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The Winter Issue

ALLES KOMT AAN BOD! AAN U OM ZICH TE LATEN INSPIREREN.

GEWOONTE EEN STIJLVOL VOORPROEFJE VAN WAT HET NAJAAR TE BIEDEN HEEFT OP HET VLAK VAN TRENDS EN FASHION: KLEDIJ, KAPSELS, BRILLEN…

TELIJKE JURK EEN MOOIE HALSKETTING EN EEN TRENDY KAPSEL. ALS HET NAJAAR BEGINT, WILLEN WE ER KLAAR VOOR ZIJN! DAAROM KRIJGT U NAAR GOEDE

WE AF MET EEN STIJLVOLLE MANTEL EN LEUKE ACCESSOIRE ALS EEN SPEELS SJAALTJE OF EEN PRACHTIG HORLOGE. EN NATUURLIJK HOORT BIJ DIE FEES-

MET LEUKE CADEAUS. HET NAJAAR IS OOK DE PERIODE WAARIN HET ALLEMAAL EEN TIKKELTJE MEER MAG ZIJN. LETTERLIJK ZELFS: EEN CLASSY PAK WERKEN

HOUDT, WANT ER ZIJN NIET ALLEEN DE FEESTDAGEN WAAROP WE ONS PIEKFIJN KUNNEN UITDOSSEN EN ONSZELF EN ONZE DIERBAREN MOGEN VERWENNEN

HET ZOMERT NOG AANGENAAM NA, MAAR DESONDANKS STAAN DE HERFST EN DE WINTER VOOR DE DEUR. EEN HEERLIJKE PERIODE VOOR WIE VAN MODE
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YOUNG HEARTS
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bezoek aan Victor Victoria een ware belevenis.
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part 1
DE MOOISTE KWALITEITSBRILLEN, PROFESSIONEEL ADVIES EN DEGELIJK ONDERHOUD

VERHAMME
r
a
e
w
e
y
e
BIJ OPTIEK VERHAMME LEGGEN WE DE LAT HOOG ZODAT WE U TOPKWALITEIT EN EEN
UITMUNTENDE SERVICE KUNNEN BIEDEN. UIT HET GROTE AANBOD VAN MERKEN PROBEREN
WEL ELK SEIZOEN OPNIEUW DIE OPTISCHE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN TE SELECTEREN DIE
ZOWEL MODIEUS, HIP ALS DEGELIJK ZIJN. OPTIEK VERHAMME STAAT DAN OOK TOT VER BUITEN
WAREGEM BEKEND OM ZIJN UITGEBREIDE AANBOD EN PROFESSIONEEL ADVIES.

tantelizing

EYEWEAR

elegant eyecatchers
Cartier

Cartier

Het hele jaar door vullen
we onze collectie aan
met de nieuwste en
hipste modelletjes, de
must haves van elk
seizoen. Wanneer u bij
Optiek Verhamme een
optische bril of zonnebril
koopt bent u zeker mee
met de laatste trends!

Chanel
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Tom Ford

wonderlijke creaties

Dior

In ons aanbod van merken
als Prada, Dior, Chanel,
Emporio Armani, Cartier,

Cartier

D&G, Ray-Ban … zult u zien
hoe de topontwerpers en
modehuizen zichzelf seizoen
na seizoen heruitvinden
en overtreffen!
14 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

Céline

U heeft een nieuwe bril of zonnebril nodig, maar weet niet goed wat u eigenlijk wil?
Kom gerust even langs in onze zaak. Wij hebben zonder twijfel de perfecte bril voor u!

trendy quality
Linda Farrow

Chanel

Bij Optiek Verhamme kiest
u niet alleen uit een breed
gamma trendy brillen, u
kunt er ook rekenen op
een persoonlijke service.
Bij ons bent u geen
nummer, maar een unieke
klant en is er steeds tijd

Oliver People

Dior

voor professioneel advies.
Zolang u een bril draagt,
staan wij u bij.
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robyn

Truitje: Missoni

casteur
Horloge: CHANEL

MIDNIGHT

hour

Het uur waarop het feest
echt begint, het uur

waarop de sterren van
de nacht tevoorschijn

victor
victoria

komen. Het uur waarvoor
avondkledij en party
dresses echt bedoeld

Schoenen: Jimmy Choo

zijn, en wanneer zwart,
Ringen: Pomellato

wit, zilver en dat tikkeltje
gouden ‘bling’ het best
tot hun recht komen.
Pure magie.

vertigo

victor
victoria

Hemd & strik:
Van Laack
Meisterwerk
collection

Schoenen: Jimmy Choo

verhamme
Zonnebril: Cartier

Zwart is en blijft de meest classy modekleur denkbaar. Van sober-stoer tot feestlijke-elegant, zwart kan het allemaal. Werk het af met wit of zilver of goud
en je hebt een winnende combinatie waarmee je altijd scoort!
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part 2
A PERSONAL HAIR EXPERIENCE EN ME TIME IN HET KWADRAAT

ARGUS
y
a
d
r
i
a
h
d
o
o
g
a
NO SUCH THING AS A BAD HAIRDAY BY KAPSALON ARGUS. WIJ STAAN ER IMMERS OP
OM ONZE KLANTEN EEN ECHTE ‘PERSONAL HAIR EXPERIENCE’ TE BEZORGEN. EN DAT
DOEN WE DOOR EXTRA AANDACHT TE BESTEDEN AAN DE ERVARING, DE BELEVING DIE
WE U PROBEREN TE BIEDEN. AL WIE ONS SALON BINNENKOMT, KAN REKENEN OP EEN
PERSOONLIJKE BEHANDELING.

a day at

ARGUS
Een goed kapsel moet passen bij
alle aspecten van je leven. Zo kan
een klant erg sportief zijn in het
weekend, tijdens de werkweek
eerder zakelijk voor de dag komen
en ’s avonds graag uitgaan. Als
kapper moet je daarop kunnen
inspelen. Stijlvol vrouwelijk maar
ook jong, dankzij een geslaagd
vleugje nonchalante bohémien.

Een sfeer
van luxe,
mode,
comfort
en
elegantie.
Argus is méér dan een kapsalon,
het is een ruimte die je ontspant en waar
plaats en tijd wordt gemaakt voor jou.

PURE VERWENNERIJ
Naar de kapper gaan is voor veel mensen een belevenis geworden. Dat weten we bij Argus als geen
ander. Uiteraard blijft ons doel dat u tevreden met
het gewenste kapsel naar huis terugkeert, maar tot
het zo ver is doen we er alles aan om u in de watten
te leggen. Een bezoek aan Argus moet pure verwennerij zijn. Wij zorgen ervoor dat een bezoekje aan de
kapper geen vervelende klus is die u doet, omdat het
nu eenmaal hoognodig is. Nee, Argus moet een plek
zijn waar u graag langskomt, omdat u weet dat het
een verdiend moment van rust en me time is, in uw
drukke agenda.

24 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

De jarenlange vakkennis en ervaring van ons
team zorgen ervoor dat we je telkens opnieuw
het ideale kapsel kunnen bieden.

TRENDSPOTTER
Tijd voor een trendy kapsel? Dan kan je nergens beter zijn dan bij Argus. Zaakvoerster Valerie en haar
team volgen de nieuwste kapseltrends immers op
de voet. En dat kan tegenwoordig overal. Om nieuwe
trends te spotten hoef je niet meer naar de grote
fashionsteden, je ziet ze even goed in het straatbeeld
van onze Vlaamse steden. En op het internet natuurlijk. De talloze fashionblogs bieden immens veel inspiratie. Heeft u een leuk kapsel gezien op een of
andere fashionblog? Neem gerust je tablet mee naar
Argus en toon wat je wil. Gemakkelijk voor jou én
voor Valerie en haar collega’s.

Wie ben je? Wat zijn je
gewoontes? Welk beeld
wil je uitstralen?
De jarenlange vakkennis
en ervaring van ons team
zorgen ervoor dat we je
telkens opnieuw het
ideale kapsel kunnen
bieden die bij jou past.
Vlei je neer in een gemakkelijke zetel en laat je
verwennen.

Met wat grove krullen kan je een eenvoudige bob al gauw
wat extra schwung geven. Bovendien kan je er alle kanten
mee op: het kan zowel een speelse sportiviteit uitdrukken,
als dat het de finishing touch is van een feestelijke look. Het
straalt zowel elegante klasse uit als een soort romantische
naturel. En winter of niet beach waves doen het altijd goed!
WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 25

Hoog opgestoken haren zijn
feestelijk. En of u uw haar nu
opsteekt of los laat hangen (dat
doet u dit seizoen bij voorkeur in
laagjes voor extra volume)
en lange pony staat in beide
gevallen goed.
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Retro is cool. De sixties
en seventies zijn terug
hot, ook wanneer het
over kapsels gaat. Een
nonchalante vlecht kan
voor elke gelegenheid. De
lange pony is dan weer
een knipoog naar kapsels
uit de hoogtijdagen van
Brigit Bardot en andere
stijliconen uit die tijd.
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lamon-nuytens
Wortegem-Petegem - Tel. 055-31 29 16 - www.lamon-nuytens.be

part 3
KINDER- EN DAMESMODE, KINDERKAMERS EN GEBOORTELIJSTEN

BOBOLI
s
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you
KINDEREN MOETEN KINDEREN KUNNEN ZIJN EN ONBEKOMMERD KUNNEN SPELEN EN
RAVOTTEN. MAAR NATUURLIJK WILLEN WE ALS OUDERS DAT ZE ER OOK LEUK UITZIEN. NIET
KINDERACHTIG, MAAR HIP EN CUTE. VOLWASSEN OP EEN EIGENZINNIGE, SPEELSE MANIER.
EEN MOEILIJK EVENWICHT, DAT WE MET BOBOLI AL JARENLANG AANHOUDEN. LEUKE, HIPPE
KLEREN VOOR KIDS EN TEENS WAAR IEDEREEN ZICH GOED BIJ VOELT.

1

2

5 bodywarmer, t-shirt & bloes Bellerose jeans Stella Mc Cartney sneaker Simonetta 6 overhemd, t-shirt & muts Stella Mc Cartney
jeans Levi’s sneaker Golden Goose 7 vest Parajumpers hemd, sweater & broek Bellerose sneaker Golden Goose

6

3

4

7

5

kids

Een volwassen, classy look kan perfect voor de kids dit najaar. Naast klassieke

stukken, mag ook de typische jeans-en-sneaker look waarin ze onbezorgd kunnen
ravotten uiteraard niet ontbreken in de kleerkast van uw oogappel.

1 kleed R’belle bloes Anne Kuris sneaker Jarrett 2 Jongen hemd Paul Smith pull & broek Hartford schoenen Jarrett Meisje bloes, pull & rok Little Remix mantel Bellerose schoenen Lolo
3 Jongen hemd & pull Morley broek Bellerose schoenen Jarrett Meisje kleedje & cardigan Morley schoenen Jarrett
4 mantel, bloes & broek Simonetta sneaker Simonetta Shoes handtas GUM diadême Simonetta
34 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK
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mantel, pull & broek Momoni
bloes Sofie D'Hoore
sneaker Golden Goose Deluxe Brand

Bij Boboli vindt elke
modebewuste vrouw de
perfecte outfit voor elke
gelegenheid. Met gedurfde
combinaties van modellen
en kleuren stelt u een
gevarieerde wintergarderobe samen die
trendy en elegant is,
maar vooral pure

tienermode
met
een
eigenzinnige twist

vrouwelijkheid uitstraalt.

kleed Carven
clutch GUM

36 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

bloes Paul & Joe
pul & rok Paul & Joe Sister
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Blauw, roze, grijs zijn al een paar jaar prominent aanwezig in ons winters kleurenregister en dat is deze winter niet anders. Bij Boboli staan we u graag bij in
de zoektocht naar een leuke najaarsgarderobe voor u en uw kroost.

2

1

kids

Als het van ons afhangt wordt het een kleurrijk najaar.
De typische herfst- en winterkleuren zijn er uiteraard bij,

3

4

1 mantel Yves Salomon bloes, pull, rok & shoenen Bonpoint 2 muts Little Remix pull, hemd, rok & wanten Rita co Rita kousen Momoni shoenen Jarrett 3 mantel MSGM
bloes & pull Simonetta salopette N°21 tasje GUM 4 diadeem Simonetta bomber, bloes, sweater & rok N°21 sneaker Manuel Barceló

maar we combineren ze graag met een fleurig accent in een
ongebruikelijke stof. We zijn dit najaar graag een tikkeltje stout.

38 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK
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PASSIE VOOR GROEN
BLOEMEN ALENA VAN BELLE
Tieltsteenweg 53 • 8780 Oostrozebeke • T. 056 66 74 22
alenavanbelle@telenet.be

part 4
GEVESTIGDE WAARDE VOOR HORLOGES EN JUWELEN

CASTEUR
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JUWELIER CASTEUR IS SINDS JAAR EN DAG EEN GEVESTIGDE WAARDE IN DE WIJDE REGIO ROND WAREGEM.
ALS GEEN ANDER WETEN WE BIJ CASTEUR COLLECTIES EN STUKKEN TE SELECTEREN DIE OP ONNAVOLGBARE
WIJZE SCHOONHEID, ELEGANTIE EN VERFIJNING COMBINEREN. OMDAT U DAT AL JARENLANG WEET TE
WAARDEREN, HEBBEN WE OOK DIT SEIZOEN ONS UITERSTE BEST GEDAAN OM HET MOOISTE VAN WAT DE
MERKEN MET WERELDFAAM TE BIEDEN HEBBEN, IN ONS AANBOD OP TE NEMEN.

klassieke
wintertinten

Juwelen zijn tijdloos en toch zijn sommige kleuren
en materialen meer geschikt voor de winter dan
andere. Dit is een combinatie van goud en zwarte
keramiek met blauwe saffier.

44 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

diamonds and pearls
De meest majestueuze combinatie voor een juweel waar u een leven
lang zult van genieten: goud, diamant en parels.
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perfect
accessories

Hoeveel tijd besteedt u aan het kiezen van de perfecte
outfit? En hoeveel tijd bent u bezig met uw accessoires?
Nochtans zijn ze een even essentieel onderdeel van uw
look. Het zijn immers juwelen die uw outfit afwerken.
Er goed uitzien betekent aandacht hebben voor uw
complete look. Inclusief accessoires. Inclusief juwelen.

48 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

voor altijd tijdloos
Sommige juwelen of horloges koop je voor het leven. Modehuizen als CHANEL en

Messika hebben een eigen beeldtaal ontwikkeld, die elke tijdelijke trend overstijgt.
WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 51

DE KLEINKEUKEN

places
TO BE

De KLNKKN is een eethuis annex verpakkingsvrije

EL DORADO

winkel op het Buda kunsteneiland van Kortrijk.

Steven Byttebier en Ellen Vanden-

Hier kom je om te genieten van pure, seizoens-

bogaerde baten koffie- en theehuis

gebonden en regionale gerechten. De focus ligt

El Dorado uit in het voormalige trein-

op huisgemaakt, lekker en gezond, met zo veel

station van Zwevegem. Het industriële

mogelijk groenten en fruit van biologische en/

pand ligt midden in het groen, langs

of lokale boeren. In de saladbar stel je je eigen

een populair fietspad tussen

slaatje samen, met een topping en huisgemaakte

Zwevegem en Avelgem. Koffie, thee,

dressing naar keuze. De noten, zaden, peulvruch-

smoothies, bier en wijn staan op de

ten en granen die worden verwerkt in de keuken

kaart, maar er is ook een vergaderzaal

kan je ook verpakkingsvrij kopen in de ‘Bokale

en expositieruimte voor kunstenaars.

Supermarkt’.

El Dorado Koffiebar,

De KleinKeuken, Budastraat 8 - 8500 Kortrijk,

Otegemstraat 148b -

www.dekleinkeuken.be

8550 Zwevegem,
www.facebook.com/eldoradokoffie

KOFFIEHUIS MOKKA &
MEER
Een koffiehuis, maar ook zo veel meer:
er is speelplek voor de kinderen, buiten
én binnen, en een ruim terras. Je komt
er om te genieten van een slow coffee,
ambachtelijke thee, een lekkere lunch
of een dessertje.
Eigenares Miek organiseert regelmatig
workshops, zoals een fifties make-over
of een ‘ladies only’ wijnproefavond en
evenementen zoals een high tea voor
moederdag of brunch voor vaderdag.
Koffiehuis Mokka & Meer,
Kapelstraat 20 - 8540 Deerlijk,
www.mokkaenmeer.be
BAR NOORMAN
Luide dorst, stille honger is het motto van eigentijdse herberg Noorman. Het eetcafé met terras heeft een uitgebreid aanbod
aan streekbieren en enkele verse, originele hongerstillers. De naam verwijst niet zomaar naar de Vikingen. Toen de
Noormannen anno 836 Vlaanderen binnenvielen, deden ze dat niet zonder reden. De plunderaars uit het noorden waren
op zoek naar de ideale plek om hun stevige dorst te lessen en hun kleine honger te stillen. In ettelijke herbergen hielden ze

STADSCAFÉ DEN HEMEL
Een bruine kroeg met een muzikaal hart, dat is stadscafé Den Hemel in Waregem.
Bij Koichi kan je niet alleen terecht voor een frisse pint of een gin & tonic, maar er vinden ook
regelmatig optredens plaats, zoals van opkomend West-Vlaams talent Brihang.

halt om zich te laven aan onze talrijke streekbieren en lokale lekkernijen. De woestelingen lachten, vertelden straffe

Het is ook de vaste locatie voor gratis jamsessies van de afdeling pop en jazz van de

verhalen en verbroederden met elkaar, terwijl de waard hun drinkhoorns nog eens bijvulde. Anno 2016 wil herberg

Waregemse kunstacademie. Het stadsterras (mét petanquebaan) is de kers op de taart.

Noorman precies die sfeer terug oproepen. Met succes: Noorman is het West-Vlaamse Walhalla voor levensgenieters!
Noorman, Wortegemsesteenweg 54 - 8570 Anzegem, www.barnoorman.be
52 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

Stadscafé Den Hemel,
Stationsstraat 119- 8790 Waregem
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part 5
GEWELDIGE SCHOENEN EN TASSEN VOOR GEWELDIGE MENSEN.

VICTOR
a
i
r
o
t
Vic
VICTOR VICTORIA IS ZOVEEL MEER DAN EEN SCHOENEN- EN HANDTASSENWINKEL.
ONZE COLLECTIE ÉN HET PROFESSIONELE ADVIES MAKEN VAN EEN BEZOEK AAN VICTOR VICTORIA EEN
WARE BELEVENIS. MET KLINKENDE NAMEN ALS ISABEL MARANT, JIMMY CHOO, BALENCIAGA, CHLOE,
SERGIO ROSSI, DRIES VAN NOTEN, FRATELLI ROSSETTI, SARTORE, …
WEET ELKE SCHOENENFANAAT DAT VICTOR VICTORIA DE PLACE TO BE IS VOOR TRENDY KWALITEIT.

WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 55

enkellaarsjes
galore

Het is inderdaad allemaal enkellaarsjes dat
de klok slaat dit najaar, maar dat wil niet
zeggen dat de klassieke pump plaats moet
ruimen. Integendeel!

WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 57

these boots
aren’t just made
for walking
Suède, leder, gelakt
leder, ruches, spijkers,
enkellaarzen, knielaarzen,
sneakers, brogues, derbies,
volle hakken, naaldhakken,
rubberen zolen… Dit najaar
kan het allemaal. Klinkt het
niet, dan botst het maar.

58 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

Ook dit najaar zijn de
typische winterkleuren van
de partij: zwart, bruin en grijs
doen het weer heel goed.
Gecombineerd geven ze als
vanzelf een stijlvolle toets
aan elke outfit.

a shoe for every

OCCASION
Als man kom je met een paar goed gekozen schoenen al heel ver: een geklede zwarte schoen, een
hippe sneaker en je zit goed. Maar natuurlijk is het veel leuker om daarna je collectie gestaag uit te
breiden en erin te variëren.

WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 61

ISABELLE ONRAET INTERIEURARCHITECTEN

Anzegemseweg 28, 8790 Waregem ● T 056 29 89 29 ● F 056 29 89 39
G 0478 40 47 28 ● info@isabelle-onraet.be ● www.isabelle-onraet.be

victor
victoria
Schoenen: Balenciaga

LEV
ATED
sportswear

robyn

Vest: Max & Moi

Sneakers en hoodies doen het al jaren goed, maar dit najaar
zijn bv. ook het trainingspak of de sweater volop aan hun
comeback bezig. Sportief mag, ook voor minder sportieve
gelegenheden. Het voegt een vleugje street cred toe aan je
look, dat je je niet zult beklagen.

vertigo

Sweater: Strelli Homme
Schoenen: Hogan

boboli

Jogging: Joseph
Schoenen: Philippe Model

verhamme

Zonnebril: Cartier

casteur
Horloge: CHANEL

Comfortabel, warm en een tikkeltje stoer. De designers verheffen sportswear naar een fashionabel niveau.
Hou je deze winter klaar voor the next level of sport fashion.
64 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK
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part 6
CLASSY, SPORTIEF, CASUAL, RETRO, SEXY…

ROBYN
s
’
n
e
wom
BIJ BOETIEK ROBYN VINDT U ELK SEIZOEN WEER EEN BOEIENDE EN
VEELZIJDIGE MIX VAN TRENDY MERKEN. EN BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DIE MIX,
KOMEN STIJL EN ELEGANTIE ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS. VOOR WELKE LOOK U
DIT NAJAAR OOK GAAT OF VOOR WELKE GELEGENHEID U OOK EEN OUTFIT ZOEKT,
U VINDT HET GEGARANDEERD BIJ BOETIEK ROBYN IN WAREGEM.

5
2
1

3

1 kleed Shirt A Porter vest Nice Connection
2 broek en pull Edward Achour Paris sjaal Hemisphere
3 rok en top MSGM
4 broek, mantel en pull Missoni
5 broek en bloes Natan sjaal Julia June

Niet onmiddellijk wat je van de winter
zou verwachten, maar we mogen volop
spelen met prints en kleuren. Klassiek,
sportief, trendy, als er maar kleur is!
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4

1

2
3

forever
blue,
forever
trendy

4

5

1 broek Pinko blazer Edward Achour Paris bloes Aglini
2 rok Pinko bloes MSGM
3 broek S'Max Mara gilet Nice Connection bloes Aglini pull Nice Connection
4 jeans J Brand bloes Aglini vest Enes
5 broek Seventy vest Natan riem Julia June

70 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK
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prachtige winterklassiekers

1

2

3

1 broek Natan bloes Natan
2 kleed MSGM mantel Max et Moi
3 broek Enes bloes Aglini pull Peserico vest Peserico

Winterklassiekers als
grijs, bruin, blauw en
zwart doen het elk
jaar goed. Ze geven
de smalle pasvormen
die dit najaar hoogtij
vieren wat extra
cachet. Ideaal voor de
feestdagen.

72 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK
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1

2

eindeloos

combineren
GEWAAGD MIXEN
Kleuren, stijlen, materialen… We matchen het
allemaal dit najaar. Leder met fake fur, fluweel
met satijn, kort met lang, ruitjes met streepjes,
sporty met classy we kunnen eindeloos combineren en we zien wel waar we uitkomen. Een
eigenzinnig modeavontuur.
1 kleed Enes vest Max et Moi
2 mantel Pinko rok Pinko
3 broek Enes bloes Aglini gilet Space
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1

INNOVATIEF
EN EFFICIËNT.

De nieuwe
BMW 225xe
Active Tourer,
BMW 330e
Berline
Echt rijplezier

DE NIEUWE PLUG-IN HYBRIDS:
BMW 2 REEKS ACTIVE TOURER
EN BMW 3 REEKS BERLINE.

Met de lancering van BMW iPerformance neemt BMW opnieuw de pioniersrol op zich in
het premiumsegment. Deze Plug-in Hybrid technologie koppelt een elektrische aandrijving
aan een klassieke verbrandingsmotor, wat een opmerkelijk gunstige invloed heeft op verbruik
en uitstoot. Of u nu kiest voor de veelzijdige BMW 225xe Active Tourer of de sportieve
BMW 330e Berline, steeds ervaart u een onovertroffen combinatie van dynamisch BMW
rijplezier en innovatieve efficiëntie. Ontdek de BMW Plug-in Hybrids bij ons.

Klaar voor de feestdagen? Wij bij Boetiek
Robyn alvast wel. Kom
langs en laat je
inspireren.
1 broek Michael Kors
bloes en vest Edward Achour Paris
2 blazer en bloes Barbara Bui
broek Natan
3 broek Latino bloes Natan

fashion with a twist
2

3

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

Le Couter nv
Deinzesteenweg 16
8700 Tielt
Tel: 051 40 01 88
info@lecouter.net.bmw.be
www.lecouter.bmw.be
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Lemmens - Le Couter nv
Gentseweg 209
8792 Waregem (Desselgem)
Tel: 056 73 88 88
info@lemmenslecouter.net.bmw.be
www.lecouter.bmw.be

1,9-2,1 L/100 KM • 44-49 G/KM CO2

fashion is
a matter of
attitude
WE-EXCLUSIEF
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vertigo
Trui: Dstrezzed
Ceintuur: Leyva

robyn

ORN
out

Pull: Pinko
Sjaal: Julia June
Ceintuur: Reptile's House

Wie met stijl door het leven gaat, moet
werken aan een total look en zoeken
naar die outfit, die accessoires die
perfect bij uw persoonlijkheid passen.
Hopelijk kunnen we u daarbij
inspireren!

victor
victoria
Schoenen: Jimmy Choo

verhamme

Zonnebril: Tod’s

boboli

Broek: Designers Remix
Schoenen: Philippe Model
Hemd: Designers Remix
Truitje: Designers Remix

casteur

Horloge: Hermès

Met een paar goede basisstukken in je kast, kan je eindeloos combineren en heb je de gepaste look voor kantoor, dat etentje met klanten én het feestje met vrienden.
Wij helpen u graag zoeken naar de winter basics!
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Onze provincie moet qua toprestaurants
niet onderdoen voor de rest van
het land. Onze culinaire hoogvliegers
op een rijtje!

haute

© Kristof Vrancken

RESTAURANTS

BARTHOLOMEUS **
De zilte zeelucht zit Bart Desmidt van
restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist in
het bloed. Dat kan ook moeilijk anders, want
hij is de zoon van een middenstander wiens
winkel uitzag op de zee. Bovendien was zijn
grootvader een visser. En dus speelt vis een
belangrijke rol in zijn keuken. Chefkok Bart
Desmidt is gespecialiseerd in de FransBelgische keuken en in die hoedanigheid
een gewaardeerd lid van ‘De meesterkoks
van België’. Zijn keuken is gebaseerd op seizoensgebonden ingrediënten, in veel gevallen
in combinatie met vis. Hij zet zich bovendien
ook nog eens actief in voor de promotie
van visgerechten, onder andere door het
promoten van alle Noordzeevissen. Bart heeft
zijn eigen stijl en visie, laat het product zoveel
mogelijk tot zijn recht komen.
Zeedijk-Heist 267, 8301 Knokke-Heist

HERTOG JAN ***
Loppemsestraat 52, 8210 Zedelgem

TER LEEPE
Ter Leepe in Zedelgem is een restaurant dat zijn gastronomische sporen in de afgelopen decennia ruimschoots
heeft verdiend. Kristof Marrannes zette het ouderlijke restaurant verder en deze chefkok is inmiddels uitgegroeid
tot een begrip in de culinaire wereld. Hij doorworstelde
een leerschool om u tegen te zeggen: meer dan 2 jaar

TER LEEPE Torhoutsesteenweg 168, 8210 Zedelgem
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ervaring in Sea Grill in Brussel en daar bovenop nog eens
anderhalf jaar in Hof van Cleve in Kruishoutem. Meteen bij
zijn terugkeer deed hij een nieuwe wind waaien door de
zaak, met als gevolg dat Kristof in 2006 laureaat werd van
de Zilveren Pollepel. Inmiddels heeft hij een Michelinster
op zak. Wat kenmerkt restaurant Ter Leepe?
Kristof Marranes onderscheidt zich met zijn inventieve,
bewerkelijke, maar evenwichtige keuken waarin nieuwe
technieken hun plaats vinden.

TEN BOGAERDE
Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde

HERTOG JAN ***
Het verhaal van Hertog Jan in Loppem-Zedelgem (vlakbij
Brugge) is uiteraard één van de succesverhalen van de
Belgische gastronomie. De chefs Gert De Mangeleer en
Joachim Boudens zijn namen die klinken als een klok in
de sector, we hoeven beiden waarschijnlijk niet meer voor
te stellen.
Op 22 juli 2014 werd de nieuwe Hertog Jan geopend na
vier jaar planning en verbouwingen. Het resultaat mag er
wezen. De zaak beschikt over een aparte eventruimte voor
privé events en bijeenkomsten op maat, waarbij telkens
sprake is van business formules op 3 Michelin sterren
niveau. Gecombineerd is een totale capaciteit voor 140 personen beschikbaar. Beide ruimtes bieden een fantastisch
uitzicht op de kweektuinen. Voor bedrijfsevenementen is
er heel wat mogelijk.

TEN BOGAERDE
Iain Wittevrongel en An Taillieu houden in restaurant Ten
Bogaerde in Koksijde toezicht op een stukje geschiedenis
van de kuststreek, want op hun site lag een boerderij van
de belangrijke abdij Ter Duinen. Deze cisterciënzerabdij
was gelegen op de overgang tussen duinen en polders
van de Westhoek. Abdijhoeve Ten Bogaerde werd in 1593
door protestantse opstandelingen in brand gestoken,
waarna ze werd heropgebouwd. In hun restaurant serveren Iain en An een lichte “natuurlijke keuken”, op het ritme
van de seizoenen, zonder “moleculaire” technieken, maar
met de grootste aandacht voor het product zelf.
Veeleer dan de zoektocht naar nieuwe recepten gaan ze
op zoek naar de allerbeste producten en leveranciers. Een
geslaagde zoektocht, zo kunnen de gasten getuigen.
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MARCUS
Wat hebben Gilles Joye I en Gilles Joye II met elkaar gemeen? Beiden hebben een band met Bourgondië. De 15de eeuwse Gilles Joye was een componist in het tijdperk dat de Bourgondische hertogen hier de baas waren.
Gilles Joye II is de chefkok van restaurant Marcus Deerlijk, een plaats waar
Bourgondiërs zich thuis voelen. Samen met zijn echtgenote Heike Dedecker
laat hij de gasten in een gezellig en stijlvol ingericht restaurant genieten van
een creatieve en innovatieve keuken. Chef Gilles kookt met grote aandacht
voor lokale streekproducten en zuiderse, frisse toetsen. Restaurant Marcus
is reeds 10 jaar een vaste waarde in de gastronomie waarvan 8 jaar bekroond met een Michelinster. Een aparte vermelding verdient afhaaltraiteur
MC Marcus Catering. - Kleine Klijtstraat 30, 8540 Deerlijk

food is essential to life,
therefor make it good.

PHILIPPE NUYENS
Culinair zijn aan onze kust heel wat leuke adresjes te vinden, maar restaurant
Philippe Nuyens in Blankenberge is ronduit een must. Want wat zeggen de inspecteurs van Michelin?: “Frisse witte en beige kleuren zetten de toon, maar het
is de familiale sfeer die u echt zal bekoren. De chefs komen regelmatig zelf de
borden opdienen en mogen dat met fierheid doen: hun bereidingen hebben een
duidelijke klassieke basis en stralen verfijning uit.
Evenwicht vindt u zowel in de smaken als in de menu’s.” De conclusie is dan
ook duidelijk: vanwege de zeer verfijnde keuken is dit restaurant een tussenstop
meer dan waard. Restaurant Philippe Nuyens heeft zodoende zijn Michelinster
ruimschoots verdiend. Lekker eten en lekker koken, dat is de passie van de
chef-kok. Meer moet dat niet zijn. Samen met Martine staat hij klaar om u als
gast te verwelkomen. - Jules de Troozlaan 78, 8370 Blankenerge

84 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

LA DURÉE **
La Durée ging van start in april 2007, met uiteraard niemand anders dan chefkok Angelo Rosseel in de keuken. De chef kreeg zijn opleiding in bekende
koksschool Ter Groene Poorte in Brugge, waarna hij gedurende 6 jaar ervaring
opdeed in het befaamde driesterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge bij chefkok Geert Van Hecke. Angelo Rosseel haalde al in 2008, dus amper één jaar na
de opening, een Michelinster. Hij liet er dus geen gras over groeien. Zijn aanpak
is nochtans heel eenvoudig: geen éénheidsworst! Door zich niet te laten afleiden
en goed te filteren in vluchtige keukentrends, brengt de chef een stabiele en
goed onderbouwde creatieve keuken met gerechten die mooi in balans zijn en
waar enkel plaats is voor absolute topproducten.
- Leenstraat 28, 8870 Izegem

Hertog Jan - © Kristof Vrancken

Hof Van Cleve - © Piet De Kersgieter

Berto

BERTO
Chef-kok David Bertolozzi kreeg zijn opleiding in Ter Groene Poorte in Brugge, waarna hij zich vervolmaakte in het Hilton Brussels, restaurant Marcus
en ten slotte in Hof Van Cleve. Sedert 2006 runnen David Bertolozzi samen
met zijn vrouw An Kint, hun Restaurant Berto te Waregem. De Michelingids
bekroonde Berto in 2013 met een ster, Gault Millau een tweede koksmuts
en een score van 16 op 20. Het karakter van de keuken kan je als volgt kort
samenvatten: ‘Klassiek, met moderne toetsen’ En wat zegt de Michelin Gids?
‘Subtiliteit is de regel bij Berto. Moderne accenten geven het decor een fris
gezicht, maar raken niet aan het karakter van het oude pand. De chef verrijkt
zijn klassieke basis met creatieve ingevingen en zorgt dat de balans tussen
de ingrediënten juist zit. Hij is precies en zorgt voor subtiele smaakvariaties.’
En meer moet dat niet zijn.
- Holstraat 32, 8790 Waregem

HOF VAN CLEVE ***
Peter Goossens hoeven we u ongetwijfeld niet meer voor te stellen, de befaamde
chef-kok begon zijn eigen restaurant al in 1987. Vanaf 1992 vinden we hem in het
inmiddels legendarische 'Hof van Cleve' in Kruishoutem. In zijn carrière won hij
diverse prijzen, hij was in 1998 een van de jongste chefs ooit met twee Michelinsterren. Tegenwoordig heeft zijn restaurant drie Michelinsterren. Wat zegt Peter
Goossens over koken? "Ik koester graag wat uitzonderlijk lekker is. Ik trouwens
niet alleen. We leven in een land van lekker eten en feestneuzen. Dat behoort tot
onze traditie. Finesse is daarbij de boodschap. Mijn voorkeur gaat uit naar lokale
producten. Ze vormen het DNA van mijn keuken. Ik hou immers van een keuken
met eigenheid.” Het Hof van Cleve staat bekend om zijn unieke, innemende sfeer
die eigenheid, karakter en fijne emoties uitstralen. Iets waar Lieve, de vrouw van
Peter niet vreemd aan is. - Riemegemstraat 1, 9770 Kruishoutem

DE JONKMAN **
De Jonkman in Sint-Kruis staat synoniem staat voor Filip en Sandra of voor
Sandra en Filip. Filip Claeys behoort tot een generatie jonge chefs die vaak
als ‘rock ’n roll’ wordt omschreven. Filip denkt ook makkelijk buiten het vierkant, zijn keuken is origineel en authentiek. Maar chef noch keuken hebben
iets stoers of ruigs, kenmerken die nogal makkelijk met Stones en andere
rollende rockers geassocieerd worden. Filip heeft inderdaad een apart karakter én persoonlijkheid, maar die doen beide eerder denken aan een introverte, minzame jazz saxofonist. Het professionele leven van Sandra Meirlevede kan kort samengevat worden: van haute couture naar haute cuisine.
Ze ontmoette de man van haar leven, besloot zijn parkoers te volgen en belandde zo in De Jonkman. - Maalsesteenweg 438, 8310 Sint-Kruis Brugge
CUINESS 33
In Cuiness 33 in Knokke-Heist zwaaien Fleur en Frederik Boussy samen
met Edwin Menue de plak. De filosofie van het huis is heel eenvoudig: de
gerechten zijn gebaseerd op smaak en passie. De uitbaters werken dan ook
uitsluitend met seizoenproducten, verrijkt met wereldse invloeden. De gasten
worden verrast met de creatieve tapasmenu-formule, een nieuwe manier
van eten, waar “SMAAK” centraal staat. Om die reden werd het menu dan
ook genoemd naar het Catalaans woord “SABOR”, waar respect voor puurheid en kwaliteit van het product als grootste troef bovenop staat. Een uniek
restaurant in de mooiste badplaats van onze kust, meer moet dat niet zijn.
Het decor van de hand interieur-architect Lieven Musschoot doet er bovendien een flinke schep bovenop. - Smedenstraat 33, 8300 Knokke-Heist
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part 7
LOOKING GOOD IS PART OF BEING A MAN

VERTIGO
s
’
n
e
m
ER WAS EEN TIJD WAAR MODE ER VOORAL VOOR VROUWEN WAS. DIE TIJD LIGT GELUKKIG VER
ACHTER ONS. VANDAAG DE DAG GEVEN OOK MANNEN OM HUN UITERLIJK EN HUN LOOKS. ZE
WILLEN ER TRENDY EN STIJLVOL UITZIEN EN DAAR KAN VERTIGO HEN PERFECT MEE HELPEN!
MET EEN UITGEBREID GAMMA VAN TOPMERKEN KUNNEN WE ELKE MAN
- VOOR WELKE LOOK HIJ OOK GAAT - PERFECT UITDOSSEN, LETTERLIJK VAN TOP TOT TEEN.

VERTIGO HIGHLIGHTS
1985: Caroline Vererfve start herenboetiek Vertigo in de Stormestraat 25. Door haar feilloos
gevoel voor smaak en een bijzondere voorliefde voor getailleerde kostuums, creëert zij dé
thuisbasis voor de modebewuste heer in onze regio.

the world of

VERTIGO

2004: In Waregem en omstreken is Vertigo met de jaren incontournable geworden en daardoor breidde Caroline haar zaak en merken uit. Vertigo werd dan ook de exclusieve dealer van
labels als Ermenegildo Zegna en de schoenenlijn van Tod's, Jacob Cohen, Atelier Noterman…
2015: Philippe Janssens en Hélène Nottebaert schrijven een nieuw hoofdstuk in het dertigjarige succesverhaal van deze bloeiende onderneming. Naast het vertrouwde merkengamma
gaan zij op zoek naar labels die perfect aansluiten op de rest van hun aanbod. Hun troef? Een
spontane familiale aanpak met de nodige fashion flair.

THE BEST POSSIBLE FIT
Wie van mooie, stijlvolle kleren houdt, heeft natuurlijk graag
dat die kleren ook gegoten zitten. Aangezien we de lat voor
onze ready-to-wear collecties heel hoog leggen, mag je ervan
uitgaan dat onze stukken je ook effectief als gegoten zullen
zitten. Maar we gaan graag nog een stapje verder… Onze
merken Zegna en Lardini zijn immers made-to-mesure en we
garanderen dan ook een superieure fit.

Op regelmatige tijdstippen nodigen wij een meesterkleermaker uit bij Vertigo en kunt u als klant een
afspraak maken voor een heuse passessie bij de
kleermaker, die voor u graag uw bespoke kledij
ontwerpt.
Oppervlakte winkel: 400m²

Hou onze website in het oog en mis die unieke
gelegenheid niet!

VERTIGO BIEDT EEN UITGEBREID EN GEVARIEERD ASSORTIMENT AAN STIJLVOLLE
HERENMODE AAN, VOOR ELKE STIJL EN ELK BUDGET. SAMEN MET U GAAN WIJ GRAAG
OP ZOEK NAAR DE OUTFIT DIE BIJ U PAST. U KUNT NIET ALLEEN REKENEN OP VAKKUNDIG
KLEDINGADVIES VAN ONZE MEDEWERKERS, MET MERKEN ALS HACKETT, FAY, VAN LAACK EN
ATELIER NOTERMAN BENT U OOK ZEKER VAN ABSOLUTE TOPKWALITEIT.
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IT’S ALL-IN THE DETAILS
Mannen dragen over het algemeen niet graag prints maar
de camouflageprint is helemaal terug. Deze print is stoer en
mannelijk. Om niet helemaal op te gaan in het groen, laat je
een gelijkaardige print best terugkomen in de details van je

BIJ VERTIGO
HELPEN WE U
GRAAG MET TOTAL
LOOK. DAAROM
HEBBEN WE NIET
ALLEEN SUPERBE
MANNENKLEDING
IN ELKE STIJL,
MAAR ZORGEN WE
OOK VOOR DE
FINISHING TOUCH!

outfit. Je kan dat bijvoorbeeld perfect doen met deze
sneakers van Hogan.

1.

Uiteraard zijn ze een must voor de koudere dagen!

Het is dan ook geen toeval dat ongeveer 90 procent van onze collec-

Met Woolrich heeft Vertigo er een degelijk en tegelijk

tie bestaat uit Italiaanse fashion. Voor kostuums en blazers kiezen we

modieus merk bij. Jacquard truien worden zonder

graag voor toppers als Ermenegildo Zegna, ZZegna, Lardini, Sand.

blozen gecombineerd met ruiten voor een typische

Wie eerder voor een casual look gaat, vindt bij ons klinkende mode-

Amerikaanse outdoor stijl.

namen als Eleventy, Sartoria Latorre, en de uitzonderlijke ‘bespoke’
graag uit in onze Hackett-corner. Uniek in de regio, en een must voor
wie houdt van fashion in onvervalste Engelse stijl.
We verwelkomen dit najaar ook graag La Martina in onze collectie. Dit Argentijnse luxemerk zal vooral de paardenliefhebber kunnen

Vertigo is al meer dan dertig jaar het synoniem

Kom dan gerust even langs in onze winkel. La Martina zal u niet

voor stijlvolle herenmode. Onze zorgvuldig gese-

teleurstellen! Voor wie het allemaal wat hipper mag: onze zoektocht

lecteerde collectie bekoort mannen met klasse

naar trendy fashion voor de hipsters bracht ons bij de collecties van

van elke leeftijd. Zowel vaders als zonen komen

topmerken als Woolrich, Parajumpers, Phil Petter, PTO1, Mason’s…

hier hun garderobe aanvullen met de mooiste

2.

trends by

jeans van Jacob Cohën. De fans van Engelse klasse nodigen we

bekoren. Benieuwd hoe high fashion en paardensport samengaan?

WARME WINTERJASSEN

3.

VERTIGO
PASTELS COMBINEREN
Pasteltinten zoals beige, grège, duifblauw, winterwit kunnen we
dit najaar perfect combineren. We mixen ook verschillende struc-

stukken van onze topmerken. Wij helpen elke

Bij Vertigo helpen we u graag met een total look. Daarom hebben

man in zijn zoektocht naar de ideale outfit. Voor

we niet alleen superbe mannenkleding in elke stijl, maar zorgen we

welke gelegenheid ook.

ook voor de finishing touch: de schoenen! We hebben een groot as-

blazer met daaronder een T-shirt zorgt voor een uiterst stijlvolle

sortiment geklede schoenen van Tod's en Hogan. Het is duidelijk bij

nonchalance.

Vertigo combineert als geen ander tijdloze ele-

Vertigo kom je voor stijlvolle kleding van gerenommeerde designer-

gantie met de laatste trends. Dat doen we door

merken, maar je keert er elk seizoen terug voor de unieke, onge-

veel buitenlandse modebeurzen te bezoeken. We

dwongen sfeer en het professionele modeadvies.

weten wat hot is en tegelijk kunnen we terug-

Ons doel? Wij willen de mannen, door ons stijladvies, beter gekleed

vallen op drie decennia ervaring met trends en

door het leven laten gaan. Want wie goed gekleed gaat, heeft meer

ACCENTKLEUREN KIEZEN

fashion. We weten wat de blijvers zijn en welke

zelfvertrouwen, en voelt zich goed in zijn vel!

Kousen mogen gezien worden! Effen of met klein detail. Stem de

trends en collecties de toets van de tijd zullen

kleur van de kousen af op je schoenen of de andere accenten in

weerstaan. Doordat we rechtstreeks aankopen in

je outfit. Accentkleuren voor deze winter zijn tinten van bordeaux,

Italië en Parijs, kunnen we de vinger aan de pols

wijnrood, aubergine… een kleur die heel mooi samengaat met

van de mode houden en spotten we seizoen na

the new black: grijs. Je vindt deze kleur in alles terug: blazers,

seizoen de laatste trends.

broeken, sjaals en schoenen.
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turen en stijlen. Een los gebreide gilet met sjaalkraag boven een

4.
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

outfit of the day
7.
8.

9.

dresscode

VERTIGO

11.

10.

12.

1. Pull: Eleventy 2. Paraplu: Hackett 3. Sjaal: Strelli Homme 4. Armbanden: Cantini Firenze 5. Parfum: Eleventy - Platinum 6. Das: Eleventy
7. Ondervest: Hackett 8. Hemd: Borriello 9. Blazer: Sand 10. Schoenen: SVNTY 11. Zakdoek: Van Laack 12. Ceintuur: Leyva
92 ― WE-EXCLUSIEF THE BOOK

WE-EXCLUSIEF THE BOOK ― 93

timeless trends

MEN’SWEAR
De stijlvolle man streeft naar een eigen, tijdloze look die trends overstijgt. Er bestaan outfits,
materialen, kleuren waarmee je altijd en overal weg komt. De clou is die zodanig te combineren en
af te werken met accenten die ervoor zorgen dat je fashionable voor de dag komt.
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there’s no such thing as

OVERDRESSED

De herenmode is op zijn zachtst gezegd heel erg classy dit najaar,
dat wordt gekenmerkt door een terugkeer naar de klassiekers. En
dat zowel op het vlak van kleuren als van stijl. Blauw en grijs doen
het bijzonder goed en geven elke outfit een soort classic cool
mee. Het pak is al enkele jaren terug van nooit echt weg geweest
en je kan er ook deze winter niets fout mee doen. Overdressed
bestaat niet, enkel well dressed!
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don’t
choose
one style,
choose all
styles!

experience

JAPAN
Mt Fuji

Japan in een
notendop

Ondergedompeld worden in een oosterse cultuur veronderstelt
enige voorkennis. In een beperkte tijdspanne is het namelijk
onmogelijk om alles te ervaren wat de moeite waard is. Daarom
probeerden we voor u Japan in een notendop samen te vatten,
met de vermelding van enkele absolute bezienswaardigheden.
Een theeceremonie in Kyoto in een privétempel is alvast de moeite waard, deze stad staat bij de meeste toeristen hoog op het
verlanglijstje. Kyoto telt 1.600 tempels en 800 schrijnen of heiligdommen. Een leuke afwisseling voor toeristen is een fietstocht
doorheen de stad, met een bezoek aan het Geisha district. Maar de oude Japanse hoofdstad is ook de geboorteplaats en het
spirituele hart van de theeceremonie. Wie een rustgevend kopje thee in Japan wil drinken, doet dat dus bij voorkeur in Kyoto.
Het bijwonen van een theeceremonie is een fantastische ervaring die bovendien ook in een boeddhistisch klooster kan gebeuren. De ceremoniële thee uit Kyoto, grotendeels geteeld in de zuidelijke voorstad Uji, wordt in Japan al meer dan 1.000 jaar
gedronken. Het is echter slechts in de 16de eeuw dat het huidige ritueel vaste vorm kreeg. De herinnering aan de beroemde
Japanse theemeester Sen no Rikyu (1522-1591) wordt in Kyoto levendig gehouden.
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Shirakawago

EEN BEZOEK
AAN JAPAN KAN
DE VERGELIJKING MET HET
BETREDEN VAN
EEN VOLLEDIG
NIEUWE
WERELD BEST
DOORSTAAN.

Once in a
lifetime trip!

Hiroshima

Minder bekend maar zeker de moeite waard is het Shirakawago district in de riviervallei van
de Shogawa. De regio werd niet zonder reden in 1995 door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Vooral de befaamde gassho-zukuri boerderijen zijn een bezienswaardigheid op zich.
Deze traditionele boerderijen, waarvan sommigen 250 jaar oud zijn, vallen vooral op door hun
daken, die de vorm hebben van de handen van een biddende monnik. Deze daken hebben ook
een praktische functie, want ze bieden bescherming tegen de zware sneeuwval die de streek
regelmatig teistert. Ook het nabijgelegen Gokayama district is de moeite waard, de dorpen
hebben hier zelfs hun traditioneel karakter nog meer weten te houden. Wat uiteraard het gevolg
is van de moeilijke bereikbaarheid van een bergstreek. Wie Japan bezoekt, mag uiteraard een
ritje met de shinkansen/bullet trein niet missen. Dit netwerk van supersnelle treinverbindingen wordt uitgebaat door enkele dochtermaatschappijen van Japan Railways Group. Het shinkansen netwerk bestrijkt momenteel meer dan 2.750 km, met treinen die snelheden kunnen
halen van 240 tot 320 km per uur. De belangrijkste steden op de eilanden Honshu en Kyushu
zijn inmiddels aangesloten op het net, dat overigens nog volop wordt uitgebreid.

Ook een overnachting in een ryokan mag van harte aanbevolen
worden. Deze herbergen hechten meer belang aan sfeer en traditie dan aan de modernste accommodatie. Het verblijf in een ryokan
is een must voor iedereen die op zoek is naar de wortels van de
Japanse cultuur en die het comfort van de Japanse gastvrijheid en
dienstverlening eens wil ervaren. Er bestaan verschillende soorten
ryokans, maar sommige van de oudsten bevinden zich langs de
weg die de oude hoofdstad Edo (nu Tokio) verbindt met het keizerlijk
paleis in Kyoto. Deze weg werd veel gebruikt, onder andere door de
samoeraï krijger. De ryokans boden en bieden nog steeds de reizigers alle mogelijk comfort op hun reis. Het verblijf in een ryokan kan
onmogelijk vergeleken worden met een verblijf in een westers hotel.
Er is bijvoorbeeld geen centrale verwarming, zodat de gasten in de
winter op een draagbaar verwarmingsapparaat aangewezen zijn.
In Koya-san is anderzijds overnachten bij boeddhistische monniken
mogelijk. Koya-San is de naam die vol respect gegeven werd aan
de berg Koya. Hoog in de met bossen bedekte bergen van Kansai
bevindt zich een tempelstad die ongeveer 1.200 jaar geleden gesticht werd door Kobo Daishi. Zijn doel was destijds het onderwijzen
van het Shingon boeddhisme in een tempel. Die ene tempel zijn er
meer dan 100 geworden en Koya-san is nog steeds een belangrijk
boeddhistisch centrum. Toeristen moeten er rekening mee houden
dat Koya-san niet zo makkelijk bereikbaar is, wat een trip met deze
bestemming een extra charme geeft.
Uiteraard is een bezoek aan Hiroshima een conditio sine qua non.
Het Peace Memorial Park is uiteraard een must voor elke toerist, dit
park werd ingericht ter herinnering aan de atoombom die op het einde van de Tweede Wereldoorlog volgens sommige bronnen 140.000
slachtoffers maakte. Het Peace Memorial Park is aangelegd volgens
de plannen van de Japanse architect Kenzo Tange op de plaats waar
zich ooit het grootste commercieel en residentieel deel van de stad
bevond. Elk jaar strijken meer dan 1 miljoen bezoekers neer in dit
park. Een comité organiseert met steun van de stad Hiroshima jaarlijks op 6 augustus de Peace Memorial Ceremony ter nagedachtenis
van de slachtoffers.
Tokio is een moderne stad maar dan wel eentje die de bezoekers
met verstomming blijft slaan vanwege haar verschillende gezichten.
In Tokio zijn er zoveel wijken dat je er maandenlang kunt rondlopen
zonder alles gezien te hebben. De stad telt dan ook meer dan 12,50
miljoen inwoners. In Harajuku kunnen de toeristen meisjes in hippe,
gekke kledij gaan spotten, deze zijn er maar al te tuk op om zich te
laten bewonderen. Een aanrader is ook de boottocht op de Sumida
rivier die eindigt in Asakusa, het geisha district waar de Senso-ji
tempel zich bevindt.
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Kyoto Geisha

Qua musea is er in de Japanse hoofdstad heel wat te zien. We vermelden het Tokyo National
Museum, het National Museum of Nature and Science, de Ueno Zoo en, niet te vergeten,
het Ueno Park. Daarnaast mogen ook aan het Edo-Tokyo Museum en aan het keizerlijk paleis een hoge plaats op het verlanglijstje toegekend worden. Uiteraard telt Tokio ook heel wat
boeddhistische heiligdommen en Shinto schrijnen, zoals bijvoorbeeld Senso-ji de tempel en
het Meiji schrijn. De Senso-ji tempel is één de oudste tempels in Tokio en nog altijd één van
de belangrijkste. Een prachtig panorama van de stad wordt geboden vanaf de Tokyo Tower of
Tokyo Metropolitan Government Building. Maar ook shoppers zullen hun gading vinden, voor
voedingsproducten op de Tsukiji markt en voor designspulletjes in Ginza.

Tokyo Shinjuku
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