel, hybride of elektrisch. Alle 
Peugeot-modellen zijn overigens 
beschikbaar met één of meerdere 
geëlektrificeerde aandrijflijnen.

renault
Renault vliegt er ook aardig in met 
de recente én volledig elektrische 
Mégane E-Tech en de nieuwe SUV 
Austral. Twee fijne auto’s die ik re-
cent uitgebreid aan de tand kon 

Citroen Oli

Hyundai Ioniq

Cupra Formentor

Renault Austral Smart

Jeep Avenger

voelen. De elektrische re-incarna-
ties van de Renault R4 en R5 zijn 
voorlopig nog concept cars, maar 
ik zie ze eerlijk gezegd wel in pro-
ductie gaan.

jeep
Het legendarische Amerikaanse 
automerk Jeep, dat deel uitmaakt 
van de Stellantis groep, heeft onder-
tussen haar eerste van drie volledig 
elektrische modellen: de compacte 
Jeep Avenger die zijn technische ba-
sis en aandrijflijn deelt met de Peu-
geot e-2008, de Opel Mokka-e en 
de DS 3 Crossback e-Tense. De Jeep 
Avenger wist tijdens het autosalon 
in Brussel de felbegeerde titel van 
‘Car Of The Year’ binnen te halen. 
Proficiat! En ik kijk er al naar uit om 
de Avenger aan de tand te voelen.

tesla
Ondanks het miljardenverlies op de 
beurs, of misschien precies daarom, 
verkoopt Tesla bij ons nu ook haar 
1.020 pk sterke Model S ‘Plaid’, de 
snelst optrekkende berline van de 
hele wereld. 

smart
Om het merk nieuw leven in te 
blazen gooit Smart het over een 
heel andere boeg. Dankzij de in-
breng van het Chinese Geely pre-
senteert Smart een elektrische SUV 
die de dalende verkoopcijfers moet 
opkrikken en die de maffe naam 
‘hashtag One’ kreeg. 

auto



porsche
De lieveling van veel échte auto-
liefhebbers is en blijft het Duitse 
Porsche. Porsche laat zijn spierbal-
len rollen met de ‘machoversie’ van 
haar eeuwig jonge 911: de GT3 RS.

polestar
Het Zweeds-Chinese Polestar ver-
koopt elektrische auto’s online en 
in zogenaamde ‘Spaces’ in Antwer- 
pen, Gent, Brussel en Luik.
 Het onderhoud gebeurt bij de Volvo- 
dealers.
De modelbenamingen zijn makke-
lijk te onthouden: na de Polestar 1 
en 2 is er nu de … 3. En dat is een 
forse cross-over gebouwd op het-
zelfde platform als de nieuwe Volvo 

Land Rover Defender

Peugeot 408 Mercedes EQE

EX90. Theoretisch zou de 3 tot 610 
km ver moeten kunnen rijden want 
hij beschikt over een batterij van 
111 kWh.  

land rover
Goed nieuws voor de Land Ro-
ver-Jaguar groep: de nieuwe Land 
Rover modellen verkopen naar het 
schijnt als zoete broodjes. Vooral de 
alles behalve goedkope Range Ro-
ver is erg gegeerd. Dat is dan ook 
een schitterende luxe limousine en 
tegelijk een zeer potente off-roa-
der. Van de recente Land Rover 
Defender is naast de driedeurs 90 
en de vijfdeurs 110 nu ook een ver-
lengde 130-versie beschikbaar met 
plaats voor 8 personen, en met een 
lengte van 5m38.

Polestar 3

mercedes
Mercedes gaat verder op het inge-
slagen pad van de elektrificatie. 
Na de elektrische S-Klasse, de EQS, 
is er nu ook de elektrische E-klasse, 
de EQE. 
Het interieur en vooral het dash-
board is even spectaculair als in de 
EQS met een gigantische Hyper-
screen, een doorlopend scherm van 
1m40 breedte.
Het theoretische rijbereik van de 
EQE bedraagt 472 tot 659 km, af-
hankelijk van de gekozen aandrij-
ving: 1 motor van 245 of 292 pk 
die de achterwielen aandrijft, of 2 
motoren van 292, 408, 476 of 678 
(!) pk met vierwielaandrijving.
Keus te over dus! 

chinezen
Ondertussen wordt ons landje zo-
wat overspoeld door nieuwe Chi-
nese auto’s, en dat is nog maar 
het begin van een heuse Chinese 
tsunami.

Merken als BAIC, Seres, Bestune, 
SWM, BYD, DFSK, MG, zijn nu al 
te koop in ons land en bieden je 
vaak relatief veel auto voor je goe-
de geld. Ook op het vlak van elek-
trische wagens zijn de Chinezen 
helemaal mee. 
Niet zo verwonderlijk als je weet 
dat het gros van de batterijen so-
wieso in China wordt geprodu-
ceerd. In een volgende Shopping 
ga ik dieper in op die Chinese au-
to-invasie.

Porche 911 GT3 RS

Kia EV6 GTMazda MX30 R-EV

auto



IN ZĲ N NOPJES OP ELK TERREIN

8,6-14,6 L/100KM - CO2: 226-330 G/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Geef voorrang 
aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires. Elk gebruik van het voertuig “off  road” moet gebeuren met naleving van de 
verkeersregels en met respect voor de natuur. Off  road-opnames gemaakt op privé-terrein met vergunningen. Controleer altijd de route en het eindpunt 
voordat u gaat waden.

De Defender is de meest capabele wagen die we ooit
hebben gemaakt. Met zijn moderne, compacte proporties en
geraffineerde koetswerkvlakken hoort de Defender 90 echt
overal thuis. Of het nu in diep water is of in een goede buurt.

Ontdek de Defender in onze concessie te Asse 
en wordt lid van onze familie.

Land Rover Asse
Nerviërsstraat 93, 1730 Asse
T. 02/454.06.23

www.landroverasse.be Proefrit boeken
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wellness

massages
voor een gezonde levensstijl

Een deskundige massage kan in deze jachtige tijden je lichamelijke en mentale gezondheid ten goede 
komen. Kinesitherapeute Marijke Michiels maakt al jaren werk van persoonsgerichte massages die een 
echte opkikker zijn voor lichaam en geest.

Voor alle inlichtingen:
www.marijkemichiels.be

Marijke Michiels
Elenestraat 173,

Zottegem
0468 45 67 21

info@marijkemichiels.be

Als kinesitherapeute raakte Marijke 
Michiels gefascineerd door de heil-
zame werking van relaxatiemassa-
ge, die ze beschouwt als een vorm 
van gezondheidspreventie.

Ze volgde tal van opleidingen en 
werkte vanuit haar paramedische 
kennis een signatuur-massage uit 
die het beste van alle massagetech-
nieken verenigt. Als experte in haar 
vaak wordt ze vaak gevraagd door 
wellnesscentra die een massage-
programma op hoog niveau willen 
aanbieden of door zorgcentra die 
inzetten op het welbevinden van 
hun patiënten.

persoonlijke 
aanpak
Marijke richtte jaren geleden haar 
praktijk in Zottegem in als een ha-
ven van rust waar haar cliënteel 
weer in balans kan komen.

Van mensen met een heel drukke, 
stresserende job die elke week een 
uurtje vrij maken voor een relaxe-
rende massage tot mensen die 
zichzelf af en toe een me-moment 
gunnen.

Tijdens een eerste kennismaking 
peilt Marijke naar de noden van de 
cliënt, maar ook naar zijn of haar 
voorkeur op het vlak van geurige 
oliën. De olie wordt op het mo-
ment zelf samengesteld en ver-
warmd.
Daarna volgt de massage die afge-
sloten wordt met een kopje gezon-
de thee. 

heilzame werking
Een deskundig uitgevoerde massa-
ge heeft een positieve werking op 
lichaam en geest. Zo  stimuleert ze 
de aanmaak van endorfine -het zo-
genaamde gelukshormoon dat ook 
vrij komt bij duursporten-, versterkt 
ze het immuunsysteem en zorgt 
ze voor de afvoer van schadelijke 
stoffen.

Massages zijn heilzaam voor wie 
lijdt aan rugpijn, fibromyalgie, mi-
graine, slaapstoornissen en chro-
nische vermoeidheid. Je hoeft niet 

per se klachten te hebben, je kan 
ook opteren voor een massage bij 
wijze van feelgood boost die je je-
zelf of een ander cadeau geeft.

de duo-massage: 
wellbeing met  
z’n twee 
Sinds kort biedt Marijke Michiels 
ook duo-massages aan, bedoeld 
voor koppels, moeders en doch-
ters, vriendinnen of vrienden.

Dit houdt in dat je in dezelfde 
ruimte kan genieten van een sig-
natuurmassage, uitgevoerd door 
Marijke Michiels en Carine Traen, 
een ervaren beauty- en wellness 
specialiste die dezelfde visie inzake 
gezondheidspreventie deelt. 

De massages zijn enkel op af-
spraak, tijdig reserveren is de bood-
schap.
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LAAT ONS 
DE KEUKEN 

ERBIJ 
VERZINNEN…

KEUKENS | MAATKASTEN | TOESTELLEN

LAAT U INSPIREREN IN ONZE TOONZAAL OF OP WWW.JACOBSWOONCONCEPT.BE 

BEZOEK ONZE TOONZAAL: Brakelsesteenweg 446    Ninove    054 33 41 21   info@jacobswoonconcept.be
OPENINGSUREN    Maandag - vrijdag: 09.30 u - 12 u &  13 u - 18 u    Zaterdag: 10 u - 18u

BELGISCH MAATWERK!

  FAMILIEBEDRIJF MET MEER DAN 45 JAAR ERVARING
  ALLE MAATWERK, KEUKEN, DRESSING EN BADKAMER    EIGEN PLAATSINGSDIENST

UW DROOMKEUKEN OP MAAT? ALLEEN MAAR VOORDELEN!
AFTER SALES SERVICE

WIJ NEMEN U HEEL WAT WERK EN ZORGEN UIT HANDEN

CONTACTEER ONS VOOR DE ACTIES! 
OF MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEZOEK AAN ONS KIJKAPPARTEMENT OF TOONZAAL
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www.bakkerijaernoudt.be

LEKKERS 
VOOR ELK FEEST

FEESTJE?



Gentstraat 171 bus 101 | 9700 Oudenaarde | 055 60 98 98 | info@bravoo.be | Doe alvast inspiratie op www.bravoo.be  

JA, IK WIL …
TROUWEN IN STIJL
Bravoo geeft jullie moment vol liefde graag vorm. Ben je net als 
Margaux en Arnout op zoek naar puur en creatief drukwerk dat 
past bij wie jullie zijn als koppel? Bravoo ondersteunt en inspireert 
je graag. 

Gefeliciteerd met jullie huwelijk. 
Hoe belangrijk was de huwelijksuitnodiging voor jullie? 
 
Heel belangrijk. Ik ben iemand die de dingen graag grondig aanpakt. 
Dat geldt voor mijn zaak Immo Margaux, maar zeker ook voor 
mijn huwelijksfeest. Ik wilde dat onze gasten zouden uitkijken naar 
onze grote dag en dat het een feest zou zijn waar nog lang over 
nagepraat werd. Voor mij begint een feest bij de uitnodiging. Want een 
goedgekozen uitnodiging geeft je gasten een voorproefje van wat ze 
mogen verwachten.  

En zo kwamen jullie bij Bravoo terecht. 
Konden zij vorm geven aan jullie ideeën?    
 
Zeker! Het leuke bij Bravoo is dat je al heel wat inspiratie kan opdoen 
in hun studio. Je ziet verschillende materialen. Niet alleen als staal, 
maar ook echt in uitgewerkte concepten. En er zijn supertoffe dingen 
mogelijk binnen elk budget. Ze vroegen bij Bravoo trouwens niet alleen 
naar wat we mooi vonden, maar ook naar het type feest dat we voor 
ogen hadden, hoe onze dag eruit zou zien,… 

Waar hebben jullie uiteindelijk voor gekozen? 
 
Ik ben eigenlijk een grote fan van velours. Zo’n streelzacht kaartje, 
dat heeft iets. Maar bij Bravoo lieten ze ons ook linnen zien en 
daar zijn we als een blok voor gevallen. Het voelde nog net iets 
specialer. En dat was wat we zochten. Samen met de experts 
van Bravoo kozen we voor groen linnen. In een tint die past bij de 
herfst: het seizoen waarin we trouwden. Het ruwe en natuurlijke 
van de stof, combineerden we met goudfolie. Origineel én stijlvol.  

Trokken jullie de lijn ook door op het feest? 
 
Ja, omdat ik het belangrijk vind dat het plaatje klopt, lieten we ook 
menu’s, drankkaarten, signalisatieborden en een gastenboek maken 
in dezelfde stijl. En toen ik last-minute bedacht dat ceremoniekaartjes 
met de structuur van onze viering een meerwaarde zouden zijn, was 
dat voor Bravoo geen enkel probleem. We kozen ook voor witte en 
groene bloemen en linnen op de tafels. Het was echt af. 

Heeft Bravoo jullie verrast met de aanpak?  
 
We waren écht tevreden over het team van Bravoo. Ze zijn vriendelijk, 
professioneel en ze streven naar perfectie. En dat gaf ons het nodige 
vertrouwen. Je wordt persoonlijk begeleid en da’s toch anders wanneer 
je voor een grote online drukker kiest bijvoorbeeld. Wat ons misschien 
nog het meeste heeft verrast is dat iedereen oprecht geïnteresseerd 
was in ons verhaal en ons feest. 

Zou je Bravoo aanbevelen? 
 
Ongetwijfeld! Het is de ideale match voor wie op zoek is naar drukwerk 
dat aansluit bij zijn eigen persoonlijke stijl. Bravoo heeft zoveel 
mogelijkheden en ze voelen er perfect aan wat past bij jou. Gewoon 
langsgaan zou ik zeggen. 

Pas getrouwd koppel Arnout Willequet &  Margaux Desmet.

2 0 2 3

© Elke Van den Ende

“Bij Bravoo hebben ze aandacht voor de dingen die 
ik belangrijk vind: persoonlijkheid en kwaliteit.”



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

LOEWE
PANASONIC

KEF
B&W
DALI
GATO
SONUS FABER

GATO
ACCUSTIC ARTS
PARASOUND
REGA

Draadloos
muziek
overal
in huis

GATO. DANISH HIGH END AUDIO TECHNOLOGY.

YAMAHA
TECHNICS
MARANTZ

ROTEL
LEAK
NAD
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THORENS
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MOFI

B&W
YAMAHA
FOCAL

ACOUSTIC ENERGY - 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 - BLOCK
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Brusselstraat 64 • Ninove
054 32 29 12 • www.ninoptics.be
Open: di tot vr: 9u30 > 18u30 doorlopend

za: 9u30 > 18u doorlopend

KEUZE, KWALITEIT EN KLANTVRIENDELIJKHEID:  
DAT IS NINOPTICS IN EEN NOTENDOP

GRATIS zonneglazen* op sterkte!
GRATIS glazen bij aankoop van een zonnebril!  

*sterkte van +5.00 tot -5.00 cyl +2.00

Varilux zonneglazen GRATIS! 
Bij aankoop van montuur 
met Varilux glazen.

VERNIEUWDE WEBSITE  
met virtuele pasfunctie!



Edingsesteenweg 292
9400 Ninove
054 33 13 88 

Gesloten op
woensdag en zaterdag
www.cheops-skincare.be
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Ontdek de mogelijkheden 
op maat van úw huid !
Maak meteen uw afspraak 
voor een gratis consultatie 
en huidanalyse.

ANDERE SPECIALITEITEN
LED-THERAPIE voor diverse huidproblemen.

SeSDERMA NANOTECHNOLOGY:
Dermatologisch huidverzorgingsprogramma.

DEFINITIEVE ONTHARING
ULTRA VPL, snel en pijnloos!

Er zijn betere manieren
om rimpels

weg te werken!

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 !

HUIDRENOVATIE: EEN JONGERE HUID
ZONDER PLASTISCHE CHIRURGIE

CHEOPS_Shopping_NJ 2019.indd   1 12/09/19   16:45



advertorial

Juliette
de ster van Lingerie Outlet

Luxe lingerie  
aan crisis-proof 
prijzen
In de jaren negentig nam de fami-
lie Schauvliege het lingeriebedrijf 
Velba in Schellebelle over. De grote 
bedrijfsruimte bleek de geschikte 
locatie om overstocks van grote lin-
geriemerken aan te bieden: lingerie 
Outlet was geboren. Stilaan breid-
de het bedrijf uit met pop-up loca-
ties overal in Vlaanderen waar de 
klanten op geregelde basis terecht 
konden. Sinds twee jaar heeft Lin-
gerie Outlet 8 permanente boetieks 
die het hele jaar door van maandag 
tot en met zaterdag open zijn.

Klantvriendelijkheid, service en 
zachte prijzen zijn altijd al de grote 
troef geweest van dit solide fami-
liebedrijf. Klanten kunnen er rustig 
kiezen tussen overzichtelijk uitge-
stalde collecties in een ruim ma-
tengamma en krijgen er het juiste 
advies. 

Lingerie Outlet is een begrip geworden in Vlaanderen voor elke 
budgetbewuste vrouw die van mooie lingerie en badmode houdt. 
Sinds enkele jaren heeft deze lingeriespecialist een eigen collectie, 
Juliette, die exclusief in de eigen outlet-boetieks verkocht wordt.

Juliette: perfecte 
pasvorm voor alle 
vrouwen
Uit die jarenlange expertise is een 
eigen collectie ontstaan die zich 
qua pasvorm en kwaliteit met de 
topmerken kan meten: Juliette, 
een naam die staat voor klassevolle 
elegantie en comfort. Juliette is er 
bovendien voor alle vrouwen, on-
geacht hun figuur of cupmaat.

Doordat de collectie rechtstreeks 
van de fabrikant naar de klant 
gaat, kan je deze exclusieve collec-
tie kopen aan de helft van de prijs 

Ruime keuze aan lingerie, 
badmode, nachtlingerie en 

homewear. 

Ontdek er ook Chillybilly, de 
gloednieuwe pyjamacollectie 

van Lingerie Outlet voor  
kinderen van 2 tot 11 jaar. 

Schellebelle - Stationsstraat 15
www.lingerieoutlet.be

35 TOPMERKEN
100 VERSCHILLENDE 

BH-MATEN

Permanente 
Lingerie-Outlet-boetieks in:

Brugge – Roeselare
Kuurne – Middelkerke

Deinze – Schelle
Brasschaat – Sluis

van een vergelijkbaar topmerk. De 
collectie omvat setjes in kant, maar 
ook naadloze modellen die niet af-
tekenen onder strakke kledij of on-
der lichte stoffen. 

Elke maand wordt de collectie aan-
gevuld met nieuwe kleuren en mo-
dellen. 

Sinds kort is de Juliette-collectie uit-
gebreid met een modieuze, figuur- 
corrigerende body die bestaat in 
ivoor, zwart, navy en nude. De vol-
gende stap is een reeks badpakken, 
met ingewerkte beugels en flatte-
rende drapages, die in de loop van 
dit seizoen zullen verkocht worden. 
Ideaal voor wie zelfverzekerd op 
reis wil vertrekken.
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DE DONCKER
DONCKER

Bent u klaar om helemaal tot rust te komen in uw nieuwe
woonkamer, badkamer of keuken? Maar brengt de keuze van de
nieuwe vloer-en wandtegel toch de nodige kopzorgen met zich
mee? 
 
Dan bent u zeker aan het juiste adres bij De Doncker,
want we take tiles to the next step. 
 
Onze professionele tegeladviseurs staan steeds voor u klaar. Ze
begeleiden u van keuze tot plaatsing & zorgen ervoor dat u
tegelkopzorgen verdwijnen.

Langs komen kan altijd in onze 4
toonparken. In elke vestiging vindt u een
toonpark waar u terecht kan voor al uw
buitentegels of voor advies van onze
medewerkers die u graag verder helpen
met alles voor de tuin. 
 
Laat het idee om uw woning een
vernieuwde look te geven u niet los? Kom
dan naar onze 2 tegelshowrooms in Herzele
of Affligem. Hier wordt u bijgestaan door
onze gepassioneerde adviseurs die u met
plezier de juiste combinatie binnen- en
buitentegels helpen kiezen.
 

TE
G

EL
S

www.dedoncker.be  |  info@dedoncker.be  |  054/32.19.99

Herzele - Hoogstraat 166  |  Affligem - Bellestraat 24  |  Ninove - Nederwijk-Oost 281  |  Borchtlombeek - Knoddelstraat 36

DE 



Ontdek al � ze aanbiedingen!

RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR GEBRUIKER

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren | www.prestigefi etsen.be | Vragen? info@prestigefi etsen.be

Open ma, di, woe, vrij van 9u30-12u en 13u30-18u | Za 9u30-17u30u | Do gesloten | Feb: zo gesloten | Maart-aug: Zo open 14-17u

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. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schrijffouten. Prijzen geldig t.e.m. eind april

E-bike  |  Accu: 500Wh  |  Actieradius: 60 - 150km  |  Bosch Active Line Plus middenmotor 
Krachtsensor  |  Dame of heer | Alu |  9 vit Shimano Alivio | Bosch Intuvia display  |  Antraciet 

champagne – mat zwart  |  Verstelbare stuurpen & verende vork  |  Hydraulische schijfremmen 
Shimano  |  Schwalbe anti-lek banden

€ 3.499

€ 2.699*
NU

€ 1.799*

Accu: 481Wh op pakdrager  |  Actieradius 50-110km | Bafang M400 middenmotor | 80NM 
Krachtsensor | Framemaat Dame: 51 | Heer: 51 | Alu frame | Versnellingen 8 vit Shimano Acera

LCD display Bafang | Grijs | Verstelbare stuurpen met quick release & verende vork
V – brake remmen | Vaste zadelpen | Kenda anti-lek banden

TANGOATLANTA
9 VIT

€ 1.199*
E-BIKE SUNSET
€ 1.599

Accu capaciteit 468Wh (36V | 250W | 13AH)
Actieradius 60 - 110 km | Achterwielmotor
Rotatiesensor | Dame | Alu frame | Versnellingen 
Shimano | Led Display | Zwart | Stuurpen & vork 
Regelbaar + vaste vork staal | Remmen V-brake
Kenda anti-lek banden

€ 3.499

€ 2.699*
NU

€ 1.799
TANGOATLANTA

9 VIT
Ook in Nexus 7

Bosh 
motor

€ 1.199
€ 1.599

Accu capaciteit 468Wh (36V | 250W | 13AH)
Actieradius 60 - 110 km | Achterwielmotor
Rotatiesensor | Dame | Alu frame | Versnellingen 
Shimano | Led Display | Zwart | Stuurpen & vork 
Regelbaar + vaste vork staal | Remmen V-brake
Kenda anti-lek banden

www.prestigefietsen.be
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Schitter  aan de pols
Letterlijk en figuurlijk een juweel van een 
horloge: Constellation van Omega, uit-
gevoerd met een groene wijzerplaat in 
groene aventurijn en een groene horlo-
geband, kast van roze goud, versierd met 
diamanten.
www.omegawatches.com

Hoogplateau
Plateausandaal met stevige, hoge hak, uitgevoerd in groene suède 

met een biesje van appelblauwgroen leder, van Paola D’Arcano. 
www.paoladarcano.com

lentefris
groen

Groen is dit seizoen overal, van kledij tot accessoires, van deco-
ratie tot high tech. In alle schakeringen en materialen.

groene oortjes
Deze draadloze oortjes in 
limoengroen maken deel 
uit van de gloednieuwe Be-
oplay EX Atelier Editions van 
Bang&Olufsen. Ze worden op 
maat gemaakt en zijn dus enkel op 
bestelling verkrijgbaar. 
www.bang-olufsen.com

D van Delvaux
Lederen tasje van Delvaux, 
versierd met handgestikte 
kleine lederen D’s.
www.delvaux.com

Op zoek naar een berging, poolhouse, carport, poort, terras, afsluiting... Ontdek 

ons ruime aanbod, raak geïnspireerd en laat ons uw wensen weten. Wij bekijken 

samen met u de mogelijkheden.

Onze tuinconstructies

T U I N P R O J E C T E N
S L I M  O P 

M A AT
K WA L I T E I T  B E G I N T 

VA N B I N N E N
V E R T R O U W  O P  O N Z E 

E I G E N  P L A AT S E R S
B I N N E N -

E N  B U I T E N E X P O

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



DE SLIMME KEUZE VOOR DE 
COMPACTE TUIN
De nieuwe Husqvarna Automower® 305 
is speciaal ontworpen voor een prachtig 
resultaat in de compacte, complexe 
tuin. Terwijl u uw tijd besteedt aan leuke 
dingen, zorgt Automower® voor een 
perfect gemaaid en gezond gazon.  
En met de mobiele app heeft u altijd de 
volledige controle. Dus maak elke dag 
mooier met Husqvarna Automower®.

De Husqvarna Automower® 305 is nu 
beschikbaar voor € 1.499.

Er is nu al een Automower® vanaf € 999.

Kijk voor de beste Automower® voor uw 
tuin op husqvarna.com/Automower

Astridlaan 170

9500 Geraardsbergen

TEL: 054 41 01 06

E-mail: info@tuinenmachines.be

www.tuinenmachines.be

Husqvarna  
Automower® 305

€ 1.499
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barbour-groen
Barbour, het Britse merk dat voor-
al bekend staat om zijn waxcoats, 
heeft nu ook een groen bloemig 
parfum voor dames, met jasmijn 
en tuberose.
De flacon die veel weg heeft 
van een heupflesje, matcht he-
lemaal met de stijl van het out-
door merk: Barbour-groen, met 
een geruit accent en cognac- 
kleurig leder. 
www.barbour.com

Vlotjes en comfy
Wijde groene jeans en oversized 
top, van Dutchess. 
www.dutch-ess.com

groene reflex
Vergeet blikjes en petflessen: met 
een hervulbare drinkfles hou je de 
planeet gezond. Drinkfles van Dop-
per. www.dopper.com

orangerie
Windlicht in muntgroene kera-
miek, in de vorm van een orange-
rie, van Kähler Design.
www.rosendahl.com

chillen  
in ‘t groen
Hangmat uit de artisanale
collectie Akra. 
www.akracollection.com

Since 1951



Ontdek de Amplifon 
oplaadbare hoortoestellen 
en ervaar weer het comfort 

in uw leven!

Maak nu een afspraak 
voor een gratis hoortest en 
vrijblijvende proefperiode. 
AMPLIFON HOORCENTRUM INGRID LUCAS 
Lavendelstraat 26
9400 Ninove
054 50 35 05
ingrid.lucas@amplifon.com

AMP_033_001_PERS_ADS_JUNI_2022_A4_NL.indd   1AMP_033_001_PERS_ADS_JUNI_2022_A4_NL.indd   1 13/06/22   10:2313/06/22   10:23



in cc

cultuur kalender

9 MAART 2023
• Grof geschud-Broeden CH Merelbeke
• Alex Agnew  De Plomblom-Ninove
• Hetty Helsmoortel-Missie2022 Zoetegem-Zottegem
11 MAART 2023
• Tom Robinson and band CC Lokeren
• Nicholas Arnst-In alle eerlijkheid  Zoetegem-Zottegem
• Circumstances-Piet Van Dycke-Exit Belgica-D’Monde
12 MAART 2023 
• Collectif Maluné-H O M A N  Leietheater-Deinze
16 MAART 2023 
• The Nordicolour Experience-Marvara- 

Oscar Beerten-Mikko Malmivaara De Werf-Aalst
• Het Eenzame Westen-SUKR De Plomblom-Ninove
17 MAART 2023 
• Geen Kersentuin-Compagnie Cecilia De Werf-Aalst
• Senne en Lokko CC Asse
• Arsenaal & Het Kwartier-Eén of andere Rus CC Lokeren 
• Wim Claeys-Queens Het Koetshuis-Roosdaal
• Naima Joris Nova-Wetteren
18 MAART 2023
• Culinaire lentewandeling Warande-Liedekerke
• History of songfestival De Plomblom-Ninove
19 MAART 2023
• Familievoorstelling 4Hoog CC Asse
• Stripfestival De Abdij-G’Bergen
• Aka Trio De Ploter-Ternat
22 MAART 2023
• Film-Holy Spider CH Merelbeke
23 MAART 2023
• Frank Vander Linden CC Asse
• Abattoir Fermé: Glitch Leietheater-Deinze
• De Hoe - Vechtstuk Belgica-D’Monde
• Buurman - Vuurman De Abdij-G’Bergen
• De Koers. Ons Leven-Carl Berteele- 

Geert Vandenbon De Woeker-Oudenaarde
• Zing De Vlaamse Klassiekers’ Het Koetshuis-Roosdaal
• Annemie Struyf/Soetkin Baptist- 

Dromen uit het Hoge Noorden Zoetegem-Zottegem
24 MAART 2023
• Het Eenzame Westen-SUKR CC Lokeren 
• Hamlet Hamletsson-Compagnie  

Lodewijk/Louis De Woeker-Oudenaarde
• Die Verdammte Spielerei kaept  

Kaempfert Zoetegem-Zottegem
25 MAART 2023
• Thomas Smith - Rebel De Abdij-G’Bergen
• Les quatre au quai-Alors On Chante Jan Tervaert-Hamme
• LaGeste/HetPaleis - promise me CC Lokeren 
• Arsenaal & Het Kwartier-Eén of andere Rus Nova-Wetteren
26 MAART 2023
• R0B0K1D Leietheater-Deinze
• Osuna & De Zandmuze - MUZAND De Plomblom-Ninove
• Hier & Daar - 4HOOG De Woeker-Oudenaarde
• De Tsarewitsch Nova-Wetteren
30 MAART 2023 
• Nomad van Eastman-Sidi Larbi Cherkaoui De Werf-Aalst
• Filmmatinee: Corsage  Belgica-D’Monde
• Tutu Puoane en Pat Donnez- 

Anything goes De Kluize-Oosterzele
• Film @ DeWoeker - Tori et Lokita De Woeker-Oudenaarde
31 MAART 2023 
• La Serenata-Pieter Embrechts- 

Noemie Schellens-Maarten Vandenbemden CC Asse
• Laïka-VUUR/TOREN De Plomblom-Ninove
• Neveldieren-Spinvis-Saartje Van Camp De Woeker-Oudenaarde

31 MAART 2023 
• Stijn Van De Voorde-For those  

about to rock MORE Belgica-D’Monde
1 APRIL 2023
• FRANKLIN-Ode to Aretha De Pit-Buggenhout
• Belgium’s least wanted-MC Soe Nsuki- 

Kamal Kharmach Jan Tervaert-Hamme
• STAN-Antigone-Toneelhuis-De Roovers- 

About Elly De Plomblom-Ninove
• Wim Claeys-Queens De Kluize-Oosterzele
2 APRIL 2023
• The Party den Couleur Vocale- 

De Mattheuspassie in pocketvorm CC Lokeren 
• Warre Borgmans-Lou Roman  De Ploter-Ternat
3 APRIL 2023
• Film-Madre De Kluize-Oosterzele
5 APRIL 2023
• Film-Decision to Leave CH Merelbeke
8 APRIL 2023 
• Bronks-The Happy Few-Are they fake news or are 

they the new fakes? De Kluize-Oosterzele
11 APRIL 2023 
• Cirk!aboem: familiefestival-workshops-voorstellin-

gen-open circushuis (tot 16 april) De Werf-Aalst
12 APRIL 2023
• Ma Tache-Vlekje Belgica-D’Monde
• 4Hoog-Kom Wel Jan Tervaert-Hamme
• Film @ DeWoeker-Space Jam a  

New Legacy De Woeker-Oudenaarde
13 APRIL 2023
• Riet-Aardbeien in januari De Abdij-G’Bergen
• Grant-Lee Philips De Ploter-Ternat
14 APRIL 2023
• Compagnie Cecilia-Geen kersentuin De Abdij-G’Bergen
• Les Rois Vagabonds-Concerto pour deux Clowns CH Merelbeke
• Lumba-Tamala De Woeker-Oudenaarde
• Radio Oorwoud-Beest of! Zoetegem-Zottegem
15 APRIL 2023
• Piet Piraat show CC Asse
• History of songfestival De Abdij-G’Bergen
• D’irque en Fien-Sol Bémol Jan Tervaert-Hamme
• Belgium’s Least Wanted De Woeker-Oudenaarde
18 APRIL 2023
• De Bruyne, ‘t Wordt Tijd voor een Prachtig Nieuw 

Lied-Clara Cleymans-Mauro Pawlowski- 
Jan De Smet De Plomblom-Ninove

19 APRIL 2023
• STAN-Antigone-Toneelhuis-De Roovers- 

About Elly De Werf-Aalst
• Dann Cortier Tentoonstelling CC Asse
20 APRIL 2023 
• Badje vol met stroop-Guga Baúl- 

Jonas Van Thielen De Werf-Aalst
• Ik heb een nieuwe smartphone nodig-Lezing CC Asse
• MOOOV filmfestival (tot 27 april) Leietheater-Deinze
• C.A.T.C.H.-Aïcha Cissé-Aminata  

Demba-Frédérique Lecomte-KVS De Kluize-Oosterzele
• Comedycafé-Jeroen Verdickt-Joost Van Hyfte- 

MC Sergej Lopouchanski Zoetegem-Zottegem
21 APRIL 2023
• Soirée D’études-Cassiel Gaube De Werf-Aalst
• Hans Cools-Cools & zonen De Abdij-G’Bergen
• Erik Van Looy-Verslaafd! Jan Tervaert-Hamme
• Woody-Woodman De Woeker-Oudenaarde
22 APRIL 2023
• Mount Average-Julian Hetzel-Campo Leietheater-Deinze

SUKR ©Carlo Verfaille

Stijn Van de Voorde

Franklin - Ode to Aretha

Concerto pour deux Clowns

Buurman - Vuurman ©Karel Uyttendaele

Wim Claeys - Queens

Een of andere Rus ©Yuri van der Hoeven



Winkel
Zandstraat 73a
9200 Dendermonde
T 052 55 91 10

Bezoek onze website www.dewasport.be

RACE - TRIATHLON - MTB - E-BIKES & STADSFIETSEN
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22 APRIL 2023
• Dez Mona De Ploter-Ternat
• Buurman-Vuurman Zoetegem-Zottegem
23 APRIL 2023
• Willy Sommers CC Asse
• Hom(m)e-Tina Heylen-Eva Binon CH Merelbeke
• Capricciosa!-Cie Paprika Nova-Wetteren
• Suite-Apero klasssiek Zoetegem-Zottegem
27 APRIL 2023
• Yasmina El Messaoudi-Lezing CC Asse
• Een Zoen van Toen-Stokman en Vos Jan Tervaert-Hamme
• Het Kwartier-Mariën-von Winckelmann- 

De Studio-De Gemoederen De Kluize-Oosterzele
• Film @ DeWoeker-Onze Natuur De Woeker-Oudenaarde
• Woody-Woodman Zoetegem-Zottegem
28 APRIL 2023 
• The Goldberg Variations-Platform K- 

Philippe Thuriot-Michiel Vandevelde Leietheater-Deinze
• Titen-Lien Thys-Tim Bogaerts CC Lokeren 
• History of Songfestival-Axl Peleman- 

Neeka-the Antler King-Wouter Mattelin CH Merelbeke
• The Return-Bram Weijters’ Crazy Men De Woeker-Oudenaarde
• Tsjik Tsjak Wham-Thomas&Hendrik Nova-Wetteren
29 APRIL 2023
• There There Companie-Carrying my father De Pit-Buggenhout
• The Doors performed by Alex Agnew- 

The Moonlovers Belgica-D’Monde
• History of Songfestival-Axl Peleman-Neeka- 

the Antler King-Wouter Mattelin Het Koetshuis-Roosdaal
• US-Cie Midnight  Zoetegem-Zottegem
30 APRIL 2023
• 4Hoog-Kom Wel De Abdij-G’Bergen
• Radio Oorwoud-Beest of! De Woeker-Oudenaarde
5 MEI 2023
• Wouter Deboot - Fietsende reporter De Abdij-G’Bergen
• Theater Tieret-Op hoop van leven Zoetegem-Zottegem
6 MEI 2023
• Abattoir Fermé: Glitch Belgica-D’Monde
• LIKArt-kunstenpromenade (tot 7 mei) Warande-Liedekerke
• Albumrelease-Stadlander Nova-Wetteren
9 MEI 2023
• Woody-Woodman De Plomblom-Ninove
10 MEI 2023 
• Bram Vervliet-Waarom we bang zijn-Lezing Belgica-D’Monde
11 MEI 2023
• Berlin-Bonanza Leietheater-Deinze
• Drawing Basses Belgica-D’Monde
• De Mannschaft De Ploter-Ternat
12 MEI 2023
• Poupehan-Lucas Van den Eynde-Viv Van  

Dingenen-Ann Pira-Raf Jansen-Amara Reta CC Asse
• Het Zuidelijk Toneel-Sarah Moeremans- 

Mission Molière Leietheater-Deinze
• Testament van een journalist- 

Action Zoo Humain De Woeker-Oudenaarde
13 MEI 2023
• Johan Verminnen CC Asse
• Frank Vanderlinden Warande-Liedekerke
• Bart Herman-Volwassen en gestreken Het Koetshuis-Roosdaal
14 MEI 2023
• De Tuin-Sprookjes enzo Belgica-D’Monde
• 4Hoog-Stokpaardprins CH Merelbeke
17 MEI 2023
• Soe Nsuki-Soenami Belgica-D’Monde
19 MEI 2023
• Ivan Pecnik-Goele De Raedt-Zij zei hij zei De Abdij-G’Bergen

19 MEI 2023
• Woody-Woodman CC Lokeren 
21 MEI 2023
• Voetvolk-Hunters&Collectors De Kluize-Oosterzele
24 MEI 2023
• Voetvolk-Nomadics Leietheater-Deinze
25 MEI 2023
• Film @ DeWoeker-Kom hier  

dat ik u kus De Woeker-Oudenaarde
• Seizoenspresentatie Zoetegem-Zottegem
26 MEI 2023
• Lazarus-het NUT en gasten-Orde van de Dag CC Lokeren
27 MEI 2023
• Günther Neefs-30 jaar onderweg De Pit-Buggenhout
28 MEI 2023
• Arno Bornkamp-Jan Lust-Duo Calvadoré De Kluize-Oosterzele
31 MEI 2023
• Het Ei-Het lelijke eendje De Plomblom-Ninove
1 JUNI 2023
• Eindejaarstentoonstelling kunstenacademie CC Asse
• Frank wordt Francine Warande-Liedekerke
2 JUNI 2023
• Feestweekend (tot 3 juni) Belgica-D’Monde
• Soe Nsuki-Soenami De Abdij-G’Bergen
3 JUNI 2023
• Double Bill-Inside Jazz De Abdij-G’Bergen
• Poupehan-Lucas Van den Eynde-Viv Van Dingenen- 

Ann Pira-Raf Jansen-Amara Reta Het Koetshuis-Roosdaal
4 JUNI 2023
• Theaterfietstocht-Doe niet zo Sapiens De Pit-Buggenhout
• De Tuin-Sprookjes enzo De Abdij-G’Bergen
10 JUNI 2023
• There There Companie-Carrying  

my father De Kluize-Oosterzele
• Familiefestival Ola! Peloezza Nova-Wetteren
11 JUNI 2023
• Vinylmarkt #3 Belgica-D’Monde
16 JUNI 2023
• David Galle-Joepie Jan Tervaert-Hamme
18 JUNI 2023
• Salibonini-Arabella Jan Tervaert-Hamme
• Klankennest De Ploter-Ternat
• Cultuurkaravaan ‘23 Zoetegem-Zottegem
1 JULI 2023
• CC Congé-Feestprogramma openlucht Jan Tervaert-Hamme

CC Asse www.ccasse.be
CC Belgica www.ccbelgica.be
CC De Abdij www.de-abdij.be
CC De Biekorf www.ccdebiekorf.be
CC De Plomblom www.ccdeplomblom.org
CC De Ploter www.ccdeploter.be
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 Stroming www.beleefberlare.be/cultuur
CC Zoetegem www.cczoetegem.be
CH Merelbeke www.cultuurhuis.merelbeke.be
GC De Kluize www.gcdekluize.be
GC De Pit www.buggenhout.be/gcdepit
GC Warande www.liedekerke.be/vrije-tijd/cultuur/gc-warande
Het Koetshuis www.koetshuisroosdaal.be
Leietheater www.leietheater.be

History of Songfestival ©Koen Bauters

There There Companie

Radio Oorwoud ©Sara De Graeve

LIKArt

De Tuin ©Rudi Schuerewegen

Günther Neefs

Soe Nsuki



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

PADEL • SNOW • TENNIS • GOLF • HOCKEY

specialist

Vredeplein Aalst

Vredeplein 2 - 9300 Aalst
053 70 70 13 - www.fidoucia.be

Volg ons op FB en Instagram
om op de hoogte te blijven

Als je je mooi voelt 
 straal je dat ook uit!

•



ACCESSOIRES

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

think big
Oversized zonnebril uit de gloed-
nieuwe collectie van de Belgi-
sche modeontwerpster Nathalie 
Vleeschouwer in samenwerking 
met de duurzame brillenprodu-
cent Yuma Labs.
www.nathalievleeschouwer.be

Een zonnebril is het ultieme én onmisbare modeaccessoire in  
zomerse tijden. Nu eens kleurrijk, dan weer coolweg zwart, over- 
sized of niet.

Belgisch design
Zonnebril in roze schakeringen, van 
het Belgische label Wolfin.
www.wolfin-eyewear.be

modieuze 
blikken

Hailey Bieber x Vogue
Hailey Bieber, Amerikaans model en wederhelft van Justin Bieber, heeft 
voor de derde keer op rij een zonnebrillencollectie ontworpen voor Vogue 
Eyewear. Zoals dit eenvoudig zwart model dat eigentijdse klasse uitstraalt. 
www.vogue-eyewear.com



 NIEUWE  OPENINGSUREN

 MAANDAG  GESLOTEN
 DINSDAG 09U30 - 12U00 / 13U30 - 17U30
 WOENSDAG  09U30 - 12U00 / 13U30 - 17U30
 DONDERDAG  ENKEL NA AFSPRAAK
 VRIJDAG  09U30 - 12U00 / 13U30 - 17U30
 ZATERDAG  10U00 - 17U30 DOORLOPEND
 ZON & FEESTDAGEN GESLOTEN

Creëer je eigen
gezellige sfeeromgeving!

VERF

BEHANG

RAAMDECORATIE

ZONNEWERING

TAPIJT

VLOERBEKLEDING

BADSHOP

VERLICHTING

E I G E N  P R O F E S S I O N E L E  O P M E T I N G  E N  P L A AT S I N G

Leopoldlaan 47
9200 Dendermonde

052 22 55 12

dendermonde@vandeveldehome.be
www.vandeveldehome.be



ACCESSOIRES

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

la vie en rose
Voor al wie het leven door een 

roze bril wil zien: zonnebril in Bar-
bieroze, van Dolce&Gabbana
www.dolcegabbana.com

luxe op de neus
Tijdloze pilotenbril van Oliver Peo-
ples in samenwerking met het Ita-
liaanse luxelabel Brunello Cucinelli. 
www.oliverpeoples.com

blauw- 
schakeringen

Opvallende witte bril met brede ve-
ren waarin een geweven motief in 
blauwschakeringen verwerkt is, ver-
sierd met het goudkleurige logo van 
Lanvin. www.lanvin.com

randloos
Randloze zonnebrillen met goud-
kleurige veren en neusbrug, van 
Silhouette. 
www.silhouette.com

Lijnenspel
Futuristisch ogende zonnebril van 
Prada, met brede veren, versierd 
met een lijnenspel waarin het 
logo verwerkt is. Deze creatie is 
ook deels Belgisch aangezien Raf 
Simons samen met Miuccia Prada 
aan het creatieve roer staat van dit 
Italiaans modehuis.
www.prada.com

Te koop  Prinsenhof – De Motte, Gent

Prinsenhof – Simon de Mirabellostraat 31
Luxueuze nieuwbouwappartementen, gerenoveerde (loft)

appartementen en heren woningen met zonnige terrassen 

en tuinen. 

Meer info? www.acasa.be - 09 321 03 00



Stuifstraat 23 - 9200 Dendermonde
info@davidsimon - www.davidsimon.be
052 523 057

Bekijk meer van
onze realisaties op
Facebook en Instagram

Maatkasten
Totaalconcepten
Binnen- en buitenschrijnwerk
Renovatie
Interieurprojecten

HEDENDAAGSE &
TRADITIONELE TAPIJTEN

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

09 384 29 17 - info@tapijtcenter.be

Tapijt ‘Legend’: 200x300cm € 1079,-
Profiteer nù van –20% korting!
Ook beschikbaar in 80x160 135x200 
160x230 240x340cm

OPENINGSUREN  
Van Dinsdag to Vrijdag: 10u-12u & 13u30-18u30

Zaterdag: 10u-18u / Zondag: 14u-18u  
Maandag: gesloten

ONTDEK ONS ASSORTIMENT OOK OP

WWW.TAPIJTCENTER.BE



shopping

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

Roze wordt deze zomer een hit, in felle of in zachte tinten. En dit 
heeft wellicht te maken met de film ‘Barbie’ die in juli in de biosco-
pen verwacht wordt. 

ode aan de roos
Baldessarini Bella is onlangs uitge-
bracht in een intensere variant: de 
Baldessarini Bella Absolu. Ook hier 
staat de roos centraal, die samen 
met zwarte bes, mandarijn, hout en 
muskus het ideale akkoord vormt 
voor een zwoele zomeravond. 
www.baldessarini-fragrances.com

roze romantiek
Beugelbeha met geborduurde stip-
jes en bloemen, in een romantisch 
roze tint, van Marie Jo. 
www.mariejo.com

barbie
roze

feestelijk en  
transparant

Feestelijke sandaal in transparante kunststof, 
versierd met een bloem met strass en een bre-
de satijnen strik om de enkel, van Christian 
Louboutin.
www.christianlouboutin.com

Leder, goud en diamant
Wikkelarmband in roze leder met een ele-
ment in roze goud waarin een beweeglijke 
diamant verwerkt zit en een roze gouden 
sluiting, uit de Move collectie van Messika.
www.messika.com

geketend
Hip heuptasje van Chanel met een 
lange riem van goudkleurig metaal 

en roze leder. www.chanel.com

F L .  L E I R E N S S T R A A T  9
9 2 3 0  W E T T E R E N

0 9  3 6 9  9 1  9 2
W W W. L I N G E R I E M A R I E P A U L E . B E  /  

RUIME KEUZE
VAN A  TOT  H  CUP

EERLIJKE  PASKAMER
SERVICE



De Cnijf is een familiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring,
ingespeeld op de klant zijn specifieke noden, wensen en dromen. 

Voor de installatie van uw centrale verwarming en sanitair
kiezen wij enkel voor de beste merken.

Zo kunnen wij u een topinstallatie garanderen. 

Overweegt u om alternatieve energie in huis te halen?
Ook daarvoor kunt u bij De Cnijf terecht.

Ons ‘groene’ team staat voor u klaar.
Denk groen, denk De Cnijf!

INSTALLATIEBEDRIJF EN 
DOE HET ZELF MET SERVICE

Steenweg 92/89 - 9570 Lierde
055 42 24 14

www.decnijf.com

VERWARMING - ALTERNATIEVE ENERGIE - BADKAMER - ZONNEBOILER
WARMTEPOMP - WARMTEPOMPBOILER

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

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

Herenveld 10 | Geraardsbergen

T 054 41 43 00 | F 054 41 52 00

info@inolux.be | www.inolux.be



shopping

Twee-in-één
Ideaal om je spullen op orde te 
houden: 2-in-1-tas in poederroze 
leder, van Mieke Dierckx.
www.miekedierckx.be

schitterend 
in de plooi
Slippers met upper van geplooid leder, versierd met een boord van nep-
steentjes, van See by Chloe.
www.chloe.com

jeugd- 
herinneringen
Lederen tas van Marie Martens die 
zich voor haar zomercollectie in-
spireerde op herinneringen uit haar 
kindertijd.
www.marie-martens.com

totaallook
Broekpak en bijhorende bloes

in roze, van Mayerline.
www.mayerline.be

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

OPEN DEUR
VAN 17 TEM 26 MAART

10%
KORTING

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

[ DAMES • HEREN • KINDEREN ]

[ 3 GENERATIES PASSIE VOOR SCHOENEN ]



MEER WETEN?

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

Shopping Magazine en DeLuXe verschijnen tweemaal per jaar (begin maart en be gin oktober)
in 9 regio’s:  Zottegem,  Aalst,  Ninove-Geraardsbergen,  Merelbeke-Wetteren,

Dendermonde,  Asse,   Lokeren,  Oudenaarde  en  Gent-Deinze.

THUIS BIJ MEER DAN 400.000 FAMILIES
EN GRATIS BESCHIKBAAR OP 650 TOPLOCATIES

The man who
stops advertising

to save money,
is like the man

who stops the clock
to save time.

— Henry Ford

ADVERTEREN?

St. Martens-
  Latem

Nazareth

St. Denijs-
Westrem

Zwijnaarde

Drongen

Afsnee Gentbrugge
Ledeberg

Gent
 Zuid

De Pinte

Hamme

Zele

Berlare

Lebbeke
Buggenhout

Dendermonde

Wetteren

Destelbergen

Merelbeke

Melle

Laarne

Wichelen

Aalst

Haaltert

Erpe-Mere

Lede

Denderleeuw

Gavere

Zwalm

LierdeBrakel

Zottegem

Oosterzele

Herzele

Horebeke

St.-Lievens-Houtem

Wortegem-
Petegem

Kruisem

Kluisbergen

Maarkedal

Oudenaarde
Roosdaal

Ninove

Geraardsbergen

Liedekerke

Asse

Ternat

Affligem

Opwijk

Waasmunster
Lokeren

Lochristi

Deinze

MAATWERK
HERSTOFFEREN
HERSTELLINGEN

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

09 380 43 58
Stadionlaan 18, 9800 Deinze www.derore.be

duurzaam zitcomfort
koop je bij de makers zelf

SAMBA

PINTO

LINEA



Voel de zomer
in onze unieke

Beleving Showroom

www.vandella.be

Antwerpsestw. 91
LOCHRISTI

Vliegplein 56
MALDEGEM

EGO Paris - EMU - Fast - Fermob - Glatz - 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.

FERMOB &  EGO Paris
Flagshipstore

Sebastian Erome voor Fermob

Tom Watson voor Fermob Stylletto Loungers - Royal Botania

KAMA - EGO Paris

Showroom met WOWeffect
In onze showroom geniet U optimaal van

ons professioneel advies en inspiratie.

Aan afrit n°3 op R4 (Oostakker-Lochristi)
35 minuten van de Kennedytunnel, Groot-Bijgaarden, Brugge of Kortrijk



KAMPENHOUT 
Haachtsesteenweg 509

Dé Belgische marktleider
in de meest energiezuinige 
woonuitbreidingen.

Ontdek de vele mogelijkheden 
in onze exclusieve toonzalen
en op willemsverandas.be

ARDOOIE 
Oostlaan 4

DENDERHOUTEM (HAALTERT) 
Atomveldstraat 6

MEERHOUT 
Molsebaan 47

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

experts en een gratis offerte.

WOONUITBREIDING - TUINKAMER - LEEFVERANDA

PERGOLA - ORANGERIE - POOLHOUSE

DE LEEFVERANDA® IS EEN BESCHERMD MERK VAN WILLEMS VERANDA’S NV
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