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Welkom 
Waregem heet u van harte welkom!

Verras uzelf en uw familie met een bezoek aan de mooiste winkels van 
Waregem. Waregem Exclusief gidst u reeds voor de 4e keer naar de beste 
adresjes waar u de betere kapperszaak, het gezelligste restaurant, de 
lekkerste delicatessen- en fijnproeverszaak ontdekt.

U vindt in deze unieke gids ook de laatste trends in kleding, schoenen, brillen, 
juwelen en uurwerken. Samen met prachtige illustraties van stijlvolle en 
uitnodigende foto’s kan u zich ongetwijfeld reeds onderdompelen in de outfit 
van uw dromen.

Mode en stijl gaan hand in hand, kom al dat moois ontdekken in Waregem.
Samen met Waregem Exclusief!

robyn
vertigo

boboli
argus

Dames

heren

kinDeren

Coiffure

casteur
verhamme

juweliers

optiek

people 
 van links naar rechts

Hilde Bruwier (Juweliers Casteur), Griet Vanwalleghem (Robyn), Caroline Vererfve (Vertigo), Dirk Verhamme (Optiek Verhamme), 
Valerie Delvallez & Laurence Delvallez (Argus), Sabine Santens (Boboli), Stefaan Casteur (Juweliers Casteur)
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Juweliers Casteur

Juwelen Pomellato

De winter kondigt zich warm en wollig aan. Zij twijfelt tussen een look 
als femme fatale met onmiskenbare romantische invloeden voor de 
feestdagen en een klassevolle uitstraling als Engelse lady in warme 
winterse kwaliteitsstoffen als velours en tweed met een accent van 
bont. Losgebreide, grove tricot in mooie warme aardetinten zorgt 
voor de noodzakelijke dosis behaaglijkheid en laat zich overal 
mee combineren. Retro-invloeden zorgen voor nieuwe, stijlvolle 
accenten zoals blouses met jabotkraag en celluloid monturen 
terwijl in de juwelen de kleurstenen feestelijk fonkelen. Paars, 
aubergine, baksteenrood en contrasterende zwart-wit combinaties 
hebben het hoogste woord. Hij kiest deze winter voor een zachte 
structuurcorduroy of chique Engelse tweed in combinatie met een 
ruitjeshemd en in donsvesten met pelskap voor de koudere dagen. 
De Classic Britsh style die volledig het winterbeeld bepaald, vertaalt 
zich voor hem in  kostuums in flanel, een wollen peacoat of duffelcoat 
en de retour van de bodywarmer. 
Dit wordt de winter van het Grote Genieten!

WINTer
 Fashion 2009
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Robyn

jeans Paige

blouse D&G

blazer D&G

 

Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Marc Jacobs

Robyn

blouse D&G

Juweliers Casteur

Juwelen Pomellato ‘Victoria’

Coiffure Argus
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Kids
Fashion
Spelenderwijs het schooljaar door met de prachtige 
kinder- en jeugdmode

Boboli

kledij: Parajumpers

Refriwear

Monalisa

Love Therapy

Hartford

Joe Black

Miss Sixty

Energie

schoenen: Eli

 Herdwick

Boboli

kledij: Club des Sports

Moncler

Ra-re

Bellerose

Nolita Pocket

Monnalisa

Scotch & Soda

Energie

Finger in the Nose

schoenen: Pantofola d’oro 

Mominio

Hogan

Eli

9

Modellen: Loïc, Nicolai, Elise, Ellen en Alix



Tijdloze klasse, discrete kwaliteit, sportieve look, eigentijds design,…
gun uzelf dat favoriete uurwerk welke onmisbaar is voor elke trendy en modegevoelige man.

Vertigo

vest kashmir-katoen E.Zegna

broek Ermenegildo Zegna

pull Ermenegildo Zegna

hemd Ermenegildo Zegna

das Ermenegildo Zegna

schoenen Tod’s

Juweliers Casteur

horloge ‘Breitling for Bently’

Time 
machine
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Vertigo

mantel Gant

kostuum Hugo Boss Black

pull Hugo Boss Black

Vertigo

vest leder Hugo Boss Black

pull Hugo Boss Black

sjaal Van Laack

schoenen Hugo Boss
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Robyn

cardigan Moschino Cheap and Chic

debardeur Moschino Cheap and Chic

rok Moschino Cheap and Chic

schoenen Sens Unique

 

Juweliers Casteur

juwelen Pomellato ‘Tabou’

Coiffure Argus
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ELECTRO VAN GILSvaN gIlS
Een vaste waarde in de Stormestraat te Waregem is Electro Van Gils.

Sinds een jaar nu volledig toegespitst op beeld en geluid, zowel voor huis als bedrijf.

Dat kwaliteit van audio- en video-installaties de jongste jaren enorm snel evolueert, is geen geheim. 

Dat de klant steeds veeleisender wordt qua klank en beeld is daarvan het logisch gevolg.

vandaar ook dat het hoog opgeleide team van electro van gils steevast vinger aan de pols houdt met 

de nieuwste trends op gespecialiseerde beurzen in binnen- en buitenland. 

als geautoriseerde dealer van Bose, Kaleidescape, loewe, Wisdom audio,… biedt de zaak bovendien 

up-to-date toestellen aan van topkwaliteit.

Het gehele team staat voor elke klant klaar met deskundige uitleg en begeleiding om tot een passende 

keuze te komen.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in de Stormestraat terecht voor audio- en video- oplossingen. 

Integratie van beeld en geluid in huis of bedrijf is dan ook hun grootste specialiteit.

voor electro van gils zijn dezelfde drie elementen van cruciaal belang : grootse prestaties, eenvoud 

en elegantie.

Stormestraat 18 - 8790 Waregem
Tel 056.601543 - Fax 056.615559

electro bvba van gils
Stormestraat 18

 8790 Waregem
Tel 056 60 15 43
Fax 056 60 15 43

info@electrovangils.be
www.electrovangils.be



Vertigo

peacoat Gant

hemd geruit Gant

jeans Seven for all Mankind

schoenen Gant

Optiek Dirk Verhamme

brillen Bottega Veneta

Classy    
glasses

een stijlvolle bril is ontegensprekelijk hét accessoire 
van de laatste jaren.
Je eigen persoonlijkheid wordt in de verf gezet 
met de keuze van het juiste montuur.
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Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Tom Ford

Robyn

trench D&G

 

Handy
   Bags

Handtassen, reistassen, 
schooltassen…

Het straatbeeld wordt er alleen 
maar   modieuzer en trendier van.  
voor elk moment van de dag, een 

stijlvolle tas is een must!

Robyn

handtas camel D&G

handtdas zwart D&G

kleurenprint Mali Parmi
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      Kids
Fashion
Kleine kinderen spiegelen zich aan grote 
mensen…
mode en trends gaan zeker ook niet voorbij aan 
onze jeugd en toekomst.

FIlIp glorIeux
              Interieurburo & showroom

Filip Glorieux ontwerpt woon- en werkomgevingen. Een team van interieurarchitecten

werkt aan totaaloplossingen voor tijdloze, functionele interieurs.

van ontwerp tot uitvoering en afwerking: het bureau van Filip glorieux verzorgt elke stap in het tot stand 

komen van interieurprojecten. met ruim 15 jaar ervaring kan het bedrijf een mooie portfolio voorleggen 

van geslaagde verwezenlijkingen, waaronder zowel woningen, kantoren, horeca als winkels. elk project is 

een intense zoektocht naar een evenwicht tussen minimale vormgeving en warmte, een verzoening tussen 

esthetiek en functionaliteit, rekening houdend met de persoonlijke voorkeur en levensvisie van de bewoner. 

Dé grote sterkte van het bureau is het aanbieden van een totaaloplossing, binnen de grenzen van de 

deadline en het beschikbare budget. Stilistisch 

houdt glorieux het midden tussen hedendaags 

en tijdloos, met veel aandacht voor licht en 

ruimte. Wie inspiratie wil opdoen, kan terecht 

in de riante showroom recht tegenover het 

station in Waregem. Filip glorieux is exclusief 

dealer van de collectie Brand van egmond, 

handgemaakte lichtsculpturen, unieke creaties 

die niet begrensd worden door mode of trends.

openingsuren

ma-Do 10:00-12:00 14:00-18:00

vrijdag 10:00-12:00 14:00-17:00

Zat 14:00-18:00 of op afspraak

gesloten op zaterdag voor feestdagen

Filip glorieux

Noorderlaan 68 - 8790 Waregem

T 056 60 21 06

www.filipglorieux.be

Boboli

Kledij: Quincy

Anne Kurris

Hartford

Bellerose

Maan

Muchacha

schoenen: Eli

Herdwick
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Robyn

rode jurk Strenesse

tas D&G 

Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Dolce & Gabbana

Juweliers Casteur

juwelen ‘Bigli’

Coiffure Argus
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Kids things
         accessoires voor de kleinsten onder ons. Speels en kleurrijk!

Juweliers Casteur

juwelen Pomellato ‘Victoria’

Coiffure Argus

Robyn

broekpak Paul Smith

gilet en pull Paul Smith

 

Boboli

muts: Refrigiwear

helm: Club des Sports

handtas: Muchacha

laarzen: Andrea Montelpare

kleed: Little Marc Jackobs

vestje en sjaal: Simple kids

schoenen: Eli
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Robyn

Paule Ka 

Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Dior

Juweliers Casteur

juwelen ‘Schoeffel’ 

Coiffure Argus

haar en haarspelden

Robyn

bontjas Enes
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Kids
Fashion
Spelen, ravotten, schoolgaan, studeren… modieuze kleren!

Boboli

kledij: Moncler

Armani

Diesel

Simonetta

schoenen: Santoni 

Andrea Montelpare

Boboli

kledij: I Pinco Pallino

schoenen: Eli
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Pomellato

Coiffure Argus

Robyn

gilet D’Extérior

pomellaTo

Pomellato brengt orginaliteit, creativiteit en vernieuwing in de juwelenkunst.

Een gesprek met Pomellato over 40 jaar vernieuwing.

Hoe begon het verhaal van Pomellato 40 jaar geleden? 

We vertrokken vanuit de idee dat het veel interessanter zou zijn, wanneer mooie juwelen ook vaak gedra-

gen zouden worden. Tot dan toe werd de wereld van de juweliers nooit als echt creatief beschouwd. Daarin 

wilden wij verandering brengen.

Wat maakt een Pomellato juweel zo bijzonder?

De zachte ronde vormen. De kleurige edelstenen, vaak contrasterend verwerkt. 

De volumineuze schakels en ringen. Onze ziel schuilt in onze creativiteit en in het 

vakmanschap van onze mensen. 

Wat onderscheidt jullie vandaag nog van andere luxemerken?

Eerst en vooral dat we, ook veertig jaar na de oprichting, nog steeds trendsetters zijn. 

Bovendien willen we vooral smaak en emotie uitstralen, geen rijkdom.

Is de techniek de afgelopen decennia veranderd? 

Neen, we werken nog steeds volgens de ‘cire-perdue’-methode. Onze juwelen worden 

in holle was gegoten en zijn dus per definitie uniek.  De vorm uit was kan telkens 

slechts eenmaal worden gebruikt. Het is een techniek die enkel nog 

in de ‘Haute joaillerie’ bestaat.

Wie is de Pomellato vrouw?

Een vrouw die gevoelig is voor mode-

tendensen, die haar juwelen als 

accessoires draagt. Met een eenzelfde 

natuurlijkheid combineert ze die zowel 

op een jeans als op een avondjurk.

Hoe ziet Pomellato de toekomst?

We zullen proberen om de stijl en 

de cultuur binnen de luxesector 

blijvend te beïnvloeden, zoals we dit 

de voorbije veertig jaar deden.
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Robyn

jurk en sjaal Moschino Cheap & Chic

Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Marc Jacobs

Juweliers Casteur

juwelen ‘Nanis’

 

Vertigo

kostuum Pal Zileri

das Pal Zileri

hemd Pal Zileri

Man in       
      purple
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Classy things
       Stijlvolle, klasrijke mannen kiezen voor 
       kwaliteit en modieus.
 

Vertigo

vest en bodywarmer Hackett

rolkraag Hugo Boss

broek Hugo Boss

Vertigo

sweater Superdry

donsvest Peuterey

bodywarmer en pull Gant

hemden Van Laack, 

Façonnable
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Juweliers Casteur

juwelen Pomellato ‘Arabesque’

Robyn

bontje Yves Salomon

Vertigo

Coiffure Argus

haar en haarspelden
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Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Roberto Cavalli

Robyn

top D&G

Trendy 
walking
vrouwen en schoenen, het perfecte verstands-
huwelijk in stijl….
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aScoT

Dames: 

Strafford, Sultana, lorbac, paraboot, Fratelli rossetti, vitulli,

alberto Zago, maretto, casanova, attilio giusti leombruni, volpato,

l’artigiana viareggina, moreschi, Siton, Truman’s

heren: 

church’s, paraboot, moreschi,...

handtassen: 

lorbac, Sultana, attilio giusti leombruni, Fratelli rossetti,

maretto, Queen and cult

schoenen ascot
exclusieve dames en herenschoenen

pand 230 - 8790 Waregem
Tel: 056 60 65 60

email: katrien@schoenenascot.be
Website: www. schoenenascot.be

openingsuren:
ascot Schoenen is open op

maandag: 14 - 18
Di-Woe-Do- vrij-Za : 10 - 13 en 14 - 18

Zon en feestdagen gesloten



Vertigo

kostuum 3 pièces hemd, das, sjaal 

Pal Zileri

schoenen Tod’s

Juweliers Casteur

horloge Breitling for Bently
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Walk in
 style
een prachtig maatpak, een modieuze 
designerjeans; stijlvol en sportief.
De juiste kwaliteitsschoen bij vertigo.

Vertigo

vest en pull Hugo Boss Black

hemd GANT

broek BRAX

sjaal Ermenegildo Zegna

Juweliers Casteur

horloge Hermès

Optiek Dirk Verhamme 

Zonnebril Tom Ford

Vertigo

Tod’s 

Gant footwear
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Optiek Dirk Verhamme 

zonnebril Chanel

Robyn

blouse D&G 

 

Optiek Dirk Verhamme

brillen L.A. Eyeworks

Retro &      
Vintage
De vintage monturen van l.a. eyeworks zijn                                         
geïnspireerd op de los angeles ‘lifestyle’.
 Tijd voor warme schildpadkleuren in een  
         doortastende, klassieke vormgeving.
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Juweliers Casteur

juwelen Pomellato 

‘Tabou’ en ‘Harem’

Got
 style
     Trendy, kwaliteitsjuwelen met een tijdloze toets.
     goud, kleurige edelsteen en zachte ronde vormen… 
     Bestaat er iets mooier om een vrouw te verleiden?

50

KaaS & co

Kom gratis kennis maken en proeven bij speciaalzaak Kaas & Co op zaterdag 3 oktober en zondag 
4 oktober van 14u tot 18u.

Reeds 15 jaar is Kaas & Co een gevestigde waarde als het gaat om kaasspecialiteiten en traiteurschotels. 

Dit willen wij samen met jullie vieren. Als je wenst te weten hoe men er in slaagt om met 1 grondstof melk 

méér dan 4000 kaassoorten te maken, hoe je het best een feestelijke kaasschotel kan aanbieden met de 

gepaste wijnen of hoe een spaanse Manchego, 3 maanden opgelegd in olijfolie, smaakt ? 

Dan ben je bij Kaas & Co aan het juiste adres.

Speciaal voor deze opendeur zal Kaas & Co een drietal workshops organiseren. 

• We hebben Christer Elfving aangesproken om terug een schitterende kooksessie te geven. 

• Sabine en haar team zorgen dagelijks voor perfect gerijpte kazen en leggen dit graag uit hoe 

het rijpings-proces gebeurt.

• Dit alles wordt gecombineerd met een ware wijndegustatie waarbij je alle wijnen van Kaas & Co kan 

degusteren met passende uitleg van een maître sommelier.

Allen van harte welkom om mee onze 15 de verjaardag te vieren!

dinsdag t.e.m. zaterdag 
 9u - 12u30 en 14u - 19u 

 
Jozef Duthoystraat 8 - 8790 Waregem 

kaasenco@skynet.be 
tel: 056 61 54 45 

fax: 056 60 54 45



Coiffure Argus

haar en haarspeld Boboli
ZWANGERSCHAPS-
COLLECTIE
dEPARTmENTSTORE
THéOPHILE &
PATACHOu

Boboli

Zwangerschapskledij: Sara... by Pratesi

verzorgingstas: Théophile & Patachou

kinderkamers: Théophile & Patachou,

 J.S. Dreams
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Robyn

jurk: Mali Parni

laarzen Frû Frû

Juweliers Casteur

juwelen Pomellato ‘Ming’

Got
style
De juiste outfit, de juiste stijl, de juiste accessoires…
een droom wordt werkelijkheid…
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Juweliers Casteur

juwelen witgoud met 

briljant en Tahiti-parel

horloge Omega, 

staal met briljant

Vertigo

kostuum Eremenegildo Zegna

mantel Pal Zileri

hemd Van Laack

das E. Zegna
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Juweliers Casteur

Juwelen witgoud met 

briljant en princessen

Vertigo

hemd en vest

Hugo Boss Black

Vertigo

polo, gilet, jas Aston Martin Racing

jeans Seven for all Mankind

schoenen Hugo Boss

pet GANT

Optiek Dirk Verhamme 

zonnebril Tom Ford
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Optiek Dirk Verhamme

brillen Chanel

Robyn

vestje ENES

broek D&G

pull D&G

laarzen Sense Unique

Coiffure Argus

Stylish 
glasses
‘mode gaat voorbij, stijl blijft’ (coco chanel)
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Boboli

kledij: Simonetta

Diesel

schoenen: Eli

62

DemaN

Met de grootste zorg worden bij DEMAN al uw boeketten en bloemstukken op bestelling gemaakt. Naast 

een ruim aanbod dagverse bloemen en planten, vindt u er een waaier van originele geschenken en ex-

clusieve woonaccessoires. Onder de exclusieve merken, zijn er onder meer de glas-en houtobjecten van 

Cleybergh, de pottencollectie van Domani, de kleurrijke glascollectie van Henry Dean enz. De zusjes Sylvie 

en Annick adviseren u met veel plezier bij het kiezen van een passend huisparfum uit de heerlijke collec-

tie van  Lampe Berger. Uniek voor Waregem is trouwens ook de uitgebreide collectie natuurlijke parfums 

(zowel voor hem als voor haar) en geurkaarsen van Annick Goutal, één van Frankrijks beroemdste par-

fumhuizen!

Cleybergh – henry Dean – Domani – lambert – Cores da terra – potchelli

Domingos tótora – lampe Berge - annick Goutal - emma Bridgewater

DemaN 
Holstraat 34

8790 Waregem 
T 056 60 33 43
F 056 61 13 43

demanwaregem@skynet.be



Robyn

vest Armani Collezioni

gilet Armani Collezioni

broek Fabiana Filippi

pull Anne Claire

Juweliers Casteur

juwelen ‘Bigli’

Optiek Dirk Verhamme

zonnebril Bottega Veneta

Coiffure Argus
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Robyn

ensemble D&G

Vertigo

jas Parajumpers

pull SUN 68 

hemd Façonnable

jeans Seven for all Mankind

schoenen GANT

sjaal Pal Zileri
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resto resto

BISTroNoom

In het nog ongerepte groen van Vlaanderen verwent Bistronoom haar gasten met veel toewijding en 

vakmanschap. De benen onder tafel schuiven bij chef Bernard Claessens en echtgenote Rika betekent 

steeds tafelen met (veel) smaak en proeven van marktverse producten. 

HoBoS

Hobo’s wordt stilaan een begrip in culinair Waregem. Bij Hobo’s geniet u in een ontspannen en 

ongedwongen sfeer van een klassieke keuken met zin voor gastronomie. Een hapje, een zaken-

lunch, met vrienden of familie eens lekker tafelen, het kan allemaal bij Hobo’s!

openingsdagen en uren:

gesloten op dinsdagavond, 

woensdag en zaterdagmiddag 

contact-en reservatiegegevens:

Waregemseweg 155 - 9790 Wortegem - tel. 056 61 11 22

www.bistronoom.be

openingsdagen en uren:
maandag - vrijdag    11:30 - 14:00

18:30 - 22:00 
contact-en reservatiegegevens:

miyoshi & Nathalie Hobo vandamme
Wortegemseweg 51 -8790 Waregem - tel. 056 61 69 54

www.hobos.be

openingsdagen en uren:

dinsdag - zaterdag 

‘s middags en ‘s avonds

gesloten op zondag & maandag

contact-en reservatiegegevens:

gentseweg 558 - 8793 Sint-eloois-vijve - tel. 056 60 24 13

www.bistrodesanto.be

BISTro DeSaNTo
Chef-kok Christophe heeft een zwak voor rijke bereidingen met geschiedenis uit de Belgisch/Franse 

burgerkeuken. Zijn ‘Spécialités de la Maison’ zijn dan ook zwel tête de veau of karnemelkstampers met 

tonfiletjes, als gebakken rogvleugel met kappertjes. En dit los van de smaakvolle seizoenssuggesties die 

je ook op het ruime binnenterras, 

kan degusteren. Christophe en Janique ontvangen fijnproevers, zowel voor de zakenlunches als voor 

etentjes ‘onder vrienden’, in het design-volle interieur van hun Bistro Desanto.

eScaBecHe

Op 1 oktober 2008 openden Karel Viaene en Mietje Verbauwhede het tapas restaurant Escabeche te Waregem. 

U kunt hier hoofdzakelijk terecht voor tapas. Hiervoor heeft u de keuze uit koude en warme tapas, alsook 

een aantal tapas ‘à la plancha’.  Verkiest u 1 gerecht dan heeft u een beperkt aantal hoofdgerechten die u 

al dan niet kan laten voorafgaan door een tapas. Bovendien serveert Escabeche een tapasmenu. Daar-

naast kunt u elke werkdag ‘s middags terecht voor een heerlijke lunch met dagverse produkten.

openingsdagen en uren:

dinsdag - zaterdag 12:00 - 14:00

18:30 - 22:30

gesloten op zondag, maandag en zaterdagmiddag

contact-en reservatiegegevens:

Stationsstraat 166 - 8790 Waregem - tel. 056 32 86 97

www.escabechedeluxe.be
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juwelen Pomellato ‘Ming’

72 73



Noorderla
an

Statio
n

Vijfseweg

    
St

orm

estr
aat

Stationstraat

Expresweg
N382

N357

N437

R35

R35

                 R. Vansteenbruggestraat

W
es

te
rla

an

Wijm
er

ies
tra

at

Markt

Park Casier

StadionZuiderlaan

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Waregem Expo

Oosterlaan

STaDSplaN

HaNDIge TeleFooNNummerS

Coiffure Argus

 
R. Vansteenbruggestraat 2 
8790 Waregem 
T 056 60 36 24 
www.arguslifestyle.be

 

Robyn

 
Stationsstraat 64 
8790 Waregem 
T 056 60 84 40 
www.robyn-waregem.be

 

Vertigo

 
Stormestraat 39-43 
8790 Waregem 
T 056 60 89 79 
www.vertigowaregem.be

Politie 
Hulpdiensten
Wachtdienst dokter
Wachtdienst apotheek
Ziekenhuis
Anti-gifcentrum
Brandweer
Gasreuk
De Post
Containerpark
Tele-onthaal
Bibliotheek

056 62 67 00
112
056 60 91 00
0900 10 500
056 62 31 11 
070 24 52 45
056 60 39 34
0800 65 065
056 62 14 75
056 62 12 80
106
056 62 13 75

Juweliers Casteur

 
Stationsstraat 22-24-26 
8790 Waregem 
T 056 60 19 51 
www.juwelierscasteur.be

 

Optiek Dirk Verhamme

 
Stationsstraat 62 
879O Waregem 
T 056 6O 41 17
 

 

Boboli

 
Stormestraat 102 
8790 Waregem 
T 056 61 12 10 
www.boboli-waregem.be
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Armani collezioni - d’Extérior - Paule ka - Strenesse - Blanc kelly - Paul Smith - Sportmax code - 

Joseph - Armani jeans - Vandenvos - Enes - M Missoni - Sofie d’hoore - Anne claire - Cividini - 

Moschino - cheap & chic

Shu Uemura - Redken - haarextensies Great Lengths - haarspelden Laurence Delvallez

Kleding: Ermenegildo Zegna - Pal Zileri - Boss - Brax - Van Laack - Façonnable - Gant - Hackett - 

Vintage 55 - Sun 68 - Superdry - 7 for all mankind - Mason’s - Vilebrequin 

Schoenen: Boss shoes - Hogan - Tod’s

Exclusive selection: Pomellato - Dodo - Gucci Jewels - Eden - Schoëffel - Roberto Coin - Gianfranco Bigli 

Nanis - Breitling - Corum - Omega - Hermès - Tag Heuer - Gucci - Longines - Rado - Eigen creaties

 

Young Collection: Burberry - Olivier Strelli - Tommy Hilfiger - D&G - Guess - G C - Hugo Boss - Tissot - Delvaux -

Balmain - Certina - Swatch - Rodania - Festina- Esprit - Ti Sento - Gucci Silver - Pandora - Nomination 

Kinder- en jeugdkledij van 0 tot 20 jaar: Simonetta - I Pinco Pallino -Monnalisa - Bellerose - Joe Black - 

Hartford - Armani - Fay - D&G Junior - Moncler - Diesel - Energie - Ra-re - Scotch & Soda - 

Finger in the Nose - Love Therapy - Nolita Pocket - Little Cérise - Little Marc Jacobs - Anne Kurris - 

Maan - Simple Kids - Quincy - Aymara - Bonpoint - Le Nouveau Né - Imps & Elfs - ...

Schoenen: 1950 I Pinco Pallinow - Andrea Montelpare - Eli - Herdwick - Hogan - I Pinco Pallino Shoes - 

Momino - Pantofola d’oro - Santoni - Tod’s - Simonetta Shoes

Zwangerschapskledij: Fragile - Menonove - Pietro Brunelli - Sara - Queen Mum - Citizens of Humanity

Kinderkamerdecoratie/geboortelijsten: Théophile & Patachou - J.S. Dreams - Wood Work

Cartier - Chanel - Roberto Cavalli - Tom Ford - Bottega Veneta - Marc Jacobs - Dolce & Gabbana - 

Dsquared 2 - Emilio Pucci - Fendi -  Prada - Armani - Dior - Gucci - Max Mara - Bvlgari - Hugo Boss - 

Porshe Carrera

Coiffure Argus

 
R. Vansteenbruggestraat 2 

8790 Waregem 
T 056 60 36 24 

www.arguslifestyle.be

 

Robyn

 
Stationsstraat 64 
8790 Waregem 
T 056 60 84 40 

www.robyn-waregem.be

 

Vertigo

 
Stormestraat 39-43 

8790 Waregem 
T 056 60 89 79 

www.vertigowaregem.be

 

Juweliers Casteur

 
Stationsstraat 22-24-26 

8790 Waregem 
T 056 60 19 51 

www.juwelierscasteur.be

 

Optiek Dirk Verhamme

 
Stationsstraat 62 
879O Waregem 
T 056 6O 41 17 

 

Boboli

 
Stormestraat 102 

8790 Waregem 
T 056 61 12 10 

www.boboli-waregem.be

 


