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EVERY
INDIVIDUAL
IS A
PRETTY
PERSON
Het najaar staat voor de deur. We moeten maar een blik door
het raam werpen om te beseffen dat we van de zomer niet veel
meer hoeven te verwachten. Maar dat heeft ook een aangenaam
kantje: de najaarsmode!

alle vormen, maten en vooral kleuren Of wat dacht u van een
prachtig kapsel waarmee u de show steelt tijdens de feestdagen? In dit magazine kunt u alvast veel inspiratie opdoen om te
schitteren in het najaar.

We vonden de tijd rijp om u een blik te geven op alles wat
Waregem te bieden heeft voor dit modeseizoen. En dat is weer
heel wat moois. Prachtige trendy kledingstukken, leuke juwelen,
hippe accessoires… Door die op mekaar af te stemmen – of net
niet, om het verrassend te houden – creëert u een eindeloze
reeks mogelijkheden om uw look net dat tikkeltje meer te geven
en uw persoonlijkheid te doen weerspiegelen.
Naast leuke kleding en juwelen zijn er nog andere manieren om
u personal look af te werken. Net zoals vorige seizoen is ook
nu de bril weer hét mode-accessoire bij uitstek. Ze komen in

Naast al het modenieuws komt u onder andere te weten waarom modeketens zich in de hotelwereld wagen, hoe Stan Van
Samang is geraakt waar hij nu staat en wat er zoal in Brazilië
te beleven valt. Alles om lekker lui weg te dromen tijdens lange
winteravonden.
Every individual is a pretty person. Dat staat vast. En alle modezaken in dit magazine doen er weer alles aan om elk individu
nog mooier te maken door u aan de perfecte wintergarderobe
te helpen, Wij wensen u alvast veel kijk-, lees- en winkelplezier!
intro - 3
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Mode, dat is
puur genieten!
Haal al wat paars is maar uit de kast, want deze winter maakt paars een revival –
samen met grote, kleurrijke prints.
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On z e p a ssie vo o r k le u r e n , g e u r en,
in te r ie u r e n sfe e r... Ge b u n d e ld in een
p r a ch tig e w in k e l g e le g e n o p sle ch t s een
b o o g sch e u t va n Wa r e g e m “m e e r d an een
b e z o e k w a a r d ”.
U n ie k e in te r ie u r o b je cte n in e en
co m b in a tie va n o u d e n n ie u w, str ak of
co sy. E e n vo o r lie fd e vo o r k a r a k te r volle,
e e r lijk e e n n a tu u r lijk e m a te r ia len.
Sa m e n g a a n w ij m e t ve e l e n th o u siasme
o p z o e k n a a r d e ju iste o b je cte n en de
p e r fe cte sfe e r in u w w o n in g .
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P rach t ig e en kleu rrijke b oeket t en
Fees t elijke t af eld ecorat ies
S ierlijke b ru id s b loem en
Un ieke d ecorat iev e ob ject en
E v en t d ecorat ion
Orig in ele cad eau art ikelen & ku s s e ns
H eerlijk g eu ren d e kaars en & h u is pa r fums
K u n s t ig e keram iek en m on d g eb laze n gl a s
collect ies

dinsdag tot zaterdag
12u00 tot 14u00
19u00 tot 21u00
zondag en
maandag gesloten

traiteurdienst
VISA en Mastercard

•
Ho o gs t raat 8 1 A • 8 7 8 0 Oo s t ro ze beke
T: 0 5 6 6 6 3 7 7 3 • GS M: 0 4 7 7 5 9 24 09
inf o @ fait s div e rt .be
www.fait s div e rt .be
OP ENINGS U REN
Di - wo e - do - v rij:
v o o rmiddag: o p af s praak
namiddag: 1 3 u3 0 - 1 8 u3 0
Za: 9 u0 0 - 1 2 u0 0 e n 1 3 u3 0 - 1 8u00

Holstraat 32
8790 Waregem
T. 056 44 30 15
info@berto-waregem.be
www.berto-waregem.be

Brillen zijn ook dit seizoen meer dan een visueel hulpmiddel. Het zijn statement pieces die een ingrijpende
impact hebben op uw personal look. Waarom niet kiezen voor een opvallend exemplaar of een coole
zonnebril om die laatste warme zonnestralen te weren?

09
VERHAMME

all time classics
Linkse pagina: Linda Farrow, rechtse pagina: Chanel

8 - verhamme

Manly seductive
Brillen die gezien mogen worden

Zorgvuldig uitgekozen

Niet alleen vrouwen worden in de watten gelegd door de brillenontwerpers: ook voor
mannen is dit modeseizoen een echte topper, zodat u voor elke gelegenheid een
passend model kan voorzien. Een klassiek, zwart model past altijd en overal.
Tom Ford

10 - verhamme

Een bril versterkt
uw blik en
accentueert uw
ogen. Een bril
zorgt er op die
manier voor
dat u een extra
element hebt om
uzelf mee te uit
te drukken. Een
bebrilde blik zegt
meer dan duizend
woorden.
Eén model
creëert vele
gezichten.

12 - verhamme

I SAW
YOU
LOOKING
BACK
WHEN
I WAS
LOOKING
BACK
AT YOU

Oliver Peoples

Tom Ford

Tom Ford
Donkere monturen
passen iedereen.
Een lichter model houdt
het fris en speels.
Voor net dat tikkeltje
meer hebben we bij
Optiek Verhamme
verschillende modellen met een gewaagdere montuur. Niet voor
iedereen even geschikt,
maar wij helpen u graag
zoeken naar de perfect
bril voor u. Waarom
geen rood voor een
opvallende blik?

14 - verhamme

Een indringende blik
Tom Ford

De Nachtwacht,
stijlvol slapen

MAGNITUDE I SCHRAMM I CARPE DIEM
VI SPRING I FYLDS’ HET BELGISCH BED
AUPING I TEMPUR I SWISSFLEX
BEDLINNEN: MIRABEL SLABBINCK
VERILIN I LEXINGTON I SIGNORIA FIRENZE
ALEXANDRE TURPAULT I AUPING.

De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - 8500 Kortrijk
T 056 26 11 63
www.denachtwacht.be

In onze stijlvolle slaapstudio’s, uniek in België,
kan u letterlijk het bed van uw dromen testen.
Ontdek het TESTNEST op www.testnest.be

OPENINGSUREN: ma: 13.30-18u
di. t.e.m. zat.: 10-12u en 13.30-18u.
Ook op afspraak! gesloten op zondag

Fashion tussen de lakens
Door : Pascal Dewulf

1

Zin in een heerlijke cocktail zij aan zij met enkele vips in
hartje Milaan? Dan moet je naar Martini® Dolce & Gabbana naast de befaamde Dolce & Gabbana Man-boetiek
op de Corzo Venezia. Voor de bar en bistrot werkten
beide merken nauw samen en dat zie je meteen aan
het interieur. Het nagenoeg volledig zwarte decor wordt
sfeervol opgeleukt met een ossebloedrode Murano glazen kroonluchter en een al even rode draak op de mozaïekvloer. De tuinkamer en terras zijn iets meer casual,
maar formele kleding is aanbevolen. Je zit er immers
steevast zij aan zij met bekende topmodellen, actrices
en voetbalsterren te lunchen, aperitieven of dineren in
ware Siciliaanse stijl. www.dolcegabbana.com/martini

18 - mddehotels

BVLGARI

Mode die transformeert van product tot complete
levensstijl, het zat er al lang aan te komen.

Dolce & gabbana

2

Milaan

Milaan – Bali – Naast Versace was Bulgari één van de eerste modehuizen dat de deuren open gooide van een eigen couturehotel in
Londen – Shangai hartje Milaan. Het modemerk liet daarbij niets aan het toeval over toen het zowat tien miljoen dollar investeerde om er
een voormalig klooster om te toveren tot een tempel van luxe die al snel een trekpleister werd voor een internationaal
publiek van fashion addicts. Het succes smaakte naar meer en niet lang daarna opende het Italiaanse luxemerk een nog
spectaculairder hotel in Indonesië: Bulgari Bali. In 2012 was de tijd rijp voor Bvlgari London en binnenkort zal ook Bulgari
Shangai een feit zijn. www.bulgarihotels.com

DIOR
Cannes
©

Fabrice Rambert

3

Er zijn ook van die hotels die hun mooiste suite als ode opdragen aan
de grote couturehuizen. De Dior-suite in het Hôtel Barrière Le Majestic in
Cannes vormt daar een mooi voorbeeld van. Sinds het luxehotel aan de
prestigieuze Croisette er enkele jaren geleden een gans nieuwe tweede
vleugel van 10.000 m² bijkreeg, vormt de Christian Dior suite (450m²)
er de blikvanger. De suite werd - zoals de naam al laat vermoeden volledig ingericht door het huis Dior in de typische, exclusieve huisstijl
met cannagemotieven en veel wit en zwart. Zelfs het zachte badlinnen
werd voor het hotel gepersonaliseerd en geborduurd ‘by Dior’. Alleen al
daarvoor zou je een extra bad nemen. www.lucienbarriere.com

4
Gold Coast – Dubai

Wat hebben modegiganten als Versace, Armani
en Dolce & Gabbana gemeen ? Ze drukken allemaal hun eigen stempel op zogenaamde cou-

turehotels, bars of restaurants waarmee ze de
positionering van hun merk verder versterken.
Maar ook andere modehuizen waaronder Chanel
en Dior bieden logies aan een hip publiek dat zich
compleet wil laten onderdompelen in de huisstijl
van het modemerk.

versace

Fashion is alomtegenwoordig en toch slagen
zichzelf respecterende modemerken erin om er
nog een schepje bovenop te doen met de creatie van imposante hotels, restaurants, bars, ...
als verlengstuk van hun identiteit. Kortom, fashion
van shop tot hotelbed of hoe modehuizen zichzelf
steeds weer uitvinden.

Versace was het allereerste modehuis dat zich toelegde op home deco en
aan zijn klanten een uitgebreide collectie bood gaande van tafellinnen over
bestek tot porselein. De sprong naar een eigen hotel was dan ook snel
gemaakt. In 2000 toonde Versace zich pionier en opende het met Palazzo
Versace in de Australische stad Gold Coast als allereerste modemerk een
eigen hotel. Dit jaar moet trouwens een einde komen aan acht jaar constructie aan het Versace Palazzo in Dubai Creek. Wij kijken alvast uit naar de
felkleurige interieurs met klatergoud, Griekse sleutels en Medusa-hoofden;
de iconische symbolen van het huis. www.palazzoversace.ae
mddehotels - 19

Bij Maison Élysée vindt u een
zorgvuldig uitgekozen selectie van
meubelen, verlichting, tapijten en
serviesgoed. Onze stijlvolle decoratie
als finishing touch in uw interieur
maakt altijd het verschil.
Laat je verleiden door ons exclusief
gamma huisparfums, geurkaarsen
en fluweelzachte plaids en kussens.
Wij adviseren u graag om van uw
woning een pareltje te maken.

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

22
ARGUS
Bij Argus Hair & Beauty kunt u terecht voor de mooiste feestcoupes. Of het
nu voor een nieuwe snit is of u uw haar liever prachtig laat opsteken voor de
aankomende feestdagen, bij Argus bent u aan het juiste adres.

22 - argus

Feestelijk
opgestoken

Een tijdloze,
elegante
chignon past
bij elke
gelegenheid.

Een klassieke chignon kan op verschillende manieren gedragen worden,
maar nooit verliest het zijn elegantie. Voor elke aanleiding en bij elke
feesttenue zit u goed met dit tijdloze model.

24 - argus

Ook voor het ingewikkeldere opsteekwerk kunt u bij het
Argus-team terecht, dat uw wensen met veel plezier vervult.

Luchtig doorgestoken

Deze messy bun is uitstekend
geschikt voor dagelijks gebruik,
maar u kunt er evengoed
meteen na het werk mee door
naar een afterwork party. Ook
voor een middagje met het
gezin is dit een ideale hairdo
– en eenvoudig genoeg om de
volgende keer zelf te doen.

Dit kapsel is perfect wanneer het wat chiquer en stijlvoller mag, en een
accessoire op zich voor bij een ingetogen outfit. Wanneer het feestelijker
mag, kunt u altijd aanvullen met enkele sprankelende accenten.

argus - 27

cozy restaurant & trendy loungebar
Franklin Rooseveltlaan 129 • 8790 Waregem • 056 90 70 10 • info@mesamiswaregem.be • www.mesamiswaregem.be
Follow us on
Mes Amis Waregem

lamon-nuytens

wortegem-petegem - tel. 055-31 29 16 - www.lamon-nuytens.be

Argus - Make Up: Nee Make Up
Verhamme - Bril: Tom Ford
Casteur - Parfum: Pomellato
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Roze is een elegante kleur en deze
winter mag het dan ook regelmatig
opgevist worden. Samen met een bril in
eenvoudige kleuren, een lekker geurtje
en eigentijdse schoenen kan uw outfit
niet meer stuk.

Casteur - Ring: Ole Lynggaard

Schoenen Leroy
Vertigo - Hemd: Jacques Britt

Boboli - Clutch: Paul & Joe Sister

Robyn

30 - shopping

Robyn

32 - boboli

Alles kan dit najaar,
van trendy trousers
en gewaagde jumpsuits tot geklede
jurken en warme
mantels… Mixen en
matchen van stukken
en stijlen is de
boodschap en daar
zijn we bij Boboli heel
blij mee, dat blijkt
uit onze gevarieerde
collectie.

Outfit: Paul & Joe - Schoenen: Schoenen Leroy

Kleed: Carven - Schoenen: Schoenen Leroy

Outfit: Carven - Schoenen: Schoenen Leroy

More looks on

33
BOBOLI

takes fashion to the next level

Stan Van Samang
al van vroegere datum, ooit was er namelijk de groep The Unauthenticated
waar hij deel van uitmaakte. Met een medestudent stond hij in 1999 op het
podium van Marktrock. Inderdaad, het bloed kruipt waar het niet gaat. Zijn
familieleden zijn overigens nog altijd bereid om te vertellen hoe Stan Van
Samang de familiefeesten opluisterde met zang en muziek. Zijn twee zussen
gaven kleine broer punten. Maar de grote muzikale doorbraak kwam er dus
met Steracteur Sterartiest.

worden. Het tweede album ‘Take it from me’ verscheen op 23 januari 2009.
Het succes liet hem toe om de Lotto Arena tot in de nok te vullen. Veel hoger
kan een Vlaamse artiest niet vliegen.

En zo kunnen we nog een tijdje verder gaan. De successen stapelden zich op
en Stan Van Samang is inmiddels niet meer weg te branden van de Belgische
podia. Als het van hem afhangt, zal het nog heel lang duren alvorens hij die
podia de rug zal toekeren. Hij is namelijk van plan om verder te gaan tot zijn
Nochtans zag het er aanvankelijk uit dat acteur worden zijn lotsbestemming 70ste, tot zijn 80ste of mogelijk zelfs nog later. Ze zullen daar in Wijgmaal
zou zijn. ‘Wittekerke’ kreeg al een vermelding, maar daarnaast dook Stan moeten leren wennen aan de aanwezigheid van hun beroemde dorpsgenoot,
ook op in televisieseries als daar zijn ‘Flikken’, ‘Rupel’, ‘Sedes & Belli’, ’Zone want die is dus niet van plan om uit de schijnwerpers te stappen.
Stad’ en de Jan Verheyen-film ‘Buitenspel. Daarnaast zullen veel mensen
hem vooral herinneren van ‘Windkracht 10: Koksijde Rescue’, waar Stan copiloot Serge Helsen vertolkte aan de zijde van Koen De Bouw. Beiden werden
vervolgens door Jan Verheyen aangetrokken voor zijn VT4-project ‘Vermist’,
met de Cel Vermiste Personen als centraal gegeven. Deze film kreeg een
verlengstuk in de vorm van een televisieserie in 9 afleveringen, waarin Stan
nogmaals kon schitteren. Maar onderhuids bleef er toch iets kriebelen: het
podium wenkte in de vorm van een microfoon die hem uitnodigde tot zingen.

Stan Van Samang wil nog bijna een halve
eeuw op het podium staan.
Wie om één of andere reden in Wijgmaal moet zijn, loopt altijd de kans om
daar Stan Van Samang tegen het lijf te lopen. De zanger/acteur is zijn geboortedorp trouw gebleven en niet naar ‘de grote stad’ verhuisd. Maar dat
betekent niet dat Stan Van Samang geen ambities koestert, wel integendeel.
Hij is van plan om nog jarenlang zijn passie te beoefenen. En wat die passie
precies inhoudt, hoeven we u niet waarschijnlijk niet te vertellen. Stan heeft
‘iets’ met muziek en zang. Na zijn overwinning bij Steracteur Sterartiest nu
bijna 9 jaar geleden verklaarde hij zijn passie te willen invullen.
34 - stan van samang

Zonder overdrijving menen we te mogen stellen dat de Wijgmalenaar woord heeft
gehouden. Keren we even terug in het verleden. Stan Van Samang, geboren op
19 maart 1979, volgde een opleiding kleinkunst aan de welbekende Studio
Herman Teirlinck. Ondanks het voortijdig stopzetten van deze opleiding, werd
hij toch acteur. Uiteindelijk startte zijn loopbaan door een auditie voor het
project ‘Falling’. Stan werd niet aangenomen, maar was toch in het oog
gesproken. In 2001 belandde hij in de serie ‘Wittekerke’, waar hij enkele jaren
later ook de begingeneriek van inzong. Maar zijn zangerscarrière dateert

Om zo beslagen mogelijk op het ijs te komen, ging hij zich bijscholen. Stan
Van Samang speelt nu gitaar, piano en drums, 3 instrumenten die hem goed
van pas komen bij het schrijven van eigen nummers. Vanaf 2007 belandde
zijn muzikale carrière in een hogere versnelling, met een eerste optreden
voor een groot livepubliek tijdens ‘Plaza Night Leuven’. Op 30 maart mag Stan
zijn handtekening zetten onder een platencontract bij EMI. Daarna gaat het
allemaal heel snel, veel sneller dan hij in zijn stoutste dromen had durven
te voorspellen.
De rest van het verhaal is de lezers waarschijnlijk in grote lijnen bekend.
De carrière van de man uit Wijgmaal nam een hoge vlucht. Sinds zijn eerste
single ‘Scars’ werd een lange weg afgelegd. Eén jaar na de overwinning in
Steracteur Sterartiest verscheen zijn eerste CD ‘Welcome Home’. Deze CD
kreeg in 2008 platina en mocht dus zonder meer een hitalbum genoemd
stan van samang - 35
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CASTEUR

bold & beautiful
Voor elke gelegenheid en elke outfit vindt u het ideale sieraad bij Juweliers Casteur, waar
u met raad en daad wordt bijgestaan. Een kleurrijke fashion statement of liever iets
subtielers? Met onze exclusieve collecties wordt juwelen kopen een heuse belevenis.

36 - casteur

Stoer & elegant
Trendy en exclusieve merken

Stijlvol tot in de puntjes
Wie bij Casteur langskomt, doet dat omdat een
sieraad of horloge kopen hier een belevenis is.

casteur - 39

Opvallende
juwelen en
clash horloges
voor dat
tikkeltje meer!

Trendy &
gedurfd

casteur - 41

Verhamme - Bril: Linda Farrow
Boboli - Parka: Barbed
Vertigo - Sokken: Hackett
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Casteur - Horloge: Ice Watch

Robyn

Robyn

Schoenen Leroy
Argus - Protective Oil: Shu Uemura

44 - shopping

Casteur - Armband: Ole Lynggaard

46
VERTIGO

the right touch
Voor tijdloze elegantie in de mannenmode kunt u bij Vertigo terecht, waar u in
de veelzijdige collectie, met merken als Hugo Boss, 7 for all mankind en Mason’s,
kunt grasduinen tot u uw ideale garderobe bij elkaar heeft.

46 - vertigo

Een stijlvolle outfit
maakt u volledig af met
een prachtig afgewerkte
sjaal – het zit ‘m in
de details. Ook in de
herenmode komt paars
op als modekleur van dit
winterseizoen. U weet
dus wat te kiezen voor
uw accessoires!

Tot in de
details

Een klassiek bruin pak is enorm
stijlvol en vrijwel onweerstaanbaar. Verfijnd met een subtiele
touch van grège en een paar
schoenen in prachtig leder,
maakt u hiervan een smaakvol
en geraffineerd totaalpakket,
waarmee u alle kanten op kunt.

vertigo - 49

Ook voor vrijetijdskleding
kunt u terecht bij Vertigo
en wij garanderen: uw
jeans zal nog nooit zo
goed gezeten hebben.
Warme truien zijn een
must op kille herfstdagen. Dat wordt weer
comfortabel en stijlvol
genieten van het najaar.

Om klasse uit te stralen hoef
je als man niet per se een
driedelig pak aan. Bij Vertigo
hebt u een ruime keuze uit
topmerken als Sun68, Jacques
Britt en Hackett waarmee u
hoe dan ook goed voor de dag
komt. Ons ervaren team helpt u
kiezen welke stijl u wilt uitgaan
het komende seizoen.

50 - vertigo

Malgosia Bela par Mikael Jansson – messika.com

Collection Move

Coming soon at

nieuwe horizonten
Outfit: American Outfitters - Bloes: Bonpoint - Sneakers: Golden Goose

54
BOBOLI KIDS

Outfit: Shrunk by Scotch & Soda - Schoenen: Jarrett

Met kleurrijke en
speelse stukken die
laag na laag kunnen
worden toegevoegd,
creëert Boboli Kids
een unieke lijn waarin
kinderen elke dag
avonturen kunnen
beleven en de wereld
kunnen ontdekken,
zoals kids dat horen
te doen.

More looks on

we are the
cool kids .

boboli KIDS - 55

Outifit: Shrunk by Scotch & Soda - Schoenen: Santoni

Outfit en rugzak: R’belle by Scotch & Soda - Sneakers: Philippe Model

Outifit: R’belle by Scotch & Soda - Sneakers: Philippe Model

56 - boboli KIDS

Bomber, pull: MSGM - Rok: Simonetta - Kleed: Kenzo Kids - Diadême: Simonetta

we are the
cool kids .

Outfit meisje & jongen: MSGM - Broek: Levi’s

Mantel: Little Remix - Kleed: Kenzo Kids - Diadême: Simonetta

Zowel voor jongens
als voor meisjes
worden de laatste
trends in de modewereld omgezet naar
de kinderwereld.
Dat levert stoere
maar ook classy collecties op, waaraan
uw kinderen elke
dag plezier zullen
beleven.

Kleedje: Simonetta - Tshirt: Marcelo Burlon - Broek: Bellerose

More looks on

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

Argus - Conditioner: Shu Uemura
Verhamme - Bril: Chanel
Robyn
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Casteur - Horloge: Omega

Robyn
Vertigo - Hemd: Ermenegildo Zegna

Vertigo - Jas: Hackett

Casteur - Ring: Pomellato

Boboli - Short: Paul & Joe Sister

60 - shopping

VERTIGO
a perfect fit

62 - vertigo

vertigo - 63

Baarden en brillen doen het tegenwoordig goed bij mannen, maar niet
elke man hoeft een bril of kan een
baard groeien. Dus heeft een man
meer nodig. Een goed zittend pak
bijvoorbeeld, afgewerkt met subtiele
bretellen of een kleurrijke das, gaat
perfect voor elke gelegenheid.
Vertigo biedt een uitgebreid en
gevarieerd assortiment aan
stijlvolle herenmode aan. Samen
met u gaan wij graag op zoek
naar de outfit die bij u past.
Met merken als Hackett,
Pal Zileri, Fay, Hugo Boss en
Atelier Noterman vindt u
gegarandeerd wat u zoekt.

vertigo - 65

Keukens Vossaert Interieur is 90 jaar jong! De firma werd opgericht in 1925 door ir. Justin Vossaert.
Door het voortdurend innoveren en inpikken op nieuwe trends, heeft het familiebedrijf steeds een
gezonde groei gekend. In het jaar 2000 werd een toonzaal te Knokke geopend. Zo kan de derde
Vossaert-generatie voldoen aan de specifieke eisen van de derde generatie klanten.

Gesticht in 1925
door Justin
Vossaert

100% MAATWERK VOOR ELKE LEEFRUIMTE

Keukens Vossaert Interieur nv
Toonzaal Oudenaarde
Broekstraat 183
9700 Oudenaarde
T 055 31 59 11
Toonzaal Knokke-Heist
Nieuwstraat 5
8300 Knokke-Heist
T 050 62 76 24

Bezoek onze
vernieuwde website
www.vossaert.be

“100% maatwerk voor elke leefruimte” is ons motto. Dit kan u
ontdekken in onze beide toonzalen. Wij ontvangen u graag in
Oudenaarde of Knokke of brengen
u een bezoek om uw specifieke
wensen aangaande uw werk- of
woonsfeer te begrijpen; de basis
voor het welslagen van uw (ver-)
bouwproject.
Een dynamisch team van binnenhuisarchitecten, bijgestaan door
de technische dienst, ontwerpt uw
droomproject waarbij de concepten esthetiek en functionaliteit centraal staan.

Vraag naar referenties en u merkt
het; Vossaert is een creatief bedrijf
dat uw leef- en werkruimte op uw
maat inricht !
Kom ook gerust langs met een
plan van uw eigen (binnenhuis)architect.
Ontdek vrijblijvend de nieuwste
trends in materialen, design,
apparaten en sfeer. Ontdek wat
Vossaert meer te bieden heeft
op www.vossaert.be, in beide
showrooms en op de opendeur–
dagen te Oudenaarde op 24/10
(10-18u) en 25/10 (14-18u).

Vossaert viert 90 jarig bestaan

OPENDEURDAGEN
te oudenaarde

op zaterdag 24 oktober (10-18u)
zondag 25 oktober (14-18u)

Brazilië:
de goudzoekers
achterna

Prachtige
koloniale stijl

Brazilië is niet alleen bijna zestien keer zo groot als Frankrijk; het op vier na
grootste land ter wereld is zo uitgestrekt dat je verplicht bent een selectie
te maken uit de vele bezienswaardigheden.
Wij vertrokken vanuit Sao Paulo voor een zes uur durende tocht vanuit
onze landingsplaats richting Parati, een koloniaal stadje - nu geklasseerd
als UNESCO-erfgoed - van waaruit de Portugezen destijds hun goud naar
Europa verscheepten. De straatjes zijn er schilderachtig met snoepjeskleurige huizen in 18e eeuwse Portugese koloniale architectuur. Het uitzicht op
de dichtbeboste Bacaina-bergtoppen gehuld in witte wolkensluiers aan de
ene kant en de smaragdgroene baaien aan de andere kant biedt een uniek
panorama. De lange busrit loonde dus echt de moeite, zeker als je weet
dat de 65 eilanden voor de kust het ideale decor vormen om te snorkelen
en te duiken.
Een adembenemend uitzicht op de baai
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Gouden
glorie van
Brazilie
Tekst: Anja Van Der Borght
Foto’s: Anja Van Der Borght en Pascal Dewulf

Girl from Ipanema
Vervolgens ging onze tocht naar Rio de Janeiro met de Suikerbroodberg,
het reusachtige Maracana-stadion en de roemruchte Veloso-bar (nu Garota
da Ipanema genaamd) waar Tom Jobim volgens de legende ‘The Girl from
Ipanema’ schreef. En natuurlijk het referentiepunt in Rio: de 710 meter
hoge Corcovado-berg waar de kolossale Christus de Verlosser (El Redentor)
ons met open armen ontving. Vergeet ook geen bezoekje te brengen aan
de wereldbefaamde stranden van Ipanema en Copacobana. Overdag, mits
een waakzaam oog, niet gevaarlijk maar eens het volk wegtrekt, blijf je er
beter weg. Dan kan je je mengen tussen de jetset in de pianobar van het
Copacobana Palace Hotel, bekend geworden door Ginger Rogers en Fred
Astaire in de film ‘Flying Down to Rio’, en alom beschouwd als het mooiste
hotel van Zuid-Amerika.

Eldorado
Een reis naar Brazilië is niet volledig zonder de mijnstreek Minas Gerais
aan te doen. In de 18e eeuw zakten duizenden fortuinjagers af naar Ouro
Preto - wat letterlijk zwart goud betekent - nadat er diamant-, goud- en
zilveraders waren ontdekt. Hier ervoeren we het glorieuze verleden van
Brazilië. De Nossa Senhora do Pilar-kerk behoort tot de rijkste van het land
en is letterlijk geplamuurd met goud. Daarnaast kan je van hieruit andere
barokke pareltjes als Mariana en Lavras Novas te ontdekken. Mariana was
de eerste hoofdstad van Minas Gerais en dat merk je nog aan de met goud
gedecoreerde gebouwen. Vlakbij kan je 300 meter afdalen in de mijn van
Minas da Passagem waar je allerlei leert over de gouddelvers en – ondanks
het cyaangehalte – kan zwemmen in de natuurlijke meertjes. Heerlijk!
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ROBYN

stijlvol & speels

Oranje is als typisch herfstkleur – denk maar aan de
talloze mogelijkheden met pompoenen – aanwezig in onze
garderobe, dus waarom niet in de uwe? Zoals bijvoorbeeld
in de vorm van deze leuke sweater van MSGM.

Grote, kleurrijke prints zorgen
ervoor dat de winterblues
dit jaar achterwege blijft.
Gecombineerd met een jeansjasje straalt dit silhouet een
speelsheid en levendigheid uit
die u recht de feestelijkheden
inloodsen.
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Opvallende prints geïnspireerd door het dierenrijk zijn ook dit seizoen weer
deel van de trends in de modewereld. Combineer verschillende prints met
elkaar om zo tot een outfit te komen die tot de verbeelding spreekt.

Ook verschillende stoffen en
materialen kunnen perfect met
elkaar gecombineerd worden.
Zeker in het geval van een
strenge winter, lijkt zo’n lekker
dikke trui, al dan niet gecombineerd met andere lagen, de
ideale afwerking van een outfit
– zowel voor slome zondagen
als hectische maandagen.
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Bij Robyn vindt u de laatste
trends, maar telkens met een
eigenzinnige twist, zodat uw
outfit voor u spreekt. Door
met verschillende materialen
en silhouetten te spelen,
creëert u een unieke stijl die
perfect bij u past.

100 %
ROBYN
76 - robyn

voor
na

Statiestraat 7 - 8570 Anzegem
Tel. 056 32 36 30
www.herstofferen.be

Unieke stukken uit de uitgebreide collectie zorgen ervoor dat u kunt
spelen met uw outfit op een speelse, stijlvolle en elegante manier.
Bij Robyn zorgen we ervoor dat u elke dag prachtig gekleed gaat!
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(her)stofferen van uw zitbanken, stoelen, barstoelen of fauteuils voor zowel particulieren/horeca/
projectmarkt • stoelen, poufs, zitbanken, kussens op maat • voor de bekleding kan u kiezen uit een
uitgebreid gamma exclusieve stoffen, lederlooks of leder en outdoorstoffen • afbeitsen, herkleuren
van uw hout • stijlmeubelen

Vertigo - Pull: Hackett
Boboli - Hemd: Paul & Joe
Casteur - Armband: Ole Lynggaard
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shopping items
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Argus - Lippenstift: Nee Make Up

Vertigo - Pull: Hackett,
Hemd: Jacques Britt, Pantalon: Mason’s

Boboli - Trui: Carven

Verhamme - Bril: Tom Ford

Robyn

Vertigo - Handschoenen
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VERTIGO
JPR Belgium @ St. Niklaas

Mannen met klasse stijlvol kleden. Dat is de ambitie van Vertigo. En met een aanbod van
internationaal gerenommeerde topmerken slaagt Vertigo daar al jaren in.
Dit najaar is dat uiteraard niet anders.
82 - vertigo
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WIN: vespa
arrangement
****

Stijlvol de
winter in

11

Ga naar “WE-Exclusief” en neem deel aan de wedstrijd!
4

Met een paar goeie basics komt u zeker de hele winter door. Superdry is een hip merk,
maar daarom niet minder kwaliteitsvol. Met hun winterstukken kan uw winter alvast
niet meer stuk – en blijft u bovendien lekker warm. Hugo Boss staat dan weer om veel
bekend, maar z’n stijlvolle, sobere schoenen staan geweldig bij elke outfit. Werk die af
met elegante accessoires als deze stropdas of riem, en you’re good to go.

5
Win een exclusief Vespa-arrangement!
Neem deel aan onze wedstrijd, ontdek de Kempen en laat u verwennen in
het Best Western Plus Hotel Aldem in Grobbendonk.
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7

Bij aankomst geniet u van een welkomstdrankje in de bar van dit luxueuze
viersterrenhotel. In Lichtaart staat een Vespa voor u klaar. Met de voorgeprogrammeerde gps geniet u op een ontspannen manier een halve dag van
dit prachtige deel van de Kempen*. Het lunchpakket wordt voor u verzorgd.
Wanneer u na een leuke trip weer in het hotel arriveert, kunt u vrijuit
relaxen in het zwembad, de sauna, het bubbelbad en het stoombad.
’s Avonds schotelt de uitmuntende keuken van het Best Western Hotel u een
heerlijk driegangenmenu voor.
Na een deugddoende nachtrust, staat een uitgebreid ontbijtbuffet op u te
wachten. Genieten zult u.

Hoe winnen?
Ga naar de Facebookpagina van WE-Exclusief en neem deel aan de wedstrijd.
Veel succes!

1. Boxershorts: Superdry, 2. Schoenen: Hugo Boss, 3. Handschoenen: Superdry, 4. Muts: Superdry, 5. Sjaal: Superdry, 6. Sweater: Superdry,
7. Ceintuur: Leyva, 8. Bag: Superdry, 9. Schoen: Hugo Boss, 10. T-shirt: Superdry, 11. Das: Van Laack
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* Bij slecht weer kan de tocht met een authentieke 2PK gedaan worden, mits een toeslag
van 20 euro ter plaatse te betalen.
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Reserveer nu ook online via www.hobos.be

behind

the scenes

“

VERHAMME
Stationsstraat 62
T 056 60 41 17
www.optiekverhamme.be

“
argus

R. Vansteenbruggestraat 2
T 056 60 36 24
www.arguslifestyle.be

“
CASTEUR

Stationsstraat 22-24-26
T 056 60 19 51
www.juwelierscasteur.be

Verantwoordelijke uitgever:
Sven Geboers • Ink bvba • Brandekensweg 13, 2627 Schelle • Belgium • T. 03 289 27 30 • info@inkbvba.com
Fotografie & opmaak: Ink bvba

“
VERTIGO

Stormestraat 39-43
T 056 60 89 79
www.vertigowaregem.be

“
BOBOLI

Stormestraat 102
T 056 61 12 10
www.boboli-waregem.be

“WE-Exclusief”

“
ROBYN

Stationsstraat 64
T 056 60 84 40
www.robynkleding.be

Figuratieve schilderijen met olieverf

Ze studeerde af als Meester in de Beeldende Kunst, optie Textielontwerp aan Sint-Lucas Gent,
maar Isabelle Bossuyts passie voor de schilderkunst verdween nooit. Vandaag is ze fulltime
kunstenares en creëert ze figuratieve schilderijen met een grote
aandacht voor textiel, mode, kleur, structuur en materiaal.

HEDENDAAGSE SCHILDERIJEN | PEINTURES CONTEMPORAINES | CONTEMPORARY PAINTINGS
RIJKSWEG 224 | 8710 WIELSBEKE | T 0032 56 66 45 07 | isabelle@spherebox.be | www.spherebox.be
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