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Traditiegetrouw gaat WE-Exclusief de herfst in met enkele trending 

fashion items en ook nu zijn de collecties opnieuw veelbelovend. 
In deze editie nemen we je een dagje mee door Kortrijk: wat mag je 
zeker niet missen bij een bezoek aan de West-Vlaamse textielstad? 

Wat verderop laten we je fantaseren bij de fenomenale foto’s van het 
zogenaamde “einde van de wereld”, Patagonië. Neem een

kopje koffie en droom alvast even weg.
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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

Ontdek de revolutionaire kookveldafzuiging tijdens
 LIVE-COOKING op zaterdag 14/10 te Oudenaarde

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

Opendeur te Oudenaarde 

op 14/10/17 van 10u-18u en 
op 15/10/17 van 14u-18u



5 

WE-EXCLUSIEF - MAGAZINE



39
52
65 

71
74
90

Roadtrip door Denemarken
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10 favorieten van de Boxy's
Vuur en ijs in Chilli
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WE-Exclusief the whereabouts
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DUGARDEIN 24
BROODSTRAAT 24

9700 OUDENAARDE

T 055 31 08 00

WWW.DUGARDEIN24.BE

INFO@DUGARDEIN24.BE

JUWELIERS CASTEUR
STATIONSSTRAAT 22-24-26

8790 WAREGEM

T 056 60 19 51

WWW.CASTEUR.BE

INFO@CASTEUR.BE

OPTIEK VERHAMME
STATIONSSTRAAT 62

8790 WAREGEM

T 056 60 41 17

WWW.OPTIEKVERHAMME.BE

INFO@OPTIEKVERHAMME.BE

BOBOLI
STORMESTRAAT 102

8790 WAREGEM

T 056 61 12 10

WWW.BOBOLI-WAREGEM.BE

INFO@BOBOLI-WAREGEM.BE

DECOVAN-HOME ART
BERCHEMWEG 236 

9700 OUDENAARDE (MELDEN)

T 055 31 24 26

WWW.DECOVAN-HOME-ART.BE

INFO@DECOVAN-HOME-ART.BE

@WE-EXCLUSIEF
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Sven Geboers
Productie, concept, layout en fotografie:
INK the image builders
Brandekensweg 13, 2627 Antwerpen
T 03 289 27 30
www.ink-antwerp.com
Verkoop: info@ink-antwerp.com
Distributie: AMP
© 2017 alle rechten voorbehouden
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HISTORY 
Uit vrees dat het streekverhaal rond 

textiel zou verloren gaan, startte 
Bert Dewilde in de jaren ’60 met een 

verzameling van textielwerktuigen. Zijn 
initiatief kende een groot succes en 

resulteerde in 1982 in de opening van 
het Nationaal Vlasmuseum. In 2014 werd 

het museum geherprofileerd. Sindsdien 
gaat het als Texture door het leven. Je 

ontdekt er waardevolle collecties vlas en 
textiel in een modern gebouw dat vroeger 
dienst deed als verzendhuis voor de Linen 
Thread Company. Texture biedt niet alleen 

een rijk verhaal over de textielindustrie 
in de regio maar huisvest ook een shop 

met origineel design.

Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
www.texturekortrijk.be

ART
Breng een bezoekje aan Deweer Gallery in 
Otegem, op een vijftiental minuten van 
Kortrijk. In dit impressionante museumgebouw 
– voorheen een tapijtweverij - stellen 
toonaangevende hedendaagse kunstenaars 
hun werk tentoon. Werken van Jan Fabre, 
Panamarenko en Johan Tahon passeerden er 
reeds de revue. Voor liefhebbers van moderne 
kunst en architectuur is een ommetje via 
Otegem zeker de moeite waard.

Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem
www.deweergallery.be

HOTSPOT KORTRIJK PAG 88 >

Zuid-West-Vlaanderen kent een rijke textielgeschiedenis. Waregem, Kortrijk en Oudenaarde drukten
een belangrijke stempel op de sector. WE-Exclusief neemt je graag mee naar enkele hotspots in deze steden

van textiel en starten doen we in... Kortrijk! 

In de 11de eeuw was Kortrijk al een belangrijk centrum voor de lakenindustrie. Honderden jaren bleek dit het begin van een 
florerende textielnijverheid in de regio. Anno 2017 vind je er tussen de jonge en vernieuwende elementen verschillende hints

naar het verleden. Met zijn talloze boetieks blijft Kortrijk ook op vandaag zijn strepen als modestad verdienen.
Wij gidsen je graag een dag door Kortrijk, waar we enkele strelingen voor het oog én voor de tong voorstellen.

Kortom, enkele must sees als je een dag in deze textielstad doorbrengt.

#HOTSPOTS
WE-EXCLUSIEF
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DUGARDEIN 24
Eigentijdse mode met allure

Maak kennis met Dugardein 24, een eigentijdse fashion store in het centrum van 
Oudenaarde. In deze boetiek staat mode met allure centraal en vindt u een pittig 

aanbod aan bekende merken zoals Bash, Baum und Pferdgarten, Kocca,
Liu Jo, Patrizia Pepe, Pinko, Tara Jarmon, Ted Baker.

Sinds 2012 beleeft Elke Tsjoen haar passie voor mode in Dugardein 24.
Samen met haar team geeft ze haar klanten stijladvies en tips rond de laatste 
modetrends. Elke zorgt ervoor dat elke klant stralend en in haar eigen stijl

naar buiten gaat. Kom eens langs en ontdek de hedendaagse collecties en het sterke 
advies van Elke en haar team.

www.dugardein24.be

OPENDEUR—WEEKEND
OKTOBER 2017

SPECIALE VOORWAARDEN

ZATERDAG

14/10
—

15/10

ZONDAG

21/10
—

22/10



GIVE
YOUR
DAILY
LOOK

AN
ELEGANT

TOUCH
WITH

FLUFFY
FUR

Een bontjasje is deze 
winter niet enkel 

weggelegd voor 
feestgelegenheden. 

Ze zijn in veel modellen 
en  kleuren beschikbaar.

Patrizia Pepe
Baum und Pferdgarten Liu Jo
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READY FOR 
AUTUMN WITH 

LACE AND
OVERSIZED

BAGS

Baum und Pferdgarten
Patrizia Pepe

Baum und Pferdgarten
Patrizia Pepe

Giovane
                Patrizia Pepe
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NEVER 
UNDERESTIMATE 

THE POWER OF 
THE LITTLE 

BLACK DRESS

  Tara Jarmon
                Frida

Tara Jarmon
 Frida

 Pinko
                Frida

Pinko
Frida

De shine through stof en kanten details breken de klassieke
look van the little black dress.
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READY FOR 
A LEGENDARY

NIGHT OUT

Pinko
Alix
DL 1961

Tara Jarmon
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A FREE 
SPIRIT,
AND A 
WILD 

HEART
FULL OF 

MAGIC

Pinko
DL 1961
Frida
Alix

Alix
DL 1961
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NEVER 
STOP

DREAMING

Het grijze broekpak is helemaal 
terug. Combineer het met een 
T-shirt en draag je haar in
golvende krullen voor een 
nonchalante en tegelijk op en top
office proof look.

Ook de klassieke mantel blijft 
een basic die niet in je kast mag 
ontbreken. Je gaat stijlvol de 
koude winter in met lederen 
handschoenen en enkellaarsjes.

DL 1961
Frida
Bash
Baum und Pferdgarten  PinkoTara Jarmon
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CASTEUR
Juwelen met een extra dimensie

Al meer dan 85 jaar is juwelierhuis en familiezaak Casteur in Waregem uw referentie voor juwelen en 
horloges. In alle discretie begeleidt het vakkundige team van Casteur u in de keuze van het juweel of

het horloge die bij u past. In onze ruime collectie aan exclusieve juwelen en horloges vindt u
merken zoals Pomellato, Breitling, Hermès, Omega, Ole Lynggaard, Chanel, Messika...

 
U kunt ook bij Casteur terecht voor aanpassingen en herstellingen in het eigen atelier. Casteur maakt van uw 

bezoek een beleving waar rust, eerlijkheid en vertrouwen centraal staat. Kom vrijblijvend eens
langs en ontdek wat Casteur u te bieden heeft.

www.casteur.be

OPENDEUR—WEEKEND
OKTOBER 2017

SPECIALE VOORWAARDEN

ZATERDAG

14/10
—

15/10

ZONDAG

21/10
—

22/10



De Pomelatto Capri-collectie is geïnspireerd op de heldere en contrasterende kleuren
van de Grotta Azzurra aan de kust van Capri.

27 

WE-EXCLUSIEF - MAGAZINE



Rood is hét kleur van dit seizoen. In de Lotus-collectie van Olé Lynggaard maken we kennis met 
carneool, een dieprode tint die perfect past in het winterse kleurenpallet.

28 
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Wie kan aan deze limited edition horloge van Chanel Première met
parelmoeren wijzerplaat weerstaan?
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Pomelatto biedt het perfecte tegenwicht aan de zwaardere winterstoffen met de brede schakels van de 
Tango-reeks en de schitterende briljanten uit de Nudo-collectie.

Met dank aan Cottage - Waregem32 
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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 

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

PASSIE VOOR GROEN



DENEMARKEN
Na een blik op de websites van enkele “rustige luxecampings” 
in Frankrijk, besloten we zo ver mogelijk weg te blijven van die 
glijbanen, hokjespercelen en playbackshows. Mijn vriend en ik 
kozen op de kaart van Europa voor de compleet andere kant 
en trokken met onze huurmobilhome richting Denemarken voor 
échte rust! Met onze fietsen opgeladen en goed ingepakt
voor het frisse zomerweer, zou het een kampeertrip met citytrip-
allure worden: van schiereiland naar stad naar zee naar stad.

MØN
De heenrit van zo’n 11 uur rijden (met 
overnachting, want mobiel huis) eindigde op de 
uitgestrekte, groene vlaktes van schiereiland Møn. 
Dit stukje Denemarken is een must-do: naast de 
prachtige stranden staat Møn bekend om zijn 
indrukwekkende witte krijtrotsen. Mijn mening?
Het uitzicht vanop de rotsen moet helemaal niet 
onderdoen voor wat ik gezien heb in pakweg
Tulum, Mexico. Onze eerste kampeerervaring kon 
hier trouwens niet beter starten: we vierden mijn
verjaardag onder de overweldigende sterrenhemel 
van Scandinavië’s allereerste Dark Sky Park!

Must visit
• wandeling Møns Klint
• wandeling Stevns Klint

PAULIEN RIEMIS/
POLIENNE.COM
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MODEL EN FASHION BLOGSTER PAULIEN RIEMIS – BETER GEKEND VAN POLIENNE.COM –
IS SINDS 2009 EEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR BLOGGEND VLAANDEREN EN VER DAARBUITEN. 
IN SEPTEMBER LIET ZIJ DE GLITTER EN GLAMOUR EEN PAAR WEKEN ACHTER ZICH VOOR EEN 
ROADTRIP DOOR DENEMARKEN. PAULIEN GEEFT ONS HAAR INDRUKKEN MEE, SAMEN MET EEN 
LIJSTJE VAN DE HIPSTE PLEKJES EN MUST DO’S.
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Kopenhagen
PIJNLIJK TRENDY, MAAR WEL
GEZELLIG THUISKOMEN
Van Møn karden we de korte afstand naar Kopenhagen, waar we onze 
mobilhome installeerden op een handige city camping. Door onze 
fietsen voelden we ons meteen één met de locals, én het uitgebreide 
fietsnetwerk, de fietsbruggen en de bootbus brachten ons tot de leukste 
plekjes waar toeristen normaal niet naar uitwijken, zoals koffiebar aan de 
haven La Banchina. De hipheid druipt van Kopenhagen af, maar door de 
ongedwongen, gezellige sfeer voelden we ons helemaal thuis.
Tip: ga rond 18u naar één van de leuke afterworkbars naast het water
voor een wijntje!
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MUST VISIT
• Heerlijk en trendy ontbijt tussen  
 de locals bij Mirabelle
 www.mirabelle-bakery.dk
• Verfijnd (en verrassend!)    
 dineren bij restaurant Brør
 www.restaurantbror.dk
• De gekleurde huisjes van Nyhavn
 www.copenhagen.com/view/nyhavn

AARHUS
Omdat we na de natuur en stad nog even 
snakten naar een streepje cultuur, kozen 
we als laatste bestemming voor Aarhus; 
Culturele Hoofdstad van Europa 2017.
Het moderne ARoS stelde niet teleur, ook 
Den Gamle By is leuk om door te lopen 
en het shoppingaanbod was meer dan
uitstekend. Wat ons vooral is bijgebleven? 
De eclectische streetfoodmarket. Wakker 
worden in ons mobiel huisje met zicht op 
een grijzige Kattegatzee was tenslotte 
een fantastische afsluiter van onze 
roadtrip door Denemarken.

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
DONSDEKENS  I  BEDTEXTIEL  I  HOOFDKUSSENS

ADV_W_EXCL_250x344_Vispring.indd   1 12/07/17   12:21

Must visit
• Scandi design bij hofleverancier Illums Bollighus
• Award winning koffiebar Great Coffee
• Aarhus streetfoodmarket
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Wij  b ieden u  een  col lect ie  van  t i jd loze  e legant ie  evenals  s t i j l vol le  waterdichte  kleding

Zowel  dames  a ls  heren

Jacht     Outdoor     Enge lse  s t i j l

+32  (0)  56  64  72  00      Oudenaardsesteenweg  1 78      8580  Ave lgem 

woensdag ,  donderdag  en  zaterdag  9  tot  18 . 30u      vr i jdag  9  tot  19u      zondag  10  tot  12 . 30u      maandag  ges loten 

 d insdag  op  a fspraak

info@hunt ingdemasure .be      www.hunt ingdemasure .be

Wi j  b ieden u  een  col lect ie  van  t i jd loze  e legant ie  evenals  s t i j l vol le  waterdichte  kleding

Zowel  dames  a ls  heren

Jacht     Outdoor     Enge lse  s t i j l

+32  (0)  56  64  72  00      Oudenaardsesteenweg  1 78      8580  Ave lgem 

woensdag ,  donderdag  en  zaterdag  9  tot  18 . 30u      vr i jdag  9  tot  19u      zondag  10  tot  12 . 30u      maandag  ges loten 

 d insdag  op  a fspraak

info@hunt ingdemasure .be      www.hunt ingdemasure .be



VERHAMME
alleen het beste is goed genoeg voor u

De nieuwste monturencollecties,
hoogkwalitatieve lenzen en vóór alles

een deskundig advies over aangepaste brillenglazen.
Bij Dirk en Mathieu Verhamme is alleen het allerbeste goed genoeg voor uw ogen. 

www.optiekverhamme.be

OPENDEUR—WEEKEND
OKTOBER 2017

SPECIALE VOORWAARDEN

ZATERDAG

14/10
—

15/10

ZONDAG

21/10
—

22/10



Dior Chanel
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Linda Farrow

Victoria Beckham

Victoria Beckham

Linda Farrow
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Chanel 
Kleding Celine D

Tom Ford

Marc Jacobs

Linda Farrow

Tom Ford
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THIS SEASON’S
must haves

Statement zonnebrillen, oogverblindende juwelen en classy winterjurken:
de partners van WE-Exclusief selecteerden uit hun nieuwe collecties enkele topstukken

die je zeker niet mag missen. Ontdek hier de must haves voor dit seizoen.

DUGARDEIN 24
Set

SET is het merk voor de vrouwen die wel houden van een casual en
stoere look, maar toch ook graag hun feminine touch willen behouden.
We love leopard ! Deze winterjurk van SET heeft een klassieke snit die

erg flatteert. Het lederen kraagje, de metalen ritsen en de
rode luipaardprint geven deze jurk een sterk karakter.

OPTIEK VERHAMME
Linda Farrow
De ultrahippe en exclusieve 
spiegelglazen van Linda Farrow 
hebben een minimalistische vue 
dankzij het verfijnde frame.
It’s all about the details!

CASTEUR
Pomellato Ritratto
Een solitair om u tegen te zeggen:
deze prachtige edelstenen, in 
rosé goud  ingezet, laten een 
onvergetelijke indruk na.

BOBOLI
Carven Collection

7 parfums, geïnspireerd op de vele 
reizen van de Franse designer
Marie-Louise Carven. Stap aan 
boord en laat je meeslepen naar 
wondermooie bestemmingen door
de 7 exclusieve Carven geuren.

DECOVAN–HOME ART
Walter Knoll
Conference chair
Na 70 jaar is deze klassieker van
Eero Saarinen nog steeds het
toonbeeld van luxueus zitcomfort.
De afwerking kies je op maat van
jouw interieur: de massieve eiken
poten kunnen naturel, grijs, noten of 
zwart gebeitst  worden. De zitting
kan in stof of leder naar keuze. 

DECOVAN–HOME ART
Walter Knoll
OKI bijzettafel
Where elegance meets lightness and 
balance… Deze minimalistische OKI 
bijzettafels stelen onopvallend de show 
in jouw interieur. Ze zijn verkrijgbaar in 
verschillende vormen en afgewerkt met 
zwart, koper,  brons of messing. Perfect 
apart, weergaloos samen. 

CASTEUR 
Omega Speedmaster
Het Zwitserse Omega is dé 
referentie als het over innovatieve 
uurwerken gaat. De iconische 
Speedmaster is een tijdloos 
collector’s item.

OPTIEK VERHAMME
Persol
Een ode aan acteur en stijlicoon Steve 
McQueen, die van deze opvouwbare 
zonnebril een legende maakte.

WINTER
do's

Op de catwalks spotten we tal van
fashion trends voor dit winterseizoen. 

Wat is hot voor dit najaar?
Wij pikten er voor jou de highlights 

uit.  Let’s go winter shopping! 

1.
VIVA VELVET !

Stralen aan het kerstdiner
of op een winterhuwelijk? Met een 
fluwelen jurk zit je helemaal goed.

2.
Jassen krijgen GROTE,

OPVALLENDE RIEMEN:
een supervrouwelijk detail en een 

handige trend voor
miezerige dagen.

3.
Ook dit seizoen is de MIDI SKIRT dé 

basic die een vrolijke schwung in je 
wintergarderobe brengt. 

4.
RED IS THE NEW BLACK!

De krachtige kleur regeert deze 
winter. Jurken, broekpakken, jassen, 

accessoires... Alles kleurt felrood.

5.
Cosy en superclassy:

OVERSIZED BLAZERS
met epauletten zijn back in business.
Zowel lang als kort een absolute do!

6.
Last but not least gaan we terug naar 
het Victoriaanse tijdperk met sierlijke 
HOGE KRAGEN MET FRULLEN. 

Instant chic! 

Ben je klaar voor je volgende shopping 
spree? Bij de partners van WE-Exclusief 
vind je deze winter do’s nu in de collectie.
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BOBOLI
Exclusief en out-of-the-box

Boboli uit Waregem is een multibrand store met trendy kinder- en dameskledij.
Met hippe en exclusieve merken zoals Alexander Wang, N°21, Ulla Johnson, Joseph, 

Bobo Choses en Simonetta denkt deze toonaangevende zaak
out-of-the-box en brengt ze kinder- en damesmode naar the next level.

Op de eerste verdieping kunnen toekomstige ouders terecht in de department store van 
Théophile & Patachou voor een romantische kinderkamer.

Daarnaast biedt Boboli ook de mogelijkheid om een geboortelijst te leggen en verstrekt 
het gespecialiseerde team van Sabine Santens advies op maat van elke ouder.

Spring binnen en laat u inspireren door de originele collecties.

www.boboli-waregem.be

OPENDEUR—WEEKEND
OKTOBER 2017

SPECIALE VOORWAARDEN

ZATERDAG

14/10
—

15/10

ZONDAG

21/10
—

22/10



WHEN 
AUTUMN 
LEAVES 

START TO 
FALL

kleding N°21

pull N°21
jeans 3x1
schoenen Jil Sander
socks Bellerose
bag Golden Goose Deluxe Brand

mantel, pull, broek Joseph
boots Lolo
tas Golden Goose Deluxe Brand

bomber Golden Goose Deluxe Brand
pull, rok N°21
boots Lolo
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WARM & COSY
HIP & TRENDY

kleed, pull N°21
boots Alexander Wang

blazer seafarer
pull N°21

broek seafarer
sneakers Golden Goose Deluxe Brand

58 
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COME
OUT
AND
PLAY!

vest Parajumpers
sjaal Max & Lola

pull, kleed, kousen Bellerose
schoenen Lolo

mantel Bellerose
pull, broek Morley

soks Bobo Choses
sneakers Golden Goose

Deluxe Brand 

gilet Bellerose
vest Finger In The Nose

hemd Bellerose
broek Max & Lola
kousen Bellerose
schoenen Santori

bodywarmer, cardigan AO76
t-shirt Finger In The Nose

jeans Stella Mc Cartney
schoenen Jarrett

blazer Simonetta
t-shirt, hemd, broek Bellerose

sneakers Golden Goose
Deluxe Brand 
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VERTIGO

VERTIGO

Stormestraat 39 

8970 Waregem

t 056 60 89 79

K.Maenhoutstraat 12/3  

9830 St.-Martens-Latem  

t 09 237 92 90   

info@vertigo-herenkledij.be
www.vertigo-herenkledij.be

Ernesto says:

“Look what an amazing makeover we 
realized with Peter. 

Remember: don’t confuse ‘casual’ with 
simply being lazy!”

B
EF

O
R

E

AFTER
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DE GEBROEDERS BOXY MAAKTEN EEN BEKLIJVENDE INDRUK NA HUN PASSAGE IN HET VTM PROGRAMMA MIJN POP-UP 
RESTAURANT. SINDSDIEN ZIJN ZE WILLENS NILLENS BEKENDE VLAMINGEN GEWORDEN EN KRIJGEN ZE IN HET NAJAAR VAN 
2017 EEN EIGEN PROGRAMMA OP VIER. DIE ZENDER DIE HEN WIST AF TE SNOEPEN VAN VTM EN BOOD HEN PROMPT EEN 
EXCLUSIVITEITSCONTRACT VOOR TWEE JAAR AAN. DE BOXY’S ZIJN HOT EN IEDEREEN HANGT AAN HUN LIPPEN,
AL WAS HET MAAR VOOR HUN HILARISCHE UITSPRAKEN. WIJ POLSTEN EENS NAAR HUN FAVORIETEN: 

DE   FAVORIETEN VAN DE BOXY’S

FAVORIETE KUNSTENAAR?
Dat gaat echt alle richtingen uit: van gevestigde namen als Richter tot een 

jonge beeldende kunstenaar als Matthieu Ronsse omdat hij moderne en oude 

schilderstijlen gaat vermengen, erg fascinerend. Bij het kopen van kunst vol-

gen mijn broer en ik onze intuïtie en moeten we op slag verliefd zijn. Bij de 

minste twijfel die we over een werk hebben, kopen we niet. Ook kopen we niet 

meer zo impulsief als vroeger maar gaan we enkele keren kijken en denken we 

na alvorens over te gaan tot een aankoop. Het gaat zelfs zo ver dat we onze 

kunstwerken delen: van het ene huis naar het andere. Handig, toch!

FAVORIETE KUNSTWERK?
Als we rondkijken in onze huizen denken we niet dat we echt een favoriet werk 

hebben. Alles wat er hangt is met hart en ziel gekocht en er is voor gespaard 

geweest. Ooit heb ik wel eens een kunstwerk verkocht omdat ik geld nodig 

had om mijn nieuw huis te bouwen en ik moet eerlijk toegeven dat ik daar 

wel wat spijt van heb.  

FAVORIETE ARCHITECT?
Ik ben momenteel een huis aan het bouwen aan de zee met de hedendaagse 

architect Peter de Bruycker. Wat is zo bewonder in zijn werk zijn de proporties 

hoe hij panden of huizen indeelt. Ook de materialen die hij gebruikt zijn juist 

en hij snapt de relatie tussen een huis en haar omgeving. De invulling/deco-

ratie van mijn huis doe ik zelf, daarvoor heb ik geen interieurspecialist nodig. 

Ik wil ook eerst wat in mijn huis leven om  dan te bedenken wat is waar zet en 

wat ik nog nodig heb.

FAVORIETE FASHIONDESIGNER?
We hebben verschillende mode-ontwerpers waar we fan van zijn: zo houden we 

van Dries Van Noten en Maison Martin Margiela. Al vinden we ook dat het niet 

allemaal duur moet zijn: je kan ook een goedkope t-shirt dragen met een dure 

broek bijvoorbeeld. Ook onze kleren wisselen we geregeld eens uit, hemden of 

blazers die gaan van de ene kast naar de andere. 

FAVORIETE RESTAURANT?
Uiteraard is dineren bij Sergio Herman altijd een plezier maar we gaan ook 

graag eten in La Ciboulette in Knokke, waar we echt puur en goed kunnen 

eten. We eten heel puur hetgene wil zeggen dat er geen sausjes bij mogen 

maar enkel wat olijfolie en groentjes. Wij zouden kunnen (over)leven op sala-

de, soep en groenten.

FAVORIETE GERECHT?
Truffels! Hoe meer, hoe liever. Dat is echt verslavend. Ik zou erin bijten als 

in een appel. 

Stefan is dan weer zot van oesters. Maar ook asperges, verse sla of kolen fijn 

gesneden vinden we super lekker. We zijn eigenlijk ook echte snoepers maar 

we kopen het niet zelf want dan gaan die snoepjes er binnen de kortste keren 

aan. Gummy beertjes of melocakes, onweerstaanbaar voor ons. Desserts eet 

ik niet vaak maar als ik toch eentje zou nemen zou het een geflambeerde 

pannenkoek zijn of een lekkere crème brûlée van mijn broer Stefan. Zijn crème 

brûlée is de beste van de wereld: lekkere verse vanille en die romigheid.

FAVORIETE REISBESTEMMING?
Italië, in het bijzonder de Amalfi-kust. De Amalfikust is de meest spectaculaire 

kustlijn van heel Italië. Schitterende authentieke dorpjes hangen tegen de 

rotshellingen, hoog boven de azuurblauwe zee. Er hangt daar zo een sfeer uit 

de jaren 1950 en alles is goed geconserveerd. Als je daar ‘s morgens opstaat 

hangt daar zo een mysterieuze mist over de kustlijn en dan wegtrekt eens de 

aarde opwarmt, magisch. Als het buiten Europa is dan verkies ik Argentinië of 

de Seychellen als het exotisch mag zijn. Stefan is ook erg zot van Italië maar 

ook van Azië. 

FAVORIETE CITYTRIP?
Londen om wat rond te lopen en een beetje te shoppen. Echt een stad die me 

ligt en waar ik me goed voel. De fusion kitchen in Londen vind ik echt heerlijk 

en kan ik volop degusteren in deze stad. 

FAVORIETE KOOKBOEK?
Op ons eigen kookboek zijn we echt fier. We willen niet belerend overkomen 

met dit boek, het geeft gewoon een inkijk in ons wereldje dat echt heel puur 

en echt is, geen m’as tu vu-show maar the real deal. De recepten zijn ook 

typisch ons en niet te moeilijk. 

FAVORIETE WEBSHOP?
We hebben nu sinds kort onze eigen webshop op onze vernieuwde website 

staan. Die webshop brengt nog niet echt veel op maar we doen het echt om 

mensen te laten kennismaken met unieke producten die door ons persoonlijk 

werden geselecteerd. Als ik bijvoorbeeld in Italië een top olijfolie tegenkom 

zal ik die erna verkopen in de webshop. De meeste producten die we er verko-

pen zijn ook exclusief verkrijgbaar via www.boxys.be

Aan het woord Kristof Boxy (55)

OOK ONZE  KLEREN WISSELEN
WE GEREGELD EENS UIT, HEMDEN

OF BLAZERS DIE GAAN VAN DE
ENE KAST NAAR DE ANDERE.

10
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INTENSE BEGELEIDING BIJ UW AANKOOP

De zoektocht naar uw droomhuis hoeft geen calvarietocht te zijn. Van de eer-

ste verkenning tot de aankoop sta ik aan je zijde. Een vlot en veilig aankoop-

proces is gegarandeerd door mijn samenwerking met vakbekwame partners. 

Elke transactie wordt uitvoerig gecontroleerd.  Een integer advocatenkantoor 

behoed je van slapeloze nachten.  

WISHLIST

De ideale plek onder de zon ziet er voor iedereen anders uit. Geef mij uw 

wensen door en wij gaan actief op zoek. Het grootste aanbod aan woningen 

bieden wij in Moraira, een pittoresk vissersdorp waar de authentieke Spaanse 

sfeer gepaard gaat met het mondainere leven. De vergelijking met de Franse 

Côte d’Azur is snel gemaakt. We selecteren een aantal huizen, reizen samen af 

naar de Costa Blanca en plegen nadien uitvoerig overleg. U hebt niet gevon-

den wat u zocht, dan we beginnen van vooraf aan, een nieuwe selectie, tot 

we volgens uw wensen en budget de juiste vakantiewoning hebben gevonden, 

zonder druk, zonder stress.

NIEUWBOUW & VERBOUWING

Stel, we hebben uw droomhuis gevonden. Alleen is het huis sterk verouderd of 

past het niet bij jouw smaak. Niet getreurd, als zaakvoerder van Kruisbeton, 

fabrikant van beton- en bouwgerelateerde producten heb ik mijn strepen in 

de bouwsector wel verdiend. Bouwen en renoveren is ons met de paplepel 

ingegeven. Voor het ontwerp kan ik berusten op de creativiteit van mijn zus, 

Iris De Sloovere, interieurarchitecte en dankzij mijn uitgebreid netwerk aan 

betrouwbare aannemers staan wij garant voor een correcte opvolging.

Spaans vastgoed als tweede verblijf of investering. Ik ben thuis in alle mark-

ten. Vanuit België tot in Spanje, U geniet een intense begeleiding tijdens uw 

aankooptraject en daarna.

UW DROOMHUIS
ONDER DE ZON
COSTA BLANCA

A N O U K  D E  S L O O V E R E 

Uw Vastgoedpartner

DANKZIJ HET MEDITERRANE KLIMAAT GENIET JE AAN DE 

COSTA BLANCA VAN 300 ZONNIGE DAGEN. NAAST FIJNE WITTE 

ZANDSTRANDEN ZIJN ER KNUSSE BAAITJES EN SFEERVOLLE 

KIEZELSTRANDJES. GOLFERS KUNNEN ER HUN HART OPHALEN 

OP DE TALRIJKE GOLFBANEN. JE KAN ER CULINAIR GENIETEN 

VAN SPAANSE TAPAS TOT RESTAURANTS OP STERRENNIVEAU, 

KORTOM DE IDEALE PLEK VOOR EEN TWEEDE THUIS.

M O R A I R A      B E N I S S A      J A V E A      A L T E A      C A L P E      D E N I A

A N O U K @ U W D R O O M H U I S O N D E R D E Z O N . C O M      K A LV E R S T R A AT   1      9 7 7 0   K R U I S H O U T E M      +  3 2  ( 0 )  4 7 5  4 3  1 1  2 8 

Ik kijk al uit naar onze
eerste kennismaking !

Anouk De Sloovere
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BETWETERS DIE ER NOOIT GEWEEST ZIJN, ZULLEN CHILEENS PATAGONIË OMSCHRIJVEN ALS EEN VERLATEN
LANDSCHAP, MONOCHROOM EN JA, VERVELEND. MAAR DAARMEE DOE JE DIT BIJNA HALVE WERELDDEEL VAN
670.000 VIERKANTE KILOMETER ONEER AAN. PATAGONIË IS EEN ONBEZOEDELDE WERELD, GEGESELD DOOR EEN
NIET AFLATENDE WIND EN EEN RUIG KLIMAAT. EENZAAM MISSCHIEN, MAAR VOORAL IMPONEREND:
EEN MYSTIEKE PLAATS. ACHTER DE FANTASIE VAN PATAGONIË LIGT, ZOALS DE FRANSE FILOSOOF JEAN BAUDRILLARD
BEWEERDE, DE MYTHE VAN HET VERDWIJNEN, HET VERDRINKEN IN LEEGTE AAN HET EINDE VAN DE WERELD.
WANT DAAR ZIJN WE TENSLOTTE OOK LETTERLIJK. 

VUUR EN IJS IN CHILI

VERDWIJNPUNT 

“It was not dreary, it was hardly anything”, schreef reisauteur Paul Theroux 

ooit over Patagonië. We beseffen: voor sommige bestemmingen in de wereld 

dien je inderdaad een stevige inspanning te leveren. Vijftien uur vliegen van-

uit Europa tot Santiago, dan een binnenlandse vlucht van vier uur tot Punta 

Arenas -meteen ook de meest zuidelijke luchthaven van Chili- en dan de jeep 

in, vierhonderd kilometer dwars door Patagonië, het diepe zuiden. Onderweg 

vallen ons de vele wegwijzers naar buurland Argentinië op. Een blik op de 

landkaart maakt veel duidelijk: de grens is nooit ver weg. 

BERGPIEKEN ALS VERSTEENDE BLIKSEMS
Weinig bestemmingen in Chili hebben zich zo snel een plekje tussen de mooi-

ste droomlocaties ter wereld veroverd als het Parque Nacional Torres del Paine. 

Wie Chili bezoekt, moét hier neerstrijken. Het park telt niet alleen landschap-

pelijke wonderen, maar ook spectaculaire wandelwegen. En spektakelhotel-

lerie op boetiekniveau. In het schemerlicht van het blauwe uur na zonson-

dergang duikt eindelijk het waanzinnig mooie veertigkamers Tierra Hotel op. 

Het is een houten slang, een wervelkolom uit lenga-hout, compleet afgelegen 

van de openbare weg en met frontale uitkijk op het Sarmiento-meer en het 

bekendste bergmassief van Chili. ‘At the end of the world, adventure begins’ 

stond op het lunchzakje gedrukt. Nu begrijpen we waarom. Over ons zullen ze 

alvast niet te klagen hebben, we zijn er meer dan klaar voor. Terwijl buiten 

het laatste licht opgevreten wordt door een machtige sterrenhemel, wordt 

binnen een fles Grand Selection sauvignon blanc ontkurkt en serveert men 

een millefeuille met geitenkaas en geroosterde pompoen. De rit was lang, 

maar een toevluchtsoord van dit niveau moet je verdienen. Niets voor niets 

in het leven.”

reizen

VAN DE GLETSJERS EN DE IJSVLAKTES VAN
TORRES DEL PAINE TOT ATACAMA, DE DROOGSTE

WOESTIJN TER WERELD. IN CHILI, HET UITERSTE PUNTJE VAN
ZUID-AMERIKA, KAN JE VIA DE GELAUWERDE TIERRA HOTELS 

HET ONMOGELIJKE COMBINEREN: VUUR EN IJS. 

tekst: Gerrit Op de Beeck
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vallei naar noemde: de Valle de la Luna. Zelfs de 

NASA knikt goedkeurend. Omdat de Amerikaan-

se onderzoekers tijdens talrijke bodemtests geen 

spoor van leven vonden, besloten ze dat deze 

woestijn vergelijkbaar was met de oppervlakte van 

de maan. Houston, this is great! 

De huidige populariteit van San Pedro, ooit een 

rustplaats voor veetransporten en mijnwerkers, 

gelegen aan de flanken van de Andes op 2250 

meter hoogte en op het eerste gezicht het decor 

voor een westernfilm, heeft veel te danken aan 

de nieuwe hotellerie van de Tierra Hotels. Het is 

een meesterwerk, net buiten de dorpskern van San 

Pedro. Ook hier hanteert men het principe van ‘a 

view with a room’. In een onderkoelde ‘basic’-ar-

chitectuur bouwde men een grillige lodge, waar-

naast 32 oversized kamers opgetrokken werden. 

En net als in Patagonië gaat het geheel als een 

kameleon op in het landschap. Een verkennende 

wandeling leert dat de oase van San Pedro een 

oud cultuurgebied is, reeds lang bewoond, en het 

lijkt de grillen van het lot zonder kleerscheuren 

overleefd te hebben. Ook de reconstructie van het 

Indiaanse leven van alledag is heel opvallend. 

“Atacama werkt hallucinerend en hypnotiserend”, 

vertelt gidse Jiulietta ons met een uitgestreken 

gezicht ’s avonds bij het aperitief. “Wacht tot we 

morgenochtend door de Valle de la Luna trekken!”

Die maanvallei was vroeger een deel van de zee. 

Door de tektonische bewegingen van het jonge 

Andesgebergte kwam de bodem naar omhoog en 

werd deze aan weer en wind blootgesteld. Die for-

maties uit zand en steen zijn wit, kaneel-, oker-, 

goud- of vanillekleurig. Ze staan op een onder-

grond die bezaaid is met zoutkorsten, versteen-

de mosselen en slakken. Maar wat hen echt apart 

maakt, is dat tijdens de zonsop- en ondergang 

het lichtspektakel verandert. De zonnestralen re-

flecteren immens op de aanwezige, opgestuwde 

zoutkristallen en maken dat schaduwen drastisch 

verschuiven, kaneel overgaat in dieprood, roze en 

lila continu verkleuren tot een rijk schilderspalet. 

“Zie je wel. Betoverend, hé”, zegt Jiulietta als we 

gefascineerd naar de overjagende dunne wolken en 

roodopgloeiende geplisseerde steenzuilen staan te 

kijken. De echte maanreizigers deden er vrij lang 

over voor ze weer veilig en wel op aarde terugge-

keerd waren. Wij liggen een half uurtje later in het 

zwembad.

FLIRTEN MET DE HOOGTEGRENS
Extreme landschappen vragen dikwijls om bijzon-

dere inspanningen. Wie om half zes ’s morgens 

het vertrek naar de El Tatio-geisers mist, verspeelt 

bijgevolg de kans om een van de grote natuur-

spektakels van het Norte Grande te bewonderen: 

het derde grootste geiserplatform ter wereld. De 

aardedonkere tocht in de GMC minibus van Tierra 

over onverharde wegen duurt anderhalf uur en in 

die tijd wordt een hoogteverschil van tweeduizend 

meter overwonnen. In San Pedro daalt de tempe-

ratuur ’s nachts tot zeven graden. Boven, op exact 

4450 meter, wacht ons dus een Laplandse sfeer, 

net onder het vriespunt. Na de hobbelige, nach-

telijke rit is het dan eindelijk zo ver. “Ik schat 

nog een kwartier”, zegt gidse Natasja, geboren in 

Vladivostok, meertalig en reeds jaren werkzaam in 

San Pedro. Ze is stevig ingepakt in fleece, muts 

en handschoenen. “Tijd voor een koffie.” Maar de 

natuur verrast ons. We staan nog met de thermos 

en een chocolademuffin in de hand, als plots een 

eerste zonnestraal boven de bergen doorbreekt en 

in geen tijd nog grotere stoomwolken de lucht in 

blaast: rookkathedralen als ontploffingen tegen 

een staalblauwe hemel. Meteen borrelt het overal, 

een fantastisch spektakel dat tot meters hoog kan 

reiken. 

Na een spectaculaire rit terug kijken we ’s avonds 

naar de mooiste sterrenhemel ter wereld. Nu 

snappen we waar de Melkweg zijn naam vandaan 

heeft,… en alle kamers hier panoramische ven-

sters hebben. Beam me up, Scotty!

MANNEN MAKEN PLANNEN
Het label Tierra Hotels vindt zijn oorsprong bij Henry Purcell, een Amerikaanse gentleman die jaren voor 

Hilton werkte en bekend stond als een verfijnd figuur, naar het evenbeeld van de hotels die hij toen runde. 

Met Portillo, een mooi winterresort in de Andes, had hij furore gemaakt. Toen zijn zoon Michael grond 

kocht in de oase San Pedro in Noord-Chili, had vader daar zo zijn ideeën over. Landschapsarchitecte Teresa 

Moller kreeg de opdracht iets unieks te ontwerpen en in 2008 opende Tierra Atacama de deuren. Het was 

de start van een mini-imperium. De tweede locatie, Patagonië, opende eind 2011. Hier mocht architecte 

Cazu Zegers, bekend voor haar gebruik van hout, zich uitleven. De rest is geschiedenis, want toonaange-

vende polls overlaadden beide hotels sindsdien met awards. Ondertussen stapte het gereputeerde wijnhuis 

Matetic mee in het kapitaal en opende een derde locatie in centraal Chili de deuren: Tierra Chiloé. 

LANGS GRACIEUZE KATHEDRALEN
Wakker worden in een houten hotel van het genre fossiel in het nergens, heeft iets betoverend. “De wereld 

ontdekken doe je niet binnen”, zei gidse Josi gisteravond, dus stelt zij ons meteen voor om na het prima 

ontbijt per privé-minivan het park binnen te rijden en een fotosafariwandeling te maken. Ze dacht aan 

een dagtrip, door berg en dal uiteraard. Van zodra we de heuvels rond de Salto Grande-waterval opstap-

pen, voelen we de betovering van de drie scherpe pieken van de Cuernos del Paine. Zij domineren alles. 

De beplanting heeft de kleur van bruingroen fluweel en daarbovenuit steken drie gekartelde bergkammen, 

de hoogste net geen 2600 meter. “Het lijken wel gespleten hoeven of bevroren golven”, zegt Josi, die met 

zo’n verwondering kijkt dat het lijkt alsof zij dit landschap nog nooit eerder gezien heeft. “Dit beeld is 

toch pure magie. Misschien daarom dat wij Chilenen dit massief de ‘Kreet uit Steen’ noemen.”

ER IS WILDE NATUUR EN ER IS PATAGONIË
Gisterennamiddag stond er zo’n sterke wind dat de excursieboot Grey III, die je over het Lago Grey naar 

de gelijknamige gletsjer brengt, niet kon uitvaren. “Dit is dan ook de enige uithoek op aarde waar de sub-

polaire westenwind het vasteland bereikt en waar de stormkracht van over de Stille Oceaan tot de Andes 

raakt”, verklaart kapitein Carlos –zeg maar Caco. Na de lunch mogen we wel aan boord, al wordt gevraagd 

continu een zwemvest aan te houden en je met vastberadenheid te verplaatsen op het panoramadek… 

“Want voor je het weet, vlieg je hier van boord”, 

zegt Caco stoïcijns. De tocht is op z’n zachtst uit-

gedrukt spec-ta-cu-lair. De ijsvlaktes van Patago-

nië -officieel: Patagonia South Icefields- zijn dan 

ook de derde grootste ter wereld, enkel Antarctica 

en Groenland gaan hen voor. Zestienduizend vier-

kante kilometer vers water in bevroren versie ligt 

hier gestockeerd, waarvan 90 procent op Chileens 

grondgebied. Of anders uitgedrukt: De Chilenen 

bezitten 47 van de 51 geregistreerde gletsjers. De 

Grey III brengt ons in een uur tot voor de gletsjer, 

een onafzienbare ijsvlakte in alle schakeringen 

blauw die met een snelheid van een halve meter 

per dag het meer in schuift, waar brokken los-

breken en met groot geraas in de golven storten. 

Uniek. En morgen? Dan gaan we naar de maan!

NAAR BUITENAARDSE
LANDSCHAPPEN 
Naar de maan ga je met vlucht LA 340. Die brengt 

ons van Santiago in exact twee uur tot Calama om 

van daaruit nog negentig minuten met de wagen 

door kale grindvlakten tot de oase San Pedro te 

rijden, de ongekroonde hoofdstad van de droogste 

woestijn op aarde: de Atacama. De laatste vier-

honderd jaar viel hier -relatief gesproken- amper 

een druppel regen en de landschappen zijn er zo 

gelijkend met de maan, dat men er de grootste 

reizen

PRAKTISCH
De munteenheid is de Chileense peso en Chili staat
bekend als een van de veiligste bestemmingen in Zuid-
Amerika. De voertaal is Spaans. Voor een verblijf in Chili 
heb je geen visum nodig, een reispaspoort is voldoende. 
Toeristisch is Chili zeer goed georganiseerd en veilig. 

KLIMAAT 
Het is niet echt een goed idee om tijdens onze winter- of 
zomermaanden naar Chili te reizen wanneer je beide
uithoeken wil combineren. Ideaal zijn de lente
en de herfst. Atacama kent geen seizoenen.
Frisjes in de ochtend en de avond, koud tijdens de nacht 
en droge warmte tot 30 graden tijdens de dag.
Het stof krijg je er gratis bovenop.

ERHEEN 
Latin Tours is dé Zuid-Amerikaspecialist, dé topper voor 
individuele reizen op maat. De riante brochure is enkel
rechtstreeks bij de touroperator verkrijgbaar.
www.latintours.be, telefoon +32 (0) 51 70 81 73,
info@latintours.be
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LICENCE TO KILL
Crimineel elegant

Met een opgeheven hoofd en rechte rug staat ze in de kamer.
Op haar hoede, één oog steeds op de deur gericht. If only eyes could kill.
Ze schuift haar ranke lichaam in het galakleed, de ring om haar vinger.

De zonnebril verbergt elke vorm van emotie die haar ogen kunnen verklappen.
Op een moordlustig plan berust, in pracht en elegantie verhuld. Laat je niet misleiden.

Een gewaarschuwd man is er twee waard...



HAVE A BITE, IF YOU DARE
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I THINK TODAY IS SWEET REVENGE. 
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I PREFER IT COLD AND DEAD
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Stationsstraat 72

Waregem

www.celinedwaregem.be

Facebook: Celine D.

Instagram: celinedwaregem

—

A'nnette - Atos Lombardini

Elisabetta Franchi

Marciano - Liu Jo

Marc Cain

Max&Moi - Misha

Patrizia Pepe - Pinko

Plein Sud - REPEAT

Cambio - Citizens of Humanity

For All Mankind - Catwalk

Guess - Frida

Fotografie Vandenberghe Kevin



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

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

De Nachtwacht, experts in slaapgenot

ADV_W_EXCL_250x344_Magnitude.indd   1 18/07/17   21:50

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



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   

lab by pal zileri 

leyva

marchesi di como

pal zileri

van laack   

zilton 

…

binnenkort:

lardini

red latorre

schoenen:

fratelli rossetti 

..

FOR A PERFECT
WARMAND FEELING
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krekelput 10, 9700 oudenaarde - t: 055 6146 24      www.perluomo.be

8, 15, 22 en 29 oktober ‘17
10 - 18 uur

Open Zondagen
Elke zondag in oktober opent Per l’uomo zijn deuren doorlopend van 

10 tot 18 uur om de nieuwe “autumn-winter collection” 2017 aan u voor

te stellen. Kom deze collectie bekijken en laat u verleiden door onze 

talrijke en kwaliteitsvolle merken. Van kostuum, blazer, hemd, pullover,

jas, broek … 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 Oudenaarde.

Bovendien bent u voor professioneel advies en creatief maatwerk bij 

ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag

verder om de outfit samen te stellen die 

perfect bij u past. 

“for a perfect and warm feeling”

Met een hapje en een drankje heten wij

u van harte welkom! 

Caroline
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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 

ARCHITECTURE
Loop eens langs de Budafabriek, waar de voormalige 
textielfabriek Desmet-Dejaeghere gehuisvest was. 
Het industriële gebouw – gesitueerd op het artistieke 
Buda-eiland - werd omgevormd tot een creatieve 
plaats waar ontwerpers, kunstenaars, studenten en 
ondernemers in het Budalab samenkomen en ideeën 
omzetten in innovatieve projecten.  

Dam 2, 8500 Kortrijk
www.budalab.be

COFFEE
Even uitblazen doe je in 

Fanny’s Koffiecafé, een vrolijke 
koffiebar met zicht op de Leie. 
Je geniet er van koffie en taart 
of van soep en boterhammen. 
Het eigenzinnige interieur is 
een verzameling van stukken 
die een tweede leven kregen. 

Bij Fanny’s staat beleving en de 
persoonlijke aanpak van barista 

Fanny Leenknecht centraal.

Diksmuidekaai 2 - 8500 Kortrijk
www.fannys.be

FASHION
In de Doorniksewijk, op wandelafstand 
van de Grote Markt, kom je via de 
tunnel terecht in een buurt waar je de 
Kortrijkse bourgeoisie van weleer nog 
kan ervaren. De statige herenhuizen 
wisselen zich af met enkele exclusieve 
shops zoals Victor Victoria, Enfin,
A Suivre en Verana.

Doorniksewijk, 8500 Kortrijk

FOOD
In bar Jules is het heerlijk onthaasten. Verscholen in het 
Parkhotel in het centrum bij het station, biedt bar Jules 
een inspirerende wereldkeuken en originele cocktails.
Bar Jules staat garant voor een zalig avondje uit met 
originele gerechten en trendy drinks in een hip kader.

Stationsplein 2, 8500 Kortrijk
www.parkhotel.be

#HOTSPOTS
WE-EXCLUSIEF
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Friends of
#WE-EXCLUSIEF
WE-Exclusief gaan ook de online tour op. Volg ons nu op Instagram en 
Facebook en deel met ons je eigen foto’s van mode, kunst en interieur. 
We beleven het graag mee.

Jouw foto hier? Tag jouw foto met #WE-exclusief en
kom op onze instawall of fame terecht! 

#verhamme #eyewear #brillen #WE-Exclusief #quote #shopping #modelshoot #eyewear #verhamme

#casteur_exclusive #watches #omega

#boboli #multibrandstore #kidsfashion #casteur_exclusive #jewels #fashion #gold #dugardein24 #AW17 #fashionista

#dugardein24 #modelshoot #red #AW17 #boboli #kidsfashion #trendy #waregem

#WE-Exlusief #magazines #shopping

WE-EXCLUSIEF
the whereabouts

WE-Exclusief is een high-end shopping magazine waarin liefhebbers van mode,
interieur en kunst zich laten inspireren door de sprekende foto’s en verrassende artikels.  

2 keer per jaar
In een halfjaarlijkse editie brengen we de nieuwste trends naar voren en geven

we onze partners de kans om hun zaak in de kijker te zetten.  

Bemachtig je eigen exemplaar
WE-Exclusief wordt op zo’n 7.000 exemplaren verdeeld in de regio van het zuiden

van West- en Oost-Vlaanderen. Dankzij de verspreiding van het magazine naar de klanten van onze verschillende 
partners zorgen we dat magazine bij jou in de bus komt. Geen geluk gehad dit keer? Geen nood:

het magazine wordt ook te koop aangeboden in de betere krantenwinkels in de buurt.

Of waag je kans bij één van…
De honderden hotspots in je buurt voor één van de 1000 magazines.

Je vindt WE-Exclusief in tal van hotels, kapperszaken, winkels... gratis en voor niets.

Jouw zaak in WE-Exclusief
Voor meer informatie omtrent een partnership of andere samenwerkingsmogelijkheden

kun je vrijblijvend terecht bij INK the image builders via info@ink-antwerp.com of
op het nummer 03 289 27 30.
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