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LENTE EN ZOMER
COLLECTIE 2017

WE-EXCLUSIEF
Na het gezellige winterseizoen kijken we met zijn allen toch uit naar een streepje zon,

warmere temperaturen en langere dagen. 

Gelukkig heeft onze provincie werkelijk alles om ervoor te zorgen dat u voluit kunt genieten

van het voorjaar en de zomer. Modefanaten vinden hun gading in de vele trendy en classy winkels.

Foodies en levensgenieters kunnen op vele plekken genieten van culinaire hoogstandjes.

Maar ook liefhebbers van kunst, cultuur en natuur vinden hun gading. 

In ons magazine vindt u prachtige dames- en herenmode, elegante schoenen en tassen,

trendy zonnebrillen en exclusieve juwelen. 

We vertellen u welke modetrends u dit seizoen niet mag missen, we gaan een kijkje nemen in het atelier

van de Limburgse kunstenaar Piet Stockmans en we zoeken samen met u exotische oorden op. 

Veel leesplezier!

Luxe zit in
de details.
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HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

KIJK.
LUISTER.
BELEEF.

Van Gils is de one-stop shop en het aanspreekpunt voor alle 
vragen over elektriciteit, entertainment én netwerk, dit voor bij 
uw thuis of in uw zaak. Bezoek onze showroom en ontdek de 
nieuwste home automation trends. De koffie staat alvast klaar!

HOLSTRAAT 56 I 8790 WAREGEM I T 056 62 21 11 I WWW.VANGILS-AV.BE
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ROBYN
Mode met een grote M, van casual tot classy

CASTEUR
Gevestigde waarde voor horloges en juwelen 

BOBOLI
Fashion for kids: young at heart

VERHAMME
Trendy kwaliteitsbrillen én professioneel advies
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Gesticht in 1925  
door Justin Vossaert

Toonzaal Oudenaarde

Broekstraat 183
9700 Oudenaarde
T 055 31 59 11

Toonzaal  Knokke-Heist

Nieuwstraat 5
8300 Knokke-Heist
T 050 62 76 24

100% MAATWERK VOOR ELKE LEEFRUIMTE
Bezoek onze website www.vossaert.be

Opendeur te Oudenaarde 
op 11/03/17 van 10u-18u en op 12/03/17 van 14u-18u

The perfectcombinationof styleand comfort



CLASSY, SPORTIEF, CASUAL,
RETRO, SEXY…

ROBYN
WOMEN’S

vest Sportmax
t-shirt Paul Smith
broek J brand



VROUWELIJKE ELEGANTIE

Een comfy outfit kan ook perfect elegant en vrouwelijk zijn. De pasvorm zit als gegoten en kleuren als rood en camel zijn 
klassiekers die in geen enkele zomergarderobe mogen ontbreken.

kleed a Porter
bomber Pinko

vest Enes
broek MSGM

kleed Missoni
12 / WE-EXCLUSIEF 



Felle kleuren en natuurlijk 
ook wit staan prachtig op 
een zomerse, zongebruinde 
huid. Een open rugdecolleté, 
doorschijnende stofjes en een 
strapless jurk doen ons nu 
al verlangen naar zwoelere 
zomerdagen.

SENSUELE SCHOONHEID

kleed en sjaal Missoni

kleed Temptation

kleed Pinko

kleed Missoni

WE-EXCLUSIEF / 15 



COLOURBLOCKING

De combinatie van grotere 
blokken in verschillende kleuren 
doet het weer goed dit voorjaar. 
Durf gerust te gaan voor 
gewaagde kleurcombinaties, 
zoals fuchsia en oranje. Of kies 
voor de zekerheid van stijlvolle 
classics in zwart en wit.

tuniek en broek Natan
kleed Paule Ka

 vest Enes
            broek en bloes Natan

16 / WE-EXCLUSIEF 



URBAN SAFARI

De safaristijl, dat zijn aardse 
kleuren zoals camel, groen en 

wit en natuurlijke materialen 
zoals linnen, raffia en katoen. 

Lekker fris op de huid.

 kleed Fabianna Filippi 

1 vest Pinko broek J Brand
2 bloes en broek Seventy
3 rok en vestje Julia June
4 kleed Hotel Particulier

1

3

2

4

WE-EXCLUSIEF / 19 



STRIKE A POSE

1 vest Sportmax t-shirt Paul Smith
broek J Brand 2 kleed Paul Smith

3 bomber vest Enes bloes Aglini
broek Fabianna Filippi

1

2

3
bloes MSGM jeans Hotel Particulier

20 / WE-EXCLUSIEF 



Trendyinterieursdie uw huiskarakter én zielgeven



Maak vanuw huis eenoase van rust



Dressed

open van dinsdag t.e.m. zaterdag: 10 - 12u. en 14 - 18.30u.
elke zondag aperitief shopping: 10 - 13u. 

ook op afspraak   
gesloten op maandag en feestdagen
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armani collezioni   

berwich

borriello

fedeli   

gran sasso 

herno   

jacob cohen   

jacques britt   

lab by pal zileri 

leyva

marchesi di como

pal zileri

pt5 

sartoria latorre  

van laack   

zilton 

schoenen:

doucal’s

fratelli rossetti 
(binnenkort)

..

OF DRArtTHE
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forArt

Op zondag 12, 19 en 26 maart opent Per l’uomo zijn deuren van 

10 tot 18 uur om de nieuwe "spring-summer" collection 2017 aan 

u voor te stellen. Kom de nieuwe collectie bekijken en laat u 

verleiden door Armani Collezione, Borriello, Fedeli, Jacob Cohën,

Herno, Pal Zileri, Sartoria Latorre en nog veel meer. Het nieuwe

seizoen is geïnspireerd door een kunstzinnige kijk op heerlijke,

voornamelijk Italiaanse mannenmode en de veelzijdigheid van 

kunstenaar Roger Raveel. Van kostuums en broeken over shorts

tot accessoires, de modebewuste man vindt bij Per l’uomo voor

elke gelegenheid gegarandeerd zijn gading.

Per l’uomo is uw speciaalzaak voor stijlvolle herenkledij in het 

hartje van Oudenaarde. Voor professioneel advies en creatief

maatwerk bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag

verder om de stijl en outfit te vinden die perfect bij u past. 

Wij hopen u binnenkort van harte welkom te mogen heten en

samen te ontdekken hoe kledij ook kunst kan zijn.

Caroline

Open Zondagen
ESSING

12 - 19 en 26 maart 2017 10 - 18 uur

krekelput 10, B-9700 oudenaarde - t: 055 6146 24      www.perluomo.be
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Verhamme Chanel

Casteur PomellatoBoboli Bobo Choses

Robyn MSGM

Casteur Hermès

Casteur Tag Heuer HOME ART Knoll Int

RED
WHITE 
BLUE

KLEUREN VORMEN MATERIALEN… DURVEN MIXEN TOT DE JUISTE MATCH.

DE COMPONENTEN VOOR EEN GESLAAGDE SUMMER LOOK
ZIJN GELUKKIG NIET EINDELOOS. COMBINEREN IS HET SLEUTELWOORD.
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GEVESTIGDE WAARDE VOOR
HORLOGES EN JUWELEN

CASTEUR
JEWELLERY AND WATCHES



Sommige horloges ademen de tijdloze geest van hun ontwerper. 
Chanel bijvoorbeeld heeft zo’n specifieke, herkenbare stijl 

ontwikkeld dat elk stuk van het merk trends overstijgt.
Horloges die je voor het leven koopt.

CHANEL EN UTOPIA
www.casteur.be/exclusive/horloges/chanel/j12

www.casteur.be/exclusive/juwelen/utopia

FOREVER TIMELESS

WE-EXCLUSIEF / 33 
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POMELLATO EN OLE LYNGGAARD 
www.casteur.be/exclusive/juwelen/ole-lynggaard

www.casteur.be/exclusive/juwelen/pomellato



WE-EXCLUSIEF / 37 

MESSIKA EN CHANEL
www.casteur.be/exclusive/juwelen/messika/move-joaillerie

www.casteur.be/exclusive/horloges/chanel/boy-friend
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POMELLATO
www.casteur.be/exclusive/juwelen/pomellato/capri
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POMELLATO
www.casteur.be/exclusive/juwelen/pomellato/sabbia

www.casteur.be/exclusive/juwelen/pomellato/nudo-piccolo-pave



OPENDEURDAGEN
16 - 17 - 18 - 19 - 20 maart | Paasmaandag 17 april | 27 - 28 - 29 - 30 april - 1 mei 

Moeskroensesteenweg 244 | 8511 Aalbeke-kortrijk | 056-41 29 65 | info@ghequiere.be 

Buitenzalig relaxenmet hetcomfortvan binnen

42 / WE-EXCLUSIEF 



Verhamme Givenchy

Casteur Bigli Lilly Bloom

HOME ART Vaas Nuage - VITRA

Casteur Eden

Robyn Paul Smith Boboli Gum

Flowers
FLEUR JE ZOMERGARDEROBE OP EN GEEF JE LOOK EEN

WARE SUMMER BOOST

ROMANTISCH, VROUWELIJK, REBELS EN GEWAAGD…
BLOEMEN ZIJN HET ALLEMAAL.
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Alena Van Belle Bloemstuk
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KINDER- EN DAMESMODE,
KINDERKAMERS EN GEBOORTELIJSTEN

BOBOLI
YOUNG HEARTS



Met kleurrijke en speelse 
stukken creëert Boboli Kids een 
unieke lijn van stukken die frisse 
jeugdigheid ademen. Stukken 
waarin u de kids graag ziet 
ravotten en genieten, waarin ze 
voluit kind kunnen zijn. 

kleed Sofie D’Hoore
schoenen Alexander Wang

kleed Momoni
slipper Momoni

kleed Joseph
loafer Robert Clergerie

top, broek Alexander Wang
schoenen Alexander Wang

48 / WE-EXCLUSIEF 



Tieners zijn volop op zoek naar 
een identiteit, naar iets wat hen 

onderscheidt van de massa. 
Onze trendy fashion for teens 

kan daarbij een handje
helpen en ervoor zorgen dat ze 

gezien worden!

kleed N°21

hemd & broek Joseph
sandalen Momoni

top Designers Remix
jeans Seafarer
schoenen Lolo

50 / WE-EXCLUSIEF WE-EXCLUSIEF / 51 



mantel Stella Jean

Dezelfde trends, kleuren en pasvormen bij de kids als bij de 
volwassen mode deze zomer. Maar bij Boboli komen die trends 

toch altijd met een extra vleugje durf en speelsheid!

1 kleed Stella Jean moccasins Traditional 2 mantel Stella Jean 3 jacket, kleed Bellerose sandalen Marni hemd, bermuda Bellerose t-shirt shrunk Scotch & Soda sneakers
Jarrett 4 top, broek Simonetta sneakers Golden Goose 5 jacket Parajumpers sweater, broek Finger In The Nose 6 mantel en kleed Max&Lola blazer, strik, broek Fay hemd Paul Smith

3

5

4

61 2
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Bij Boboli weten we dat je kids soms vrij moet laten.
Let them grow. Laat hen experimenteren met een volwassen look. 

Het zal zelden tegenvallen.

1 kleed, jacket Bellerose sneakers Golden Goose 2 kleed Les Coyotes de Paris 3 pull, broek Bobo Choses 4 top, short Bellerose sandalen Marni

1

3

2

4

bloes, salopette, cardigan Bellerose sneakers Golden Goose
jacket, bermuda Bellerose t-shirt Finger In The Nose schoenen Jarrett
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Boboli Bellerose

Robyn ITALY 0039

Verhamme Victoria Beckham

 Casteur Messika HOME ART Carl Hansen

STRIPES
MAGICALLY COMBINING

 COLOUR AND FORM

WIE STREEPJES ZEGT, ZEGT ZOMER.
EEN ONAFSCHEIDELIJK DUO.
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HOME ART Knoll Int
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DE MOOISTE KWALITEITSBRILLEN,
PROFESSIONEEL ADVIES EN ONDERHOUD

VERHAMME
EYEWEAR

Jimmy Choo



IN DE KIJKER

De schoonheid van deze brillen 
zit in de details. De glazen 

krijgen als het ware een tweede 
montuur, de neusbrug

wordt verdubbeld of de ‘cat eye’ 
wordt aangezet in twee

metallic kleuren.
Marc Jacobs

Prada

Jimmy Choo
60 / WE-EXCLUSIEF 



EEN RUIME BLIK

De brillenmode dicteert deze 
zomer grotere glazen die boven 

de wenkbrauwen uitkomen. 
De blik wordt op die manier 

opengetrokken en het accent 
komt op de ogen te liggen.

Victoria Beckham

Chanel

WE-EXCLUSIEF / 63 



Wie zei er ook al weer dat de 
grootte er niet toe doet? De 
brillenmodellen zijn groot, groter, 
grootst! Vraag aan je opticien 
welk model het best past bij 
jouw gezicht.

BIG IS BEAUTIFUL

Chanel

Cartier Linda Farrow

Victoria Beckham

Victoria Beckham

64 / WE-EXCLUSIEF 



Casteur Breitling

HOME ART Oki - WALTER KNOLL

Verhamme Linda FarrowRobyn Sens Unique

Verhamme Jimmy Choo

Boboli Golden Goose Deluxe Brand Boboli Gum

Metallic
DE IDEALE LOOK VOOR ACCESSOIRES 

DIE UW ZOMERSE OUTFIT EEN VLEUGJE 
COOL MEEGEVEN.

COOL AND CLASSY.
DE IDEALE ZOMERCOMBO.

L
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De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - Kortrijk / T 056 26 11 63

www.denachtwacht.be

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

De Nachtwacht, 
experts in slaapgenot

BOXSPRINGS  I  LATTENBODEMS  I  MATRASSEN  I  BEDDEN  I  DONSDEKENS  I  BEDTEXTIEL  I  HOOFDKUSSENS

Het perfecte bedlinnen voor een stijlvol bed?
Ajja Goussey adviseert. Maak kennis met de allereerste
bedstyliste aan huis: www.bedstyliste.be

Waregem_excl_SLABBINCK_250x344.indd   1 16/02/17   16:37

dinsdag tot zaterdag

12u00 tot 14u00  

19u00 tot 21u00

zondag maandag en

woensdagavond gesloten

traiteurdienst
VISA en Mastercard

Holstraat 32
8790 Waregem
T. 056 44 30 15

info@berto-waregem.be

www.berto-waregem.be 



The artof interior designand decoration



ARGUS
R. Vansteenbruggestraat 2 Waregem

info.arguslifestyle.be  -  056 60 36 24  -  www.arguslifestyle.be



De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - Kortrijk / T 056 26 11 63

www.denachtwacht.be

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

De Nachtwacht, 
experts in slaapgenot

BOXSPRINGS  I  LATTENBODEMS  I  MATRASSEN  I  BEDDEN  I  DONSDEKENS  I  BEDTEXTIEL  I  HOOFDKUSSENS

Ontdek het grootste aanbod van België in onze unieke Vispring Floor.

Waregem_excl_VISPRING_250x344.indd   1 16/02/17   16:34



 
I S A B E L L E  O N R A E T  I N T E R I E U R A R C H I T E C T E N 

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 



BLOEMEN ALENA VAN BELLE
Tieltsteenweg 53 • 8780 Oostrozebeke • T. 056 66 74 22 • alenavanbelle@telenet.be • volg ons op  

PASSIE
VOOR
GROEN

Lentedagen 5-6-7 mei
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Exclusieve reizen naar
Australië, Nieuw-Zeeland
en The Pacifi c.

T. 051 705 611
info@aussietours.be
www.aussietours.be

Reizen op maat naar Oostelijk 
en Zuidelijk Afrika
en de Indische Oceaan.

T. 051 708 171
info@africatours.be
www.africatours.be

Chili, Argentië, Ecuador, 
Galapagos, Peru, Colombia, 
Brazilië en Antarctica.

T. 051 708 173
info@latintours.be
www.latintours.be

Ontdek het beste van Azië 
tijdens een individuele reis 
op maat.

T. 051 708 172
info@asiatours.be
www.asiatours.be

De hele wereld onder 1 dak

Koestraat 187 - 8800 Roeselare
tegenover Sportline
tel. 051 700 516
info@bestoftravel.be
www.bestoftravel.be

TRAVEL DESIGNERS
JOUW

Familiebedrijf met 
kwaliteitstraditie 

sinds 1980.

Gepassioneerd 
team van 15 
reisexperts.

-  REIZEN MET EEN VERHAAL  -

We adviseren steeds 
vanuit onze eigen 

reiservaringen.

Persoonlijk contact 
staat bij ons centraal. 
We leren jou graag 
kennen!

Jouw geluk: 
onvergetelijke 
herinneringen om na te 
vertellen.

TIP: Contacteer ons vooraf voor een afspraak! Zo kom je zeker bij de juiste specialist terecht om je reisplannen te bespreken.

BOT-We-Exclusief-250x344mm-170216.indd   1 16/02/17   09:11

NIEUW-ZEELAND
The thrill is on!

Kia Ora! Welkom! Vanochtend hebben we met de Interislander-veerdienst de Cook Strait, waar de Tasmanzee en de Grote 

Oceaan op elkaar stoten, overgestoken. Alleen de route zelf is de oversteek al dubbel en dik waard, omdat het laatste deel 

dwars door de Marlborough Sounds gaat, een opgerept natuurgebied bestaande uit een wirwar van eilanden, schiereilanden en 

fjorden. En nu genieten we van een exquise lunch in het roemrijke wijnhuis Cloudy Bay, zeer waarschijnlijk de meest gehypete 

sauvignon blanc van Nieuw-Zeeland. Hoe dieper we in het Zuidereiland vorderen, hoe spectaculairder het wordt. Kaikoura 

bijvoorbeeld, een vissershaven tweehonderd kilometer ten noorden van Christchurch, wordt als ‘s werelds beste locatie voor 

walvistoerisme beschouwd. En de kans er een sperm whale (potvis) in levenden lijve goeiedag te kunnen zeggen, is groot. 

Zeer groot. De volgende dagen doorkruisen we ‘klein-Zwitserland’ om daarna via Highway 6 de ruige westkust van het eiland 

te bereiken. We zijn vooral onder de indruk van het jonge gebergte en de zandbanken in de Buller River die we bijna een halve 

dag gevolgd hebben. Maar de hoofdschotel is de opwindende kustweg zelf. We hebben het getroffen: vandaag is de Tasmanzee 

opmerkelijk woelig. Bijzonder onstuimig wordt het rond de Pancake Rocks, die als enorme stapels pannenkoeken uit de zee 

oprijzen. Wie zich te dicht waagt, riskeert een nat pak. 

Zigzaggend door het zuidereiland van Nieuw-Zeeland,
EEN ZALIG PARCOURS IN HET LAND

VAN DE ZELDZAME PUURHEID. 

WE-EXCLUSIEF / 81 



De kiwi-Alpen
GOD’S OWN
COUNTRY
Het afscheid van de ijsmassa’s en sneeuwbedekte toppen is lang-

gerekt. Steeds weer steken we riviertjes met schuimend smeltwater 

over als we koers zetten naar de Haast-pas. Het regenwoud langs de 

kustweg is diepgroen en mooi. Voorbij de brug over de Haast River, 

de langste brug met één rijbaan van Nieuw-Zeeland, maakt Highway 

6 een bocht van 90 graden om het binnenland in te gaan. Deze pas 

vormt de water- en weerscheiding tussen het Westland en Otago en 

het is nauwelijks te geloven dat men met de aanleg van de route 

tot 1921 gewacht heeft. Toen pas ontwaakte het zuidelijke deel van 

het Zuidereiland uit zijn slaap. Twee dagen later begeven we ons 

naar het toeristische centrum van het land; Queenstown, dat zichzelf 

uitriep tot adrenaline-hoofdstad van de wereld. We springen op de 

TSS Earnslaw, een antieke maar perfect functionerende stoomboot 

uit 1912 die onschuldige rondvaarten op het Wakatipu-meer maakt. 

Pas wanneer we de meest populaire attractie van de stad opzoeken, 

toont Queenstown zijn ware gelaat. De kloof van de Kawarau-rivier, 

meer bepaald de Suspension Bridge, is waar Henry Van Asch de be-

zoekers uitnodigt tot een salto mortale van 43 meter naar beneden. 

Deze man etaleert zich als de uitvinder van het ‘bungee-jumpen’ en 

voor vijftig euro mag je je, beveiligd door dikke rubberen lijnen, naar 

beneden storten.

DE SUCCULENTE 
SOUNDS
Geef ons dan maar de Doubtful Sound. Wie deze Sound niet gezien 

heeft, heeft Nieuw-Zeeland niet gezien. Vanuit Arrowtown zijn we 

vroeg vertrokken voor de twee uur durende rit naar ‘Pearl Harbour’ 

(!) in Manapouri, vertrekplaats van een tweedaagse minicruise over 

Doubtful Sound. De Sounds zijn wereldklasse en daarom zijn er jaar-

lijks evenveel kiwi’s (de bijnaam van de Nieuw-Zeelanders) als inter-

nationale bezoekers. Zo’n reputatie waarmaken is niet gemakkelijk 

en we hebben dan ook hoge verwachtingen als we inschepen aan 

boord van de Navigator, een vaartuig in de vorm van een piratenschip 

en goed voor zestig gasten. De wolken hangen dreigend laag maar 

de panorama’s van de veertig kilometer lange fjord met verdoken 

baaien zijn werkelijk uniek. Ondanks het gure weer schaart bijna ie-

dereen zich op het bovendek. We kijken naar de steile bergen, de 

kea’s en de kolonnes vogels die in de spleten van de rotsen broeden. 

Als de schipper er ons attent op maakt dat er dolfijnen met het schip 

meezwemmen en zich net voor de boeg van het schip ophouden, kan 

de dag niet meer stuk. Let’s fly, let’s fly away

De ‘Southern Alps’ komen in het vizier. Dit is de ruigste hoek van Nieuw-Zeeland, met twee 

gletsjers als kers op de taart. Franz-Josef is de grootste, maar de twintig kilometer zuidelijker 

Fox-gletsjer is mooier en je kan er ook dichter bij. Deze buurt behoort tot het Westland National 

Park, een regio die zich van de stranden aan de Tasmanzee tot de oostelijke bergtoppen van 

de Zuideralpen uitstrekt. In de volksmond spreekt men van ‘het eeuwige ijs’, waar de wolken 

meestal laag hangen. De Fox-gletsjer toont zich aan het publiek met een door puin bedekte 

brede monding waarboven als een slang de blauwe pakken ijs opgestapeld liggen. Beneden 

is het een pure woestenij van rotsen en steenblokken, waardoor stroompjes van smeltwater 

tomeloos hun weg zoeken. 

Van Manapouri naar Mount Cook Nationaal Park langs Cromwell, Omarama en Twizel: goed voor 425 

kilometer. Andermaal wordt ons duidelijk over welke unieke planten- en dierenwereld dit eiland be-

schikt. We rijden langs reuzenvarens, steppes en halve woestijnen. Het ene moment staat de zon hoog 

boven de hemel, een half uur later krijgen we hagelbollen zo groot als knikkers over ons. Hoe noor-

delijker we vorderen, hoe dramatischer het weer wordt. We rijden moederziel alleen over kronkelende 

wegen. Nu en dan kruisen we een pick-uptruck of een lijnbus. Voor de rest is het de natuur en wij. Ten 

noorden van Twizel (een kruispunt van wegen met twee benzinepompen en een snackbar) overschou-

wen we een onweer in het Ben Ohau-gebergte. Door de smalle lichtstrook op de bergtoppen zien we 

de bliksem in alle richtingen schieten. Wanneer we het bergstation Mount Cook Village binnenrijden, 

valt langzaam de avond. 

Morning, Sir! De voorspellingen zijn correct en iets voor tien staan we in het kantoor van het helikop-

terbedrijf. De piloot bevestigt dat er zeker gevlogen wordt. Waarom ze alleen met een heldere hemel 

willen vliegen, ondervinden we iets voor het middaguur – dan maakt de heli een tussenlanding op een 

bergpiek in de volle sneeuw. Deze gletsjerlanding is de blikvanger van de excursie, maar ze is alleen 

mogelijk onder perfecte weersomstandigheden – omdat er puur op het zicht gevlogen wordt. Omwille 

van de veiligheid blijft de rotor draaien terwijl wij tien minuten foto’s maken en sneeuwballen gooien 

met de piloot. Na een ommetje rond de 3.756 meter hoge piek van Mount, staan we 45 minuten later 

weer op de grond. Wow. 

In de groene buitenwijken van Christchurch brengen we de laatste nacht door. Over de wijn hoeven we 

niet lang na te denken: Pegasus Bay pinot noir, dezelfde fles waarmee het allemaal begon. Ergens een 

punt achter zetten: dat doe je tenslotte in stijl!

Let’s fly,  let’s fly away

PRAKTISCH

Nieuw-Zeeland is een van de meest geïsoleerde landen ter wereld. Het ligt in 

de Stille Zuidzee, halverwege tussen de evenaar en de zuidpool en situeert zich 

1600 kilometer ten oosten van Australië. Het bestaat uit twee grote en enkele 

kleinere eilanden. De afstand van België tot Nieuw-Zeeland bedraagt circa 20.000 

kilometer. Er is waarschijnlijk geen ander land ter wereld waar op een relatief klein 

oppervlak (een kustlengte van 16.000 kilometer) zo’n enorme verscheidenheid 

aan landschapsvormen te bewonderen is. Wat doen we? Wie voor de eerste maal 

naar Nieuw-Zeeland reist en slechts twee of drie weken tijd heeft (een absoluut 

minimum), dient het bloedmooie, ruigere Zuidereiland als absolute prioriteit te 

beschouwen. 

Een aanbevolen reisperiode is onze lente en herfst. Alles is dan ook wat goedkoper. 

December, januari en februari zijn de drukste maanden.

Deze reis werd à la carte uitgetekend door de gespecialiseerde touroperator Aussie 

Tours, dé ‘directe verkoop’-specialist voor Down Under-tochten in alle prijsklassen.

De riante brochures zijn enkel rechtstreeks bij de touroperator verkrijgbaar. 

www.aussietours.be

+32 (0) 51/70 56 11

 info@aussietours.be

Teksten & Foto’s Gerrit Op de Beeck
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VICTOR VICTORIA

Onze schoenen zijn letterlijk de basis van een trendy look.
victorvictoria-shoes.be
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Als je houdt van culinaire verfijning in een ongedwongen sfeer,
 dan moet je bij Restaurant Hobo’s in Waregem zijn.

De unieke combinatie van een klassieke Belgische en pure Japanse keuken 
is al 15 jaar een begrip in Culinair Waregem.

RESERVEER NU OOK ONLINE VIA ONZE WEBSITE WWW.HOBOS.BE
ALTIJD BEREIKBAAAR, HANDIG EN SUPERSNEL MET DIRECTE BEVESTIGING VAN JE RESERVATIE.

Zakenlunch, snel & discreet
Gin, vermouth, cocktails & alcoholvrije alternatieven

Privé-diner in een gezellige rustige sfeer

EIGENTIJDS RESTAURANT 

Klassieke gerechten | Japanse specialiteiten
Grillade gerechten in ‘JOSPER’ houtskooloven

Gerenommeerde klassiekers zoals stoofkarbonades | vol-au-vent en konijn
Kreeft | sushi | sashimi | …

Kwaliteitsvolle wijnkaart met meer dan 150 referenties

55 assistentiewoningen 
in hartje Kortrijk

Een realisatie van

www.ion.be | www.alides.be www.gvo.be

Dienstverlening door 
vzw Sint  Vincentius

Beheer en exploitatie

De  Wijngaard
Sint-Janslaan 8
8500 Kortrijk

Zorgeloos genieten
Een plek in het hart van de stad? 
Die betaalbaar is én bereikbaar? Die vindt u 
in De  Wijngaard. Een uniek stadsproject met 
onder meer 55 erkende assistentiewoningen 
rondom een centraal binnenplein. Omringd 
door ruimte en groen woont u in een buurt die 
bruist van de mogelijkheden.

€ 195.000
Vanaf 

verkocht
60%

De troeven
 • Professionele dienstverlening op maat
 • 12 %* i.p.v. 21 % btw
 • Geen onroerende voorheffi ng*

(*)  Vraag naar de voorwaarden

Interesse?
Wij vertellen u graag alles 
over De Wijngaard.

info@dewijngaardkortrijk.be 
056 62 50 50
www.dewijngaardkortrijk.betip!

De ideale 
investering

ION_0699_AdvDeWijngaard_250x344_2.indd   1 17/02/17   09:53



Culinair genieten in een warm interieur

www.cha-tho.be

Rijksweg 353 • 8710 Wielsbeke • 0479 20 46 77 • info@cha-tho.be
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PIET STOCKMANS
Limburgs porselein met internationale faam 

PIET STOCKMANS WERKT AL MEER DAN 50 JAAR MET PORSELEIN. INTUSSEN IS HIJ 75 JAAR, MAAR 

DE ENERGIEKE DESIGNER EN KUNSTENAAR WEET NOG NIET VAN OPHOUDEN. ELKE OCHTEND IS HIJ TE 

VINDEN IN HET ATELIER DAT DEEL UITMAAKT VAN STUDIO STOCKMANS, DIE OOK EEN SHOP, KANTOOR 

EN EEN TENTOONSTELLINGSRUIMTE OMVAT. HET BEDRIJF IS GEVESTIGD IN EEN BESCHERMD PAND, 

HET METAALMAGAZIJN OP HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE KOLENMIJN VAN GENK-WINTERSLAG, 

NU DE C-MINE SITE. 

De Studio is ook niet meer de eenmanson-

derneming die ze ooit was. Zes vaklieden 

werken permanent in het atelier, meerdere 

medewerkers zijn werkzaam in de shop. De 

leiding van het bedrijf is in handen van Piets 

dochter, Widukind, die al in 1997 begon mee 

te werken in het atelier. Haar man is steeds 

actiever als ontwerper, zodat de toekomst 

van de studio verzekerd lijkt, ook creatief. De 

appel valt duidelijk niet ver van de boom.
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Verwacht u van uw financiële partner dat hij betrouwbaar is en u persoonlijk begeleidt?
Dan bent u bij Nagelmackers aan het juiste adres. Wij verwelkomen u graag in ons vernieuwde 
kantoor in Waregem evenals in ons kantoor in Oudenaarde.

Wij, dat zijn kantoordirecteur Gertje, private banker Delphine en adviseurs Tienneke,  
Tom en Pieter. 

Onze aanpak? Eerst luisteren we naar u, naar uw plannen, uw dromen. Vervolgens zoeken 
we samen met u uit op welke manier we bij Nagelmackers uw dromen financieel kunnen 
ondersteunen. Een persoonlijke aanpak, daar staan we voor.

Kom dus zeker eens langs in ons kantoor in Waregem of Oudenaarde.  
Zo kunnen we nader kennismaken en kunt u ons vertellen wat u van ons verwacht.

Wilt u ondertussen al meer weten over Nagelmackers?
Neem een kijkje op nagelmackers.be.

Graag tot binnenkort.

Gertje Bostyn, Delphine Samain, Tienneke Tant, Tom Verhulst en Pieter Kiesel 
 

Waregem      Oudenaarde  
Westerlaan 5     Brugscheldestraat 36 
8790 Waregem     9700 Oudenaarde
Tel: 056/62 26 10   
gertje.bostyn@nagelmackers

Welkom bij  
Nagelmackers  
Waregem 

Waregem.indd   1 14/02/17   15:17

VOOR MEER INFORMATIE,

SURF NAAR  WWW.PIETSTOCKMANS.COM  

ONUITPUTTELIJKE 
INSPIRATIE
“Na vijftig jaar is Piet nog steeds bezig met nieuwe ideeën en doet hij nog dagelijks 

ontdekkingen,” zegt Widukind Stockmans. “Veel van wat hij in de serviezen heeft toegepast 

is trouwens beïnvloed door zijn vrije werk. Hij bedekte bijvoorbeeld een vloer met honderden 

stuks porselein, als reactie op traditioneel gebruik van het materiaal porselein. 

Wat ons commercieel een enorme stimulans heeft gegeven is de belangstelling van 

topchefs voor ons serviesgoed. In de Benelux was Sergio Herman de eerste die bij ons 

kocht. Internationaal kwam de doorbraak in 2005 met de sterrenchef Alain Ducasse. De 

Franse topkok zorgde niet alleen voor de introductie van Stockmans in zijn eigen land, maar 

opende indirect deuren overal ter wereld, in het verre oosten en in de Verenigde Staten.”

DUURZAAM PORSELEIN
“Ook de toenemende populariteit van de duurzaamheidsgedachte speelt in ons voordeel. 

Als mensen in hun huis nagaan wat ze nog hebben staan dat tientallen jaren oud is en 

ook al zolang gebruikt wordt, is het steevast het servies dat ze hebben geërfd. Niets is zo 

duurzaam als porselein. Niets is ook zo essentieel: we eten er driemaal daags het voedsel 

van dat ons in leven houdt.” 

LIMBURGSE 
ONDERNEMINGSZIN
Studio Stockmans drijft zowel op het ondernemerschap van zijn dochter, de vakkundigheid 

van zijn medewerkers en de creativiteit van zijn schoonzoon als op de inspiratie van Piet 

Stockmans zelf. Maar wie door de tentoonstellingsruimte in de studio loopt en daar de vele 

objecten, serviezen en awards ziet, kan er natuurlijk niet omheen dat de man simpelweg 

een fenomeen is. 
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BOBOLI - STORMESTRAAT 102 / T 056 61 12 10 /  / 

CASTEUR - STATIONSSTRAAT 22-24-26 / T 056 60 19 51 /  WWW.CASTEUR.BE

HOME ART - BERCHEMWEG 236 / OUDENAARDE /  T 055 31 24 26 / WWW.DECOVAN-HOME-ART.BE

ROBYN - STATIONSSTRAAT 64 / T 056 60 84 40 / WWW.ROBYNKLEDING.BE

VERHAMME - STATIONSSTRAAT 62 / T 056 60 41 17 / WWW.OPTIEKVERHAMME.BE

WE-EXCLUSIEF
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SEE YOU
hope to
soon!

63 assistentiewoningen
in Oostduinkerke-bad

Meer genieten, 
minder zorgen. 
Meer genieten, minder zorgen. De 63 assistentiewoningen 
in CUST’O, met een centrale locatie tussen duin en dijk, 
vormen het begin van uw zorgeloze toekomst. 
Dicht bij het centrum en dicht bij de natuur geniet u van 
fl exibele dienstverlening op maat.

Wenst u ook uw
toekomst veilig te stellen?

Surf nu naar

www.cust-o.be
of bel ons op 

0800 18 444
De troeven

 Veilig: groeiende vraag
 naar assistentiewoningen

 Zorgeloos: professionele uitbating

 Rendabel: 4% rendement,
 slechts 12% btw * en vrijstelling
 onroerende voorhe�  ng *

Een realistatie van

www.ion.be www.t4q.be

Verhuur & beheer

Vanaf 
249.750 euro

AL 39%
VERKOCHT

* Vraag naar de voorwaarden.

ION_0699_AdvCUSTO_250x344__2_Ku.indd   1 17/02/17   09:55
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