spring summer 2015

Fashion
travel
jewelry
lifestyle
eyewear

De winter loopt op zijn laatste benen en we kijken allen reikhalzend uit
naar het voorjaar en de zomer. Dat gevoel wordt nog sterker door de
zomertrends die in deze editie van WE-Exclusief de revue passeren. We
worden nu al vrolijk van de voorjaarsmode voor mannen en vrouwen en
dat zowel op het vlak van kleding als van accessoires. Wat u hier te zien
krijgt, is maar een greep uit het vele moois dat u in de meest trendy zaken
van onze stad kunt ontdekken. Kijk, geniet en laat u inspireren.
Hopelijk tot gauw in een van onze zaken.
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#08 robyn

robyn #09

for women only

ROBYN

De trends
schrijven uiteraard weer een
veelheid aan
stijlen en looks
voor. De broeken zijn smal, de
jurken meestal
wijd, de kleuren
zijn zacht en de
prints zijn fel.
Terwijl zwart
en wit het weer
goed doen,
zorgen fleurige
accessoires
voor wat extra
kleur.

uiterst geslaagde
mixen and matchen van
kleuren en prints.

#010 shopping

shopping #011

een
streepje
voor!

Zwart en wit zijn zoals
gezegd weer toppers deze
zomer. Streepjes hebben
een magische aantrekkingskracht… U hoeft de
twee maar bij elkaar op te
tellen om te weten hoe de
ideale zomeroutfits eruit
moeten zien.

Het is moeilijk te zeggen hoe of waarom,
maar streepjes werken. Vrolijk zomers,
feestelijk gekleed… met streepjes kunt u
alle kanten uit. En precies daarom zijn
we er zo gek van.

robyn

robyn

verhamme: zonnebril dolce & gabbana

casteur: pomellato passion rouge

streepjes

boboli: short met
horizontale strepen paul & joe sister

sweater: msgm, kleed: simonetta,
sandalen: simonetta shoes

sweater: msgm, rok: morley,
sneakers: philippe model

sweater/short: msgm,
sneakers: mauro grifoni

Als er één seizoen is waarin op het vlak van mode alles kan en
mag dan is het wel de zomer. Grote prints, opzichtige kleuren…
Hoe speelser hoe liever. Als we er maar vrolijk van worden.
kleed: simonetta, sneakers: philippe model

Check

for more looks

boboli

boboli #013

ISABELLE ONRAET INTERIEURARCHITECTen
Anzegemseweg 28, 8790 Waregem - T 056 29 89 29 - F 056 29 89 39
G 0478 404 728 - info@isabelle-onraet.be - www.isabelle-onraet.be

vertigo #017

vertigo

Mannen met klasse stijlvol kleden. Dat is de ambitie van Vertigo. En
met een aanbod van internationaal gerenommeerde topmerken als
Ermenegildo Zegna, Van Laack, Boss, Pal Zileri, Hackett slaagt Vertigo
daar al jaren in. Dit voorjaar is dat uiteraard niet anders.

Blazer/pull/broek: Hugo Boss, Hemd: Hackett, Sjaal: Zilton

Vest/gilet/hemd: Hackett, Jeans: Jacob Cohën, Schoenen: Hugo Boss

Blazer/pochette/riem: Hugo Boss, Hemd/broek: Hackett

the best a man can get

De strijd tussen de casual jeans
of de geklede chino is beslecht…
en er zijn enkel winnaars.

Pull/sjaal: Hackett, Polo: Hugo Boss, Broek: Zilton, Riem: Leyva

Gilet: Hugo Boss, Hemd/strik: Hackett, Broek: Mason’s

De geklede chino grijpt na een paar seizoenen van kleurige overdaad terug naar de meer tijdloze kleuren: beige, bruin, ecru,
blauw, maar die combineren we dan graag met een kleurrijker
stuk: een kleurige pull of een fris ogend hemd.

Vest/pull: Hackett, Hemd: Jacques Britt, Jeans: 7 For All Mankind, Riem: Hugo Boss

#018 vertigo

#020 shopping

Een man moet van alle
markten thuis zijn. Met
één signature style kom
je er niet meer vandaag
de dag. Sportief en stijlvol gaan hand in hand.

shopping #021

hemd en strik:
van laack

bodywarmer: hackett

Vertigo

polo: hackett
vest: superdry

broek: zilton

The
out
doors
man
Niets zo fijn als
uitwaaien op het
strand of een
lange wandeling in het bos…
Uiteraard doet
u dat in stijl:
comfortabele
loafers,
een geklede
chino. En met
ons weer hoort
daar altijd een
degelijk jas bij.

Schoenen: hugo boss

casteur: omega seamaster

Openingsuren:
ma, di, do: 13u30 - 18u
vrij: 10u - 12u & 13u30 - 18u
za: 10u - 18u
Ook op afspraak • Advies aan huis
Kerkstraat 55 • 8520 Kuurne • 056 32 55 82 • www.maisonelysee.be • find us on facebook

#024 robyn

robyn #025

lookbook
ROBYN
Bij Robyn geen gebrek aan stijlvolle outfits
met een trendy toets voor deze zomer. We
worden verwend met geklede broeken, coole
vestjes en stijlvolle jurken waarmee u zo
van het werk naar een feestelijk diner kunt.

Naast zwart en wit is ook voor diepblauw
als indigo en navy bleu een hoofdrol
weggelegd in onze collecties.

#026 robyn

robyn #027

Deze zomer vieren we de subtiele
comeback van bloemenprints in
onvervalste eighties style.

lookbook
Kleedjes, rokjes en blouses
mogen gerust los en wijd. En
zo hebben we het graag!

summer
trends

Naast de pasteltinten en de kleurige overdaad is er dit voorjaar ook ruimte voor
meer tijdloze kleuren: beige, bruin, ecru en
nudetinten voor stukken die dankzij hun
subtiele snit nog jaren de toppers van uw
garderobe zullen zijn.

casteur #029

samen met pomellato 67
voor elke gelegenheid de
perfecte look creëren.

casteur

the definition of jewellery

Juweliers Casteur is geen klassieke juwelierszaak, maar eerder een
modewinkel voor juwelen en uurwerken met een ruim aanbod aan zowel
trendy als meer exclusieve merken. Wie bij Casteur langskomt, doet dat
omdat een sieraad of horloge kopen hier een belevenis is.
Ole Lynggaard, deense luxe
die u eindeloos kan
combineren.

#030 casteur

Pomellato is duidelijk: zwart kan.
Waarom? Omdat het sexy, vrouwelijk
én vooral heel erg stijlvol is.

casteur #033

De mystieke fascinatie en de
wonderlijke allure van de
parel betovert elke vrouw.

#034 casteur

Meer luxe met wit goud,
witte en zwarte diamanten en
kleurparels uit de Zuidzee.

interview #037

triggerfinger

}

Rockartiesten in maatpak. Het lijkt een ongewone combinatie, maar
voor de heren van Triggerfinger is het na al die jaren de evidentie
zelve. We vroegen zanger-gitarist Ruben Block waar die liefde voor
het strakke pak vandaan komt.

“Al van in het begin spelen we in kostuum. Paul en Mario
waren het niet gewoon om zo op een podium te staan,
maar ze waren snel verkocht. We vinden dat die kledij past
bij onze muziek. In combinatie met onze songs creëert het
een bepaalde spanning. We dragen kleren waar we ons
goed in voelen. Momenteel zijn dat pakken, maar misschien kiezen we op een dag iets anders. De belangrijkste
vereiste is dat het comfortabel zit. En het mag/moet mooi
zijn. De fans willen ook wat.”
“De pakken kiezen we zelf, maar we laten ons graag assisteren. Mijn vrouw bijvoorbeeld voelt perfect aan wat wel en
niet past. Zeker als we een belangrijke fotoshoot hebben, is
een tweede mening zeer welkom. Vroeger trokken we voor
een optreden soms alle drie hetzelfde pak aan, tegenwoordig variëren we meer. We zijn drie aparte individuen en dat
mag tot uiting komen in de kledij.”
“Welk pak ik aantrek, hangt af van mijn gemoed. Soms is
het fijn om als een pauw door het leven te gaan en soms
mag het iets sobers zijn. Ik heb een dertigtal pakken, maar
ik draag ze niet allemaal om op te treden. Met mijn favorieten – enkele pakken van Dries Van Noten – ben ik voorzichtiger. Die reserveer ik voor een feestje, een persvoorstelling
of een fotoshoot. Ook naast het podium trek ik geregeld
een pak aan. Zelfs als ik ga shoppen, durf ik me uit te dossen. Met das en foulard en alles erop en eraan.”

de voering en de knopen. Leuk om zo je eigen outfit samen
te stellen.”
“We zijn niet zo uitzonderlijk met onze kledingkeuze. Countryzanger Hank Williams koos in de jaren 40 al voor een
kostuum, net zoals vele soul- en bluesartiesten. Denk aan
James Brown, Howlin’ Wolf of Porter Wagoner. Nudie Cohn,
een waanzinnige designer uit de vorige eeuw, stak zowat
de halve film- en muziekwereld in het pak. Ook onze eigen Bobbejaan Schoepen kocht kleren bij Nudie. Voor een
fotoshoot van Weekend Knack heb ik een van zijn pakken
mogen aantrekken. Zeer inspirerend!”

“Zelfs om te shoppen trek
ik graag een pak aan”

}

“Op tournee is het niet evident om de kostuums goed te
onderhouden. Soms heb je het geluk dat een hotel ‘overnight dry cleaning’ aanbiedt, maar vaak niet. Dan moeten
we zelf zorgen dat de pakken na een concert in de wind
hangen en drogen. En ja, dat vergeten we al eens… Aan
het einde van een tournee lijken onze kostuums een slagveld op stokjes.”

“Ik ben graag met mode bezig. Ik volg de trends via inter- Met hun laatste plaat ‘By absence of the sun’ tourt
net of in magazines. Of door te wandelen in de stad. In de Triggerfinger ook in 2015 verder.
collecties van Dries Van Noten en Walter Van Beirendonck
vind ik regelmatig stukken naar mijn smaak, maar ook in
de traditionele confectie of bij minder bekende ontwerpers.
Tekst: Hermien Vanoost – Foto: Kevin Westerberg
Soms bestellen we voor Triggerfinger pakken op maat, bijvoorbeeld bij Café Costume. Dan kiezen we zelf de stoffen,

boboli #039

truitje/rok - Le Mont Sint-Michel,
schoenen - Schoenen Leroy

links: kleedje - Mauro Grifoni
rechts: trui/short - maison scotch

boboli
More looks on

Bij Boboli houden we ervan om met trends te spelen en onze collecties zo uit te
kiezen dat het een herkenbare stijl uitspreekt. Dit voorjaar zijn we creatief aan de
slag gegaan met streepjes en kleuren. Het resultaat is een jonge, leuke mix van
stijlen waarin iedereen wel iets van zichzelf herkent.

links: hemd/short Paul & Joe Sister,
schoenen - Schoenen Leroy
rechts: hemd - Mauro Grifoni

vertigo
superdry, for cool guys only

Superdry is een uniek merk dat in goed één decennium een
immense opmars gemaakt heeft in ons land. Door trouw te
blijven aan zijn heel typische stijl die we best als kleurrijke streetwear kunnen opschrijven heeft het merk een
groot en trouw publiek veroverd.

los van alle trends blijft
Superdry een eigen koers varen.
En met steeds meer succes.

Vest/pulls/polo’s/broek: Superdry, Jeans: 7 For All Mankind

Pulls/t-shirt/bermuda’s: Superdry, Polo: Hackett

Pull/t-shirt: Superdry, Jeans: 7 For All Mankind,
Schoenen: Hugo Boss

#042 vertigo

robyn #045

De kracht van een
goed gekozen outfit zit hem eigenlijk niet in hoe hip
of trendy de stukken op zich zijn.
Het zit hem veel
meer in het goed
combineren van
de juiste kledingstukken.

for women only

Het is een misvatting dat klasse en
draagcomfort niet
samen gaan. Omdat de
trends dit jaar naar
losse snits neigen,
zijn deze stukken
uit onze collectie
het beste bewijs dat
trendy en classy
zomeroutfits ook
comfy kunnen zijn en
gemakkelijk zitten.

ROBYN

#044 robyn

#046 robyn

Een look voor
elke gelegenheid, daar
helpen wij u
graag mee bij
Robyn: van
jong en hip
tot stijlvol
classy. En dat
classy geen
synoniem van
klassiek is,
zult u in onze
winkel snel
ondervinden.

WIJNEN BRUNO DESMET-CARLIER

OPEN FLESSEN op zondag 29 maart
bij Rotsaert • Wortegem-Petegem
Op zondag 29 maart openen we een 50-tal wijnen als inspiratie voor de komende zomer.
Naast wijnen kunnen jullie ook kennismaken met ons assortiment olijfolie, wijnazijn en
andere gastronomische producten.
Wijnboeren komen persoonlijk hun producten voorstellen.
Waar? In het prachtige kader van Rotsaert in Wortegem-Petegem (Pontstraat 19A)
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Bezoek ook onze nieuwe webwinkel met uitgebreide
informatie over al onze wijnen
www.wijnen-bdc.be
Winkel: PIJKSTRAAT 22 • 8790 WAREGEM
Open iedere vrijdag van 14h00 tot 18h30 en op zaterdag van 10h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 18h00
0474-74.34.19 - Bruno Desmet-Carlier
info@wijnen-bdc.be

argus #051

lifestyle & beauty

rgus

#050 argus

Een goede voorbereiding is al het halve werk.
Tijd nemen om ervoor te zorgen dat uw makeup matcht met uw outfit is basic, maar wie er
van top tot teen pico bello wil uitzien, let ook
op een piekfijn kapsel: het is letterlijk het
hoogtepunt van uw look.
En daar zorgt Argus voor. Argus is dé
plek in Waregem waar u tot rust komt
in een stijlvolle sfeer van luxe, mode,
comfort en elegantie.

#052 argus

Opgestoken
haar heeft
altijd iets
feestelijks.
Uiterst origineel voor
dames met
lang haar is de
combinatie met
de vlecht, die
alweer
enkele seizoenen hot is.

argus #055

De ogenschijnlijke
nonchalance
van een losjes
opgestoken
kapsel zorgt
altijd voor
een ultraverleidelijke
en stijlvolle
look. Niet
voor elke
dag, maar wel
voor dagen
waarop u
gezien wilt
worden.

#056 robyn

ROBYN
for women only

Boetiek Robyn blijft in Waregem en omstreken het adres bij
uitstek waar fashionable ladies terecht kunnen voor een
trendy, elegante outfit. Het Robyn-team helpt u een keuze te
maken tussen de vele topmerken en werkt samen met u uw
look tot in de puntjes af.

Fruit is goed voor u. En het is deze zomer dé manier
om uw outfit een summer injection te geven.

#058 robyn

robyn #059

Dat modeontwerpers creatieve geniën zijn weet iedereen.
Elk seizoen slagen ze erin om met de voorgeschreven trends
te variëren en te verrassen.

Als de trends tinten van geel gecombineerd met wit, grote natuurprints
en jurkjes voorschrijven, is het zaak om in elke mogelijk stijl en voor
elke vrouw een outfit te ontwerpen die aan die trends beantwoordt.
Het is slechts een van de vele criteria waarmee we bij Robyn rekening
houden bij het samenstellen van onze collectie.

Mode is een spel met tradities. Het beste van de voorbije decennia wordt verzameld en we doen er iets
nieuws mee. Daarom blijft mode leuk, meer nog, het
wordt seizoen na seizoen leuker!

#060 shopping

shopping #061

pretty
little
prints!

Zelfs schoenen ontsnappen deze zomer niet
aan de bloemengekte.
Fleurig, vrouwelijk,
speels en makkelijk te
combineren met zowat
elke zomerse outfit. Een
summer essential wat
ons betreft.

Bloemenprints zijn de rode draad door
de zomerfashion dit jaar. Niet alleen
kleren, maar ook schoenen, juwelen en
accessoires zijn in de ban van de bloem.
Bloeiend en boeiend!

boboli: schoenen Mauro Grifoni
robyn

verhamme: zonnebril dolce & gabbana

argus

casteur: Pomellato
collectie Victoria

boboli: Jasje - Bellerose

in blo ei

ISABEL MARANT

met oogvoor detail

Supervrouwelijke modellen met het ultieme draagcomfort. Optiek Verhamme selecteert topmerken uit de wereld
van de zonnebrillen zoals Isabel Marant, Prada, Chanel, Paul Smith, Dolce&Gabanna, Ray Ban, Persol, Tom Ford…
Zo komt u niet alleen trendy voor de dag, maar bent u ook volledig summerproof.

verhamme

#062 Verhamme

PRADA

verhamme #065

De brillentrends liggen uiteraard in lijn met de kledingtrends. Kiezen wat lekker op uw neus staat
en bij uw gelaat en uw look past, is en blijft de boodschap. Wij helpen u daar graag mee verder.
PAUL SMITH

CHANEL

#066 verhamme

oliver peoples

tom ford

Elk jaar opnieuw weten de topontwerpers ons te verbazen met
hun mooiste creaties. Dat doen ze
door aandacht te besteden aan
de kleinste details en zorgvuldig
de meest geraffineerde kleuren
en materialen te kiezen.

#068 verhamme

LINDA FARROW

DOLCE & GABBANA

Reserveer nu ook online via www.hobos.be

You want more? check

Cool kids. Als het van Boboli afhangt moeten de kinderen niet
voor de volwassenen onderdoen wanneer het zomerse cool
betreft. Dezelfde trends, dezelfde stukken, gewoon een paar
maatjes kleiner.
blazer: morley, tshirt/short:
scotch&soda, sneakers: golden goose

boboli

tshirt/short: scotch&soda
sneakers: golden goose

jongen - tshirt: stella mc cartney, broek:
scotch&soda, sneakers: golden goose
meisje - vest/sweater: bellerose, rok: finger
in the nose, sneakers: golden goose

short/vest: finger in the nose
sweater: bellerose, sneakers: golden goose

polo/zwemshort: finger in the nose

jumpsuit; stella mc cartney
hemd: scotch&soda, sneakers: philippe model

tshirt/sweater: finger in the nose
broek: morley

#072 Boboli

blazer/tshirt/short: scotch&soda
sneakers: goldengoose

#074 shopping

shopping #075

all the
way
pastel!

Zelfs prestigieuze
namen ontsnappen
niet aan de trends van
zachte tinten. Breitling
vertaalt zijn kenmerkende beeldtaal naar
wat momenteel hip is en
steekt zijn Galactic in
een trendy kleedje.

Zomer is meestal het seizoen van de felle
kleurtjes. Bij vele modehuizen is dat ook
dit jaar zo, maar tegelijk zien we ook dat
overal zachte tinten hoogtij vieren: pastel
is alomtegenwoordig, maar ook de nudes en
rozetinten zijn hot!

casteur: Breitling

Boboli: schoenen golden goose

robyn

verhamme: zonnebril dior
robyn

argus

soft tones

travel #079

ruwe

diamant
}
Het Zuidwest-Afrikaanse Namibië is ongetwijfeld de meest ruwe diamant van
afrika. De typische, oranjerode zandduinen die een groot deel van het land bedekken,
herbergen de oudste woestijn ter wereld. Maar er is meer: een veelheid aan
authentieke stammen rijk aan eeuwenoude tradities en één van de belangrijkste
wildparken ter wereld.

Van zodra de zon boven de einder verschijnt, reflecteert het ijzerertsrijke
zand een prachtig feloranje dat de
zandduinen hun typische kleur geeft.

BEST OF

Botswana

AFRICA

REISADVIES OP MAAT, DIRECT BIJ UW SPECIALIST

Kenia
La Réunion
Madagaskar
Malawi
Mauritius
Mozambique
Namibië
Rwanda

Als gepassioneerd expert gaan we samen met u op zoek naar uw ultieme reiservaring!

Seychellen

Bestel onze nieuwe exclusieve brochures op www.africatours.be

Ta n z a n i a
Uganda

BY BEST OF TRAVEL

www.africatours.be - info@africatours.be - T. 051 708 171 - Koestraat 187 - Roeselare

Zimbabwe
Zuid-Afrika

www.visual.be

Zambia

Sossusvlei met zijn immense zandduinen temidden
de Namib-woestijn moet zowat de meest gefotografeerde plek van Namibië zijn. Op zowat twee uur vliegen (met een éénmotorig vliegtuigje) of goed vijf uur
rijden met de 4x4 vanuit Windhoek, de hoofdstad,
is het een magische plek waar u zich allesbehalve
zal vervelen. De mogelijkheden in Sossusvlei zijn
immers legio. U kan er logeren in één van de vele
lodges van waaruit u bijvoorbeeld een tocht door de
woestijn maakt met een quad of van waaruit u bij het
ochtendgloren vastegrond voor het luchtruim inwisselt om vanuit een warmeluchtballon de immense

pracht van de Namib-woestijn te ontdekken. Van
zodra de zon boven de einder verschijnt, reflecteert
het ijzerertsrijke zand een prachtig fel-oranje dat de
zandduinen hun typische kleur geeft. Heel wat van
die ballonvaarten worden doorgaans gevolgd door
een royaal ontbijt aan een geïmproviseerde tafel met
rondom u de eindeloos lijkende woestijn. Onvergetelijke ervaringen gegarandeerd.
Tekst & foto’s: naturalbornwriters.com

#080 travel

travel #081

Op de uitkijk

Heel wat avonturiers trekken trouwens naar Sossusvlei om er één van de magistrale duinen te beklimmen. Duin n°45 is op dat vlak alvast de meest populaire duin. Jawel, alle duinen in de Sossusvlei zijn
genummerd. Bij de beklimming zal u al snel merken
dat uw voeten moeilijk grip krijgen op het mulle zand
waardoor u telkens weer een stukje naar beneden
glijdt wat de tocht naar boven heel wat minder makkelijk maakt dan u initieel voor mogelijk achtte.
Opgelet, een stevige portie sportiviteit is voor de beklimming van duin n°45 dan ook een conditio sine
qua non. Doorzetters zullen na een stevige beklimming doorgaans puffend de top bereiken maar het
beeld zo hoog is uniek. Boven aan de top zijn de
mensen beneden nog slechts kleine stipjes.
Bijkomend pluspunt: de terugtocht naar beneden
verloopt heel wat makkelijker en de snelheid die u
daarbij ontwikkelt, wordt aangenaam afgeremd door
het feit dat uw voeten wegzakken in het zand bij elke
stap die u zet.
Wat verderop ligt nog zo’n icoon van Sossuvlei:
Dead Vlei. Die bestaat uit kriskras verspreide zwartgeblakerde, gemummificeerde bomen op een haast
witte zandvlakte. De aanblik van deze plek is op zijn
zachtst uitgedrukt apocalyptisch. In Sossusvlei kan
u verder ook terecht voor duneboarding (een soort
van wakeboarding op de duinen), parasailing en 4x4
truck-ritten temidden van uitgestrekte zandduinen.
Tweeduizend jaar oud

Een andere klassieker op een zestal uur rijden van
Sossusvlei is de kuststad Swakopmund. De drukte in
de straten van het kuststadje staat in schril contrast

met de rust van de woestijn. Swakopmund is voor
velen echter slechts een transitpunt voor een avontuurlijke 4x4-tocht door het Namib-Naukluft-park.
Onderweg gaat het door de Welwitschia Drive waar
u kan kennismaken met één van de merkwaardigste
plantenspecimen die Afrika rijk is: de Welwitschia
Mirabilis of in het Afrikaans Tweeblaarkanniedood
die enkel gedijt in het noordelijke deel van de Namibwoestijn en waarvan de bladeren soms meer dan
één meter breed en zes meter lang worden. Sommige exemplaren van de Welwitschia Mirabilis zijn
wel tweeduizend jaar oud.

“de Welwitschia Mirabilis” of in het
Afrikaans “Tweeblaarkanniedood”.
een plant waarvan de bladeren
soms meer dan 1 meter breed en
6 meter lang worden.

}

Kamperen onder de sterrenhemel

Wie in Namibë rondreist, moet zeker een nachtje
op tentenkamp. Overnachten in een tent onder de
sterren kan u er op de meest gevarieerde manieren.
Dat gaat van een rudimentair tweepersoonstentje tot
luxe-tenten met individuele douches, nachttafeltjes,
een hemels bed, ... Voeg daar nog een heerlijk diner
aan geïmproviseerde kamptafels bij een knisperend
haardvuurtje aan toe terwijl in de verte de hyena’s
huilen en u weet het: beter dan dit wordt het niet. De
woestijn doet vervolgens met u wat ze altijd doet: u
laten slapen als een roos.
Adembenemend wildreservaat

Meer noordelijk ligt het Etosha National Park, één
van de belangrijkste wildreservaten ter wereld. Met
zowat twintigduizend springbokken, zevenduizend
zebra’s en tweeduizend giraffen is deze wildreserve
dé bestemming bij uitstek voor de Namibië-reiziger.
Het Etosha National Park - Afrikaans voor ‘Grote
witte plaats van droog water’ - herbergt op een oppervlakte van twintigduizend vierkante kilometer
meer dan honderveertien soorten wilde dieren, driehonderdveertig vogelsoorten, honderdtien reptielen,
zestien amfibieën en zelfs één vissoort.

amibië

Geïmproviseerde kamptafels bij een knisperend haardvuurtje
met rondom u een eindeloos lijkende woestijn.
onvergetelijke ervaringen gegarandeerd!

}

dead vlei, Duinen die bestaan uit
kriskras verspreide zwartgeblakerde, gemummificeerde bomen
op een haast witte zandvlakte.

Naast Etosha National Park zijn ook Walvisbaai (de
belangrijkste zeehaven van Namibië) en Skeleton
Coast belangrijke attracties. Skeleton Coast of ‘skelettenkust’ ontleende zijn naam aan het tijdperk van
de walvisindustrie. Door onberekenbare oceaanstromingen vormde deze plek doorheen de geschiedenis
bovendien een erg gevaarlijke plek voor de zeevaart.
De kustlijn vormt dan ook een intrigerend spektakel
van duizenden scheepswrakken. Aan land gaat de
omgeving gelijk over in woestijn waardoor zeevaarders die er in de middeleeuwen levend aanspoelden
na een schipbreuk geen schijn van kans hadden om
er te overleven. De naam ‘Geraamtekust’ is dan ook
niet uit de lucht gegrepen.

vertigo
the best a man can get

Uiteraard hebben kleuren een
gevoelswaarde
en dragen ze bepaalde associaties
met zich mee. Een
overwegend blauw
outfit associëren
we onbewust met
degelijkheid, betrouwbaarheid en
klasse. En dat is
toch wat u als man
wilt uitstralen?
Eindelijk terug van
weggeweest: de
blazer met dubbele
knopenrij.

Kostuum/das: Pal Zileri, Hemd: Van Laack, Riem: Hugo Boss

Blazer: Pal Zileri, Hemd/strik: Van Laack, Broek: Hugo Boss

vertigo #083

#084 vertigo

vertigo #085

Bij Vertigo laten we mannen er graag tiptop uitzien. Enkele
goed gekozen basisstukken kunnen volstaan om de hele
zomer stijlvol en trendy voor de dag te komen. Een geklede
broek, een blazer, een chino, een paar hemden en wat
accessoires doen het meestal al.

Blazer/broek: Hugo Boss, Hemd/strik: Van Laack, Riem: Leyva

Kostuum: Pal Zileri, Hemd/das: Van Laack, Riem/schoenen: Hugo Boss

Kostuum: Hugo Boss, Hemd: Van Laack, Das/pochette: Pal Zileri

Blazer: Pal Zileri, Hemd: Van Laack, Broek: Mason’s, Sjaal: Hackett, Riem: Leyva

Degelijk blauw. Alle kleurenstudies zijn het erover eens: een overwegend
blauwe outfit straalt degelijkheid, betrouwbaarheid en klasse uit.

making of
Handelaars die
zich verenigen om
zelf een magazine
te maken, was in
de begindagen van
We-Exclusief tamelijk uniek. Het is
telkens weer hard
werken. Maar we
doen dat graag omdat we trots zijn
op onze prachtcollecties en ze
u, onze trouwste
klanten, graag
voorstellen.

Met dank aan: Schoenen Leroy

#090 colofon

Coiffure Argus
R. Vansteenbruggestraat 2
T 056 60 36 24 / www.arguslifestyle.be
boetiek Robyn
Stationsstraat 64
T 056 60 84 40 / www.robynkleding.be
Vertigo
Stormestraat 39-43
T 056 60 89 79 / www.vertigowaregem.be
Juweliers Casteur
Stationsstraat 22-24-26
T 056 60 19 51 / www.juwelierscasteur.be
Optiek Verhamme
Stationsstraat 62
T 056 60 41 17 / www.optiekverhamme.be
Boboli
Stormestraat 102
T 056 61 12 10 / www.boboli-waregem.be

HET BETERE VASTGOEDKANTOOR

N I E U W E M O L E N S • G en t
appartement of loft
Arteveldestad? Dan
wooneenheden zijn
zicht bieden op het

Bent u op zoek naar een lichtrijk
met een indrukwekkend zicht op de skyline van de
is het project Nieuwe Molens zeker iets voor u! De
verdeeld over 4 gebouwen die u een fantastisch
binnenhof, water en/of park.

R E S I D E N T I E T E R S T E D E • W ondelgem D e z e p r a c h t i g e
n i e u w b o u w r e s i d e n t i e b e s t a a n d e u i t 7 t w e e s l a a p k a m e r- a p p a r t e m e n t e n e n
7 parkeerplaatsen met oppervlaktes van 87-126 m² is gelegen langsheen
de Evergemsesteenweg te Wondelgem. De centrale ligging, alsook de
luxueuze opvatting van het plan, dragen bij tot aangenaam wonen en een
interessante investering in een architecturaal geheel. Er is tevens een
fietsenberging aanwezig.

V A N H O U TT E P A R K • gen t b rugge

Op een boogscheut
v a n h e t G e n t s e s t a d s c e n t r u m l i g t h e t Va n H o u t t e P a r k , e e n k l e i n s c h a l i g
en groen woonproject. Het gaat om een beperkt aantal appartementen en
woningen, waar naast extra aandacht voor privacy ook ruimte voorzien
wordt waar buren elkaarkunnen ontmoeten. Rust, groen, gezelligheid
en comfort staan centraal, waardoor u er geniet van intimiteit. Vlakbij
tram- en bushalte.

R esiden t ie A r b ed • G en t b rugge U n i e k e n k l e i n s c h a l i g
nieuwbouwproject te Gent(brugge), naast het Arbedpark en nabij de Schelde.
Dit project geniet een gunstige ligging in de onmiddellijke omgeving
v a n w i n k e l s , s c h o l e n e n o p e n b a a r v e r v o e r. I n d e z e r e s i d e n t i e w o r d e n 8
appartementen met één en twee slaapkamers aangeboden. Drie van de acht
appartementen, betreffen bescheiden appartementen en kunnen aangekocht
worden onder een aantal voorwaarden; voorwaarden op aanvraag. De
voorlopige oplevering is gepland in het najaar van 2014.
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