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Spring
summer
Een kleurrijke zomer in stijl
In Waregem weten we wat stijl is. Niet
alleen op onze jaarlijkse hoogdag van
de paardensport dossen we ons feestvol
en ravissant uit. Het hele jaar door willen we er piekfijn uitzien en uiteraard
is de zomer daarvoor het seizoen bij
uitstek. Wanneer de zon uit haar winterslaap ontwaakt, halen we ook onze
meest kleurrijke kleren uit de kast.
Weg met zware laarzen en donkere
mantels die alles wat we eronder dragen verbergen. Het is zomer! We kunnen pronken met al het moois dat de
lente- en zomercollecties ons dit jaar
weer te bieden hebben.
Als er een sleutelwoord is wat al dat
moois kan omschrijven, dan is het kleur.
Blauw, groen en in mindere mate rood
en roze zijn dé zomerkleuren dit jaar.
Met een jurkje tot net boven de knie in
een van deze kleuren ben je een graag
geziene gast op zomerse feestjes en
evenementen in onze stad. En waarom
geen ceintuur, zonnebril of schoenen
in dezelfde tinten? Het is zomer! We
hoeven onze vrolijkheid daarover toch
niet weg te stoppen?
En wie zou mannen het recht op wat
kleur durven ontzeggen? Een grijs of
zwart pak mag dan al een must zijn bij
bepaalde gelegenheden, maar waar-

om zou je daar geen roze of felblauwe
das bij dragen? Het is tenslotte zomer
voor iedereen. Als het wat sportiever of meer casual mag, kies je deze
zomer voor een broek in katoen en
pasteltinten. Met een paar loafers en
een blazer wordt het sporty chic. Met
een hoodie en een paar flipflops of
sneakers ben je klaar voor het strand
of een barbecue met vrienden. Ook
voor mannen geldt: blauw, groen en
misschien een tikkeltje oranje.
De zomer is ook het seizoen waarin
accessoires het best tot hun recht
komen. Van klassieke parels tot sportieve horloges, van speelse bedeltjes
tot kleurrijke oorringen. Je vindt het
allemaal in deze editie van Waregem
Exclusief. Maar niet alleen prachtige
juwelen en horloges komen aan bod.
We staan nog even stil bij de oversized
zonnebrillen, die ook deze zomer nog
steeds hot zijn. Het wordt stilaan duidelijk dat deze grote, kleurige zonnebril geen vluchtige trend is, maar een
terechte klassieker.
Deze editie van Waregem Exclusief
leidt je door een stijlvolle zomer vol
kleur. Veel kijk- en leesplezier! En denk
eraan: shoppen in Waregem is shoppen
in stijl.
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Argus kapsel, broches: Laurence Delvallez Juweliers Casteur juwelen: Pomellato Robyn jurk: D&G

reclamebureauplug.be
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WENST U OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ONZE NIEUWTJES ?
WORD VRIEND VAN ‘ARGUS WAREGEM’ OP FACEBOOK
EN BEKIJK ONZE BLOG OP WWW.ARGUS-INSPIRATIONS.BE

Argus kapsel, Chignon Barok Juweliers CASTEUR juwelen

COIFFURE & BEAUTY · R. VANSTEENBRUGGESTRAAT 2 · 8790 WAREGEM
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Groot,
groter,…
oversized

Bigger
is better

VERHAMME zonnebril: Marc Jacobs
ROBYN hemd: D&G
ARGUS kapsel

Ze stelen nu al een paar zomers
op rij de show, maar ook in de
zomer van 2011 zijn de oversized
zonnebrillen hotter dan hot.
Geen vluchtige trend, maar een
blijver. Alle sterren dragen ze
en daar is een goede reden voor.
In tegenstelling tot vele zonnebrillen van eerdere trends,
staan de grote ovalen glazen
goed op elk type hoofd. Of je nu
een eerder rond hoofd hebt, of
een langwerpig, een oversized
bril staat altijd als gegoten.

VERHAMME
zonnebrillen:
Chanel en Bvlgari
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VERHAMME
zonnebril:
Bottega
Veneta

VERHAMME
zonnebril:
Bvlgari

VERHAMME
zonnebril:
Jimmy Choo

VERHAMME zonnebril: Tom Ford JUWELIERS CASTEUR oorringen:
collectie Juweliers Casteur. ARGUS kapsel

De monturen van de oversized zonnebrillen blijven
trouw aan het klassieke
model, maar wie de zomer
wil kruiden met een extra
vleugje retro gaat voor het
cat eye-montuur. Er is een
veelheid aan materialen en
kleuren. Het frame kan in
acetaat, kunststof, metaal,…
Wat kleur betreft zijn zwart
en schildpad de klassiekers,
maar wit doet het zeker even
goed, net zoals om het even
welk ander kleur. Er is maar
één regel om met je oversized sunglasses de ster van
de zomer te worden: groot is
goed, groter is beter.
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1 robyn jurk: love Moschino Juweliers
Casteur armband: collectie Juweliers Casteur,
oorringen: Roberto Coin Verhamme zonnebril: Dior. 2 robyn broek: Paige, bloes en
gilet: Paul Smith, sjaal: Moschino Cheap & Chic
Verhamme zonnebril: Balenciaga 3 Robyn
blazer: Natan, bloes: Paul Smith, broek: Strenesse
Juweliers Casteur oorringen: Roberto Coin
4 Robyn jurk: Mali Parmi, vest leder: Strenesse
Juweliers Casteur ring: Pomellato, oorringen: collectie Juweliers Casteur Verhamme
zonnebril: Gucci 5 Robyn jurk en gilet: D&G
Juweliers
Casteur
oorringen:
collectie Juweliers Casteur 6 Robyn broek, bloes
en gilet: Moschino Cheap & Chic Verhamme
zonnebril: Tom Ford Juweliers Casteur
uurwerk: Breitling, oorringen: Roberto Coin 

Geef kleur

aan je zomer!

“Fashion
can be bought.
Style one must
possess.”
E d n a Wo o l m a n C h a s e ,
h o o f d r e d a c t r i c e Vo g u e
(1914 - 1952)

ARGUS kapsels
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Blauw van Marine tot Indigo
5

1

2

6

3

7

4

by Boboli
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1 robyn jurk: Natan Collection Juweliers CASTEUR oorringen: Roberto Coin, armbanden:
Ole Lynggaard VERHAMME zonnebril: Dolce & Gabbana ARGUS kapsel 2 Juweliers CASTEUR
armband: Ole Lynggaard 3 VERHAMME zonnebril: Jimmy Choo 4 ROBYN t-shirt: Armani jeans
5 ROBYN jurk: Armani jeans 6+7+8 ARGUS accessoires: Laurence Delvallez
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Robyn
Stationsstraat 64
8790 Waregem
T 056 60 84 40
www.robynkleding.be

Lady in red
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1 robyn gilet: d.extErior 2 robyn ceintuur: D&G ARGUS kapsel 3 robyn trenchcoat:
weekend Max Mara 4 robyn sjaaltje: D&G 5 Juweliers CASTEUR armband: Ole Lynggaard 6 rode
lippenstift: Chanel 7 VERHAMME zonnebril: Balenciaga 8 robyn t-shirt: weekend Max Mara 9 ARGUS
broche: Laurence Delvallez 10 parfum: Moschino
Merken bij Robyn: D&G womens wear, Class by Roberto Cavalli, Paule Ka, Strenesse, Armani,
S’ Max Mara, Paul Smith, Moschino Cheap & Chic, Natan Collection, Paige, Blanc Kelly, Barbara Bui,...
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Ermenegildo Zegna staat garant
voor Italiaanse klasse van hoge
kwaliteit. Sportieve cool en tijdloze elegantie, voor jong en iets
minder jong. ‘Style is in the detail’ zeggen ze bij van Laack en
dat zijn geen loze woorden. De
tailor-made hemden zijn tot in
de fijnste puntjes perfect afge-

werkt. Het maakt van elk hemd
als het ware een uniek stuk.
Een van Laack hemd kan op
maat gemaakt worden, ook dit
behoort tot de service van VERTIGO. Zowel bij Ermenegildo Zegna
als bij Pal Zileri kan uw kostuum
perfect op maat gemaakt worden,
dit is een luxe die U zal bekoren.
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STRAK in het pak
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VERTIGO kostuum & das:
Ermenegildo Zegna, hemd:
van Laack
VERTIGO kostuum:
Hugo Boss, hemd: van Laack,
das & riem: Hugo Boss

4

6

9

1 VERTIGO vest, hemd, das & pochette: Hugo Boss 2 VERTIGO kostuum: Ermenegildo Zegna, hemd:
Pal Zileri, das & pochette: Pal Zileri 3 VERTIGO portefeuille & sleutelhanger: Hugo Boss 4 Juweliers
CASTEUR horloge: Breitling 5 VERTIGO schoenen: Tod’s 6 VERTIGO manchetknopen: Tateossian
7 VERTIGO ceintuur: Hugo Boss 8 VERHAMME zonnebril: Dolce & Gabbana 9 VERTIGO hemd: Pal Zileri
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Sporty chic

Classy casual
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9
1 vest: Hackett, hemd & sjaal: Hugo Boss, broek: Mason’s 2 schoenen: Gant 3+4+5 t-shirt: Superdry
6 bermuda: Mason’s 7+8 sweater met kap: Superdry 9 schoenen: Hugo Boss

alles bij VERTIGO

1 pull & hemd: Hackett, jeans: 7 for all mankind, schoenen: Gant shoes 2 schoenen: d’Acquasparta
3 sporttas: Aston Martin by Hackett 4 hemden met patch: Hackett 5 polo’s: Hackett 6 schoenen: Hugo Boss
7 ceintuur: Hackett 8 zwemshorts: Vilebrequin

alles bij VERTIGO
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 VERTIGO kostuum,
das & pochette: Pal Zileri,
hemd: van Laack
 VERTIGO kostuum &
hemd: Hugo Boss, pull:
Hackett
Wie het allemaal liever wat
kleurrijker heeft, is bij het
Italiaanse label Pal Zileri
aan het juiste adres. Classy
met een speelse twist zijn
de themawoorden voor het
lenteen
zomerseizoen
2011. Het op-en-top Britse
Hackett is er dan weer voor
mannen die stijl en kwaliteit
verkiezen boven vluchtige
trends.

VERHAMME zonnebril:
Tom Ford VERTIGO vest:
Mabrun, hemd: Pal Zileri
Het Italiaanse Mabrun is al
sinds 1936 toonaangevende producent van lederen
kledij. Mabrun staat voor
elegante pasvormen die
vooruitlopen op de trends.
Modeontwerper Tom Ford
weet als geen ander wat
een man nodig heeft om
het perfecte plaatje te vervolledigen: een vintage
zonnebril met acetaat
montuur en het metalen
T-motief aan de slapen,
dat zo typerend is voor de
brillen van Tom Ford.

VERTIGO hemd:
Pal Zileri, blouson:
Hugo Boss, jeans:
7 for all mankind,
gilet: Hugo Boss
Juweliers CASTEUR
uurwerk: Breitling
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 VERTIGO bermuda:
Mason’s, sweater &
t-shirt: Superdry
VERHAMME zonnebril:
Disquared
 VERTIGO vest:
Ermenegildo Zegna,
hemd: Façonnable, jeans:
7 for all mankind, sjaal &
schoenen: Hugo Boss
Sportieve streetwear waarin je gezien wordt, daarmee
stuurt Mason’s je de zomer
in. Flashy cargo pants en
shorts maken van een dag
aan het strand een kleurrijk feest. En moeten we nog
vertellen dat Superdry de
absolute top is als het over
streetwear gaat? Elke hipperd heeft een paar stuks
van het label klaarliggen
voor de zomer.

VERTIGO vest: Mabrun,
hemd: Hackett, broek: Brax,
ceintuur en sjaal: Boss

 VERTIGO schoenen:
d’Acquasparta
 VERTIGO t-shirt,
sweater & jeans:
Superdry,
vest: Parajumpers
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Each occasion

2

has its outfit
5

1
3

7

4
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1 VERTIGO vest: Hugo Boss,
gilet: Hackett, hemd Pal
Zileri, jeans: 7 for all mankind, schoenen: Hugo Boss
2
VERTIGO
bermuda:
Mason’s, sweater en t-shirt:
Superdry, schoenen: Gant
shoes VERHAMME zonnebril: Jimmy Choo 3 VERTIGO vest: Ermenegildo
Zegna, hemd: van Laack,
broek: Brax, das: Pal Zileri,
pochette: Hugo Boss

4 VERTIGO vest: Hugo Boss,
hemd: Hackett, jeans: 7 for
all mankind, sjaal: Zilton
VERHAMME
zonnebril:
Tom Ford 5 VERTIGO vest:
Hackett, bermuda: Mason’s,
hemd: Gant, pull: Hackett,
schoenen:
d’Acquasparta
6 VERTIGO kostuum: Pal
Zileri, hemd & das: van
Laack 7 VERTIGO kostuum:
Pal Zileri, hemd: van Laack,
das: Pal Zileri

Sportieve luxe...
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Bentley 6.75 speed
Dit schitterende horloge is
met zijn uiterst geraffineerde bruine wijzerplaat en
zijn 48,7 mm een icoon
van de Bentleyfamilie
geworden. Op de achterkant van de Bentley
6.75 staat een afbeelding van de velg van de
luxueuze Bentleywagen.
Het geeft dit uurwerk een
aparte en exclusieve touch.

Chrono Galactic. Deze chronograaf is
een schitterend uurwerk voor de sportieve vrouw. Door het grote aanbod in
kleuren van kasten, armbanden en wijzerplaten vindt de sportieve, elegante
vrouw zeker wat ze zoekt.

Montbrillant Datora Panamerican. Dit horloge is geïnspireerd
op de bestseller van de jaren ’50. Het klassieke design herbergt
de huidige technologische hoogstandjes in dit emblematisch
horloge. Opvallend in deze automatische chronograaf zijn de
aparte datum-, dag- en maandaanduiding.
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 VERTIGO kostuum,
hemd, das en pochette:
Pal Zileri
 VERTIGO daim blouson:
Mabrun, pull: Gant,
hemd: Hackett, jeans:
7 for All mankind,
schoenen: d’Acquasparta
Mabrun legt zich al 75 jaar
toe op leder en sportkledij,
hun blouson past dan ook
perfect bij deze sportieve
outfit. Het hemd en de pull
van preppy labels Hackett
en Gant zorgen voor een
kleurrijke toets, een jeans
van 7 For All Mankind maakt
het af. Met een geklede
schoen ben je business casual, kies voor sneakers van
d’Acquasparta en ga voor
sportief.
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Pure klasse
van top tot teen

1

2

3

 VERTIGO vest: Pal Zileri,
broek: Hackett, hemd: van
Laack, sjaal en ceintuur:
Hugo Boss, schoenen: Tod’s
Er zijn enkele must-haves
voor wie helemaal voor de
preppy look gaat. Dat zijn
onder andere de katoenen
broek en de loafers. Hier
van respectievelijk Hackett
en Tod’s. Het witte hemd van
van Laack en de vest van Pal
Zileri geven het geheel een
zomerse look, die toch sportieve klasse uitstraalt.

4

5

1 schoenen: Tod’s 2 schoenen: Hugo Boss 3 schoenen: Tod’s
4 schoenen: Hugo Boss 5 schoenen: Tod’s
alles bij VERTIGO

FILIP GLORIEUX
interieurbureau & showroom

NOORDERLAAN 68 8790 WAREGEM T 056 60 21 06
INFO@FILIPGLORIEUX.BE WWW.FILIPGLORIEUX.BE

wonen & werken

woning, keuken, restaurant, woonkamer, winkel, appartement,
badkamer, dressing, slaapkamer, kantoor, hotel, loft, ....

Filip Glorieux ontwerpt en realiseert tijdloze interieurs op maat van de klant.
Een team van interieurarchitecten werkt aan een totaaloplossing voor renovatieen nieuwbouwprojecten.
Filip Glorieux & team verzorgt de inrichting van uw woon- of werkproject van A tot Z.
Een verfrissende aanpak voor een optimaal resultaat.
Meer inspiratie vindt u op www.filipglorieux.be.

ROBYN jurk: D&G, vest: Cavalli Class
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ROBYN jurk:
Moschino Cheap & Chic

ARGUS kapsel

ROBYN jurk: Armani jeans

Classics revisited
Cavalli Class staat gewoonlijk voor gewaagde extravaganza
met een hoog bohemiengehalte. Het roze vestje past niettemin
perfect bij de klassieke snit van het D&G-jurkje. Dat Moschino
er telkens in slaagt de classics een eigentijdse, kleurrijke twist
mee te geven is duidelijk: een little black dress met bloemen,
een klassieke trenchcoat met wat lijkt op kanten zomen. Het
jurkje van Armani valt binnen dezelfde categorie: classics met
een eigentijds accent.

ROBYN
trenchcoat:
love Moschino

robyn vest leder: Armani,
bloes: Ted Baker, broek: D&G
VERHAMME zonnebril: Jimmy Choo
Juweliers Casteur
uurwerk: Breitling, ring: Eden
ARGUS kapsel

robyn jurk: Paule Ka,
vest leder: Strenesse
Juweliers Casteur
ketting: Roberto Coin
ARGUS kapsel
De klasse van een Parisienne en de
glamour van een Hollywooddiva,
Paule Ka combineert ze schijnbaar
moeiteloos in collecties waar humor en verleiding centraal staan.
Waar zachte lijnen en geometrie
elkaar ontmoeten. Maar waarmee
je vooral toont dat je mee bent met
de laatste trends, zonder er het
slachtoffer van te zijn. De halsketting van Roberto Coin is het perfecte juweel bij Paule Ka. Elegante,
vrouwelijke juwelen, waarmee de
ontwerper experimenteert met
vorm, kleur en licht. Een exclusieve
mix van fantasie, intuïtieve en
creatieve exuberantie.

robyn jurk: Natan
Juweliers Casteur
oorringen: Roberto Coin,
armbanden: Ole Lynggaard
Verhamme zonnebril: Tom Ford
ARGUS kapsel
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 robyn jurk en gilet: Moschino Cheap & Chic
Juweliers Casteur armband in leder: Ole Lynggaard
verhamme zonnebril: Chanel ARGUS kapsel
 robyn jurk: D&G, vest: CLASS by Roberto Cavalli
Juweliers Casteur ring en collier: Pomellato
ARGUS kapsel

robyn jurk en gilet: Paule Ka
Juweliers Casteur
armband: collectie Juweliers Casteur,
oorringen: Pomellato
ARGUS kapsel
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Colpo
di fulmine
‘Colpo di Fulmine’ (Liefde op het eerste gezicht):
zo onvoorspelbaar, zo onverwacht, net als de
nieuwe collectie van Pomellato. De veelkleurige
edelstenen met hun onregelmatige vormen
lijken wel abstract. Kleurrijke varianten van
granaat, vuuropaal, blauwe topaas, peridot
en amethist worden verfraaid met diamanten
in pavézetting, die de edelstenen een
uitzonderlijke glans geven.

De witgouden zetting, een primeur
voor Pomellato, zet de delicate regenboogtinten van edelstenen mooi
in de kijker. Deze verfijnde, betoverende ringen zijn prachtig op zich of
gecombineerd tot een opmerkelijke
cocktailring. De collectie omvat bovendien een poëtische solitairehanger, die schittert om de hals, zowel
overdag als tijdens een avondje uit.

Juweliers Casteur
parels: Schoeffel, uurwerk:
Omega, armbanden:
collectie Juweliers Casteur
ARGUS kapsel

Juweliers Casteur juwelen: Rizit en Eden, uurwerk: Breitling
ARGUS kapsel
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Betrouwbaarheid
& klasse

De horloges van Breitling waren
oorspronkelijk voor de luchtvaart bedoeld en zijn dan ook het
toonbeeld van betrouwbaarheid en
precisie. Wat uit Denemarken komt
heeft haast per definitie klasse. Zo
ook deze lederen armband met
witgouden hangers van
Ole Lynggaard.

Roberto Coin in
zwart en blauw
Robert Coin is in zijn lange geschiedenis haast een
synoniem geworden voor elegante luxe en exclusieve
creativiteit. De ontwerper experimenteert graag met
kleur en bewijst met deze collectie uit witte en zwarte
briljanten en blauwe saffieren dat er nog lang geen sleet
zit op zijn creativiteit.

Horloges met een roségouden kast krijgen meestal een zwarte of witte
leder band. Dit horloge
van Breitling bewijst dat
ook andere kleurcombinaties stijlvol kunnen zijn.
En natuurlijk passen roségouden juwelen hier perfect bij: de esclave komt
uit de collectie van Juweliers Casteur, armband en
ring zijn van Pomellato.

The
colour
of…
gold

Amandine
Lingerie, nachtkledij & badmode voor dames

Amandine bestaat reeds 6 jaar, uitbaatster Stefanie
Vandenbroucke geeft u steeds een persoonlijke
service. De klassevolle, elegante & vrouwelijke
collecties worden eigenhandig en met veel zorg
uitgekozen. Belangrijkste leidraad hiervoor is:
steeds op zoek naar de laatste nieuwe trends
zonder de tijdloze klasse uit het oog te verliezen.

Lingerie

Elegante, sexy en vrouwelijke setjes met het oog op
een goeie pasvorm.
Merken: Lise Charmel • Andres Sarda •
Marlies Dekkers • Simone Pérèle • Antigel

Nachtkledij

Van cosy homewear, gezellige pyjama’s, elegante
nachtkleedjes tot sexy nuisettes...
Merken: Grazia 'lliani • Pluto • Cyell • Blugirl •
Alice & Maman

Badmode

Exclusieve, elegante badpakken en bikini’s met
een prima pasvorm en een keuze aan comfortabele
broekjes...
Merken: Lise Charmel • Andres Sarda • Blugirl •
Cyell • Antigel • Exilia (nieuw)
Ook zorgen we voor super leuke kleedjes die de
kleine imperfecties camoufleren... Dit kan gaan van
kleedjes in de klassieke badstofjes, de luchtige voile
de coton hemden tot de kleedjes in de luxueuze
viscose-kwaliteiten. Deze laatste kleedjes zijn perfect
om gewoon te dragen of als strandkleedje.
Dit alles gaat gepaard met talrijke accessoires.

Harelbekestraat 59
8540 Deerlijk
T 056 72 72 00
Openingsuren: van dinsdag tem zaterdag,
telkens van 9u-12 en 14u-18u30

“A woman should be two things: Classy and Fabulous”
Coco Chanel
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De roots
van Berto

Hier serveren wij onze gasten een
Frans-Belgische keuken die de seizoenen
volgt. Wij nodigen u uit zowel onze
klassiekers als suggesties te ontdekken.

David ‘Berto’ Bertolozzi had een heuse Ronde
van Vlaanderen afgelegd voor hij zich zeven
jaar geleden in Waregem vestigde. Op zijn
twaalfde verliet hij geboortestad Brussel om
in Brugge op internaat te gaan en is daar na
zijn schooltijd nog een jaar gebleven. Via een
tussenstop in Italië, kwam hij uiteindelijk in
Waregem terecht.

Berto

“Na mijn studies heb ik een jaar in Brugge in de horeca
gewerkt, maar ik had het toen een beetje gehad met die
stad en met de horeca. Ik ben naar Italië getrokken en
heb er een jaar voor Club Med gewerkt als barman. Het
was daar dat ik mijn vriendin An leerde kennen, die er op
reis was. An is een rasechte Waregemse en ik ben haar
gevolgd”, verklaart Berto.

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

Frans spreken

www.berto-waregem.be

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

In het begin moest Berto wel wennen aan zijn nieuwe
stad. “Ik was de mentaliteit van een grootstad als Brussel
gewend, waar mensen elkaar niet kennen, laat staan aanspreken”, zegt hij. “Hier kent iedereen elkaar en krijg je
van alleman een ‘goeiendag’ op straat. Er heerst een aangename dorpsmentaliteit. Anderzijds vond ik het vreemd
dat ik hier om tien uur ’s avonds geen pak friet meer kon
kopen. En toen ik hier pas woonde, spraken de mensen
me in het Frans aan. Ik vermoed dat ze, omwille van mijn
naam, dachten dat ik geen Nederlands kon. Ik vond dat
wel grappig. Al bij al ben ik hier tamelijk snel aanvaard,
dankzij mijn vriendin. Zij is gekend in de stad omdat ze
nog een tijd een Benetton-winkel openhield, samen met
haar zus”, aldus Berto.
“Ik vond hier tamelijk snel werk in verschillende restaurants. Ik werkte in het Hof van Cleve, toen ik intussen vijf
jaar geleden, de kans kreeg dit restaurant over te nemen.
We hebben geen seconde geaarzeld. Op twee weken tijd
was alles beslist en was Berto een feit. Het heeft ons leven
grondig veranderd.” Over de naam van hun restaurant
twijfelde het koppel nog het langst. Berto is uiteraard de
een verkorting van Davids familienaam Bertolozzi. Maar
het is ook al jaren zijn bijnaam. Veel mensen weten zelfs
niet dat hij David heet. Behalve zijn ouders noemt niemand hem zo, zelfs zijn vriendin noemt hem Berto. Ze

vonden het een zeer geschikte naam voor een restaurant:
“Kort, krachtig en het bekt goed.”

Waregem in het hart van Bourgondië
Waregem is volgens Berto de gedroomde locatie voor een
restaurant. “Waregemnaars zijn echte Bourgondiërs”,
zegt de chef. “Ze weten wat lekker is en appreciëren kwaliteit.” Berto heeft dan ook tamelijk wat vaste klanten, die

“Waregemnaars zijn echte
Bourgondiërs. Ze weten wat lekker
is en appreciëren kwaliteit.”
David ‘Berto’ Bertolozzi

vrijwel maandelijks van het nieuwe maandmenu komen
genieten. “Hier weten de mensen wat goed eten en drinken is en kunnen ze uitgaan en feesten als de besten”,
zegt Berto. “Tijdens Waregem Koerse is het hier gegarandeerd ‘bakje vol’. Klanten geven dan enorm veel geld uit
en drinken champagne als water”, lacht Berto.
“Ik denk niet dat ik nog weg wil uit Waregem”, zegt Berto.
“Voor mijn gezin is het belangrijk dat het hier rustig is en
dat er heel wat groen is. Het jonge stadsbestuur doet heel
wat inspanningen om de stad levendig te houden”, vindt
Berto. Hij is dan ook van plan nog heel lang met zijn gezin
in Waregem te blijven, ook al voelt hij zich nog geen echte
Waregemnaar. “Ik voel me in de eerste plaats half Belg en
half Italiaan, maar Waregem is wel de stad waar ik thuis
kom.” Berto is een trouwe supporter van Zulte-Waregem,
die, als zijn agenda het tenminste toelaat, geen thuiswedstrijd mist. Het maakt deze sympathieke Brusselaar met
Italiaanse roots, ongetwijfeld meer Waregemnaar dan hij
zelf vermoedt.

bistrodesanto

HEDENDAAGSE GEZELLIGHEID MET ADEMRUIMTE
ZAKENLUNCHES | A LA CARTE

wijziging
uren
openings

Wortegemseweg 51 - 8790 Waregem
T: 056 61 69 54
info@hobos.be - www.hobos.be
Openingsdagen: maandag - vrijdag
Openingsuren: 11:30 - 14:00 & 18:30 - 22:00
Privaat parking - zomerterras

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
& zaterdag: ‘s middags en ‘s avonds
Gesloten op woensdag, zondag
en feestdagen

Gentseweg 558
8793 Sint-Eloois-Vijve
T. 056 60 24 13
www.bistrodesanto.be
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B l o e m e n & Wo o n d e c o r a t i e

6
11
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Holstraat 34, 8790 Waregem, demanwaregem@skynet.be
De grote passie van Sylvie en Annick is het creëren van sfeer door originele objecten,
exclusieve woonaccessoires en dagverse bloemen en planten. Daarbij staat de beleving
van vooral natuurlijke materialen centraal.

8

9

9

12

Hun creatief denken is een nimmer aflatend proces waarvan de resultaten zonder meer
bijzonder genoemd mogen worden. Een belangrijke peiler onder het succes is de zoektocht naar bijzondere bloemen en planten die steeds weer verrassende combinaties
oplevert.
Het bloemwerk van DEMAN is in de wijde omgeving bekend. De fraaie boeketten
zijn een lust voor het oog. Uit het aanbod relatiegeschenken en decoratieaccessoires
spreekt niks dan goede smaak.
Open van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot 18 u
Zondag en maandag gesloten
Bloemen op bestelling.
Tel 056/60.33.43

HUISCOLLECTIES
ANNICK GOUTAL Parfums, douchegels,
bodycrèmes en geurkaarsen (4)
ANTONINO SCIORTINO Schalen (1)
BAOBAB Geurkaarsen en diffusers (2)
BOLLEN GLASS Mondgeblazen fijn glaswerk
CLEYBERGH Decoratieve objecten en glaswerk (7)
CORRES DA TERRA Fruitobjecten in keramiek (12)
+ The Visitor (3)
DOMANI Potterie (11)
DOMINGOS TOTORA Kunstobjecten
HENRY DEAN Glaswerk (8)
LAMBERT Interieurdecoratie (9)
LAMPE BERGER Huisparfums (5)
LINDELL Kussens
MALVINI Tafels (10)
ROOS VAN DE VELDE Porselein (6)
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BOBOLI
Alix cardigan: Simple Kids,
rok: Dominique ver Eecke
Loïc hemd: Dominique ver Eecke,
cardigan: Paul Smith, bermuda: Belle Rose

63

Kids in style
dekentjes:
Gucci

schoenen: I Pinco Pallino

setje
(t-shirt & slab):
Paul Smith

kleedjes:
Gucci

combi: Gucci

hoedjes:
Gucci

bikini:
Gucci

Met stijl word je geboren
en Gucci helpt je verder op weg

laarsjes: Gucci
t-shirts:
Little Marc Jacobs
chaussons:
Simonetta
Tiny

alles bij BOBOLI

BOBOLI
Scotch & Soda, Fay, Simonetta Blu, R’belle, Joe Black, Nolita, Tod’s, Andrea Montelpare
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BOBOLI
jurkjes, hoedje & schoenen: I Pinco Pallino
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De zomer volgens Paul & Joe Sister:
BOBOLI
ELLEN jurkje: I Pinco Pallino, sjaal: Gucci
Nicoleï Fay
ELISE Simonetta Blu
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Kleur kent geen leeftijd

alles bij BOBOLI
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ARGUS broche:
Laurence Delvallez
Juweliers Casteur
armbanden: collectie
Juweliers Casteur
en Roberto Coin
ROBYN jurk: Armani
jeans

Black beauty
Zwart saai? Niet met deze prachtige
zwarte beauty-accessoires. Zwart straalt
stijl en degelijkheid uit. Zwart is
klassiek maar tegelijk klassevol. Dames
met smaak, herken je aan hun zwarte
accessoires.

Romantiek
met bloemen
Valentijn ligt al weer een
tijdje achter ons, maar dat wil
niet zeggen dat er geen plaats
meer is voor romantiek. Of
wat dacht u anders van deze
prachtige diadeem met bloem.
Zeg het met bloemen, ook
in je haar.

SHU Uemura
reclamebureauplug.be
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Magnetische
broche voor in
het haar of op
de kledij
‘Laurence
Delvallez’

De gerenommeerde
Japanse make-upartiest Shu Uemura
geeft een nieuwe
dimensie aan huidverzorging en make-up.
Elk van zijn producten
verwerkt kunst,
natuur en wetenschap
tot een origineel
geheel. Unieke formules, buitengewone
texturen en bijzondere ingrediënten zijn
kenmerkend voor dit
Japanse verzorgingsgamma.

STYLEDGUS
BY!R

Exclusieve producten,
ARTWORK: KAMAGURKA
slechts enkele verkoopsadressen in België

(9.<:

Borstel
Shu uemura

GEL for men
Redken staat garant voor hi-tech formules en
inspirerende texturen die elke gewenste stijl
kunnen creëren. De Grip Tight gel zorgt voor een
sterke controle en een mooie glans. De vochtinbrengende elementen gaan uitdroging tegen en
voorkomen roos. Stand Tough maakt zijn naam
volledig waar en geeft je een stijlvol kapsel, een
hele dag lang.

Project Management • Conservatories & Orangeries • Algemene verbouwingen
Een wintertuin in staal of hout biedt talloze mogelijkheden. Ze kan dienst doen als verlengde van
de woonkamer, ontspanningsruimte of volgens
de laatste trends als leefkeuken. Het maakt van
uw huis een oase van licht, glas en vooral natuur,
door de directe verbinding met de tuin. De natuur
wordt als het ware binnengetrokken.
Elke woning is anders, elke klant is uniek. Hiervoor
is een doordacht concept en exclusiviteit een
noodzaak. Glasscon werkt met een interieurarchitect die uw gedroomde ruimte tastbaar maakt en
de wintertuin naadloos in uw woning verwerkt tot
een harmonieus geheel. Glasscon kan u dan ook
een totaalproject aanbieden naar uw wensen. Dit
start met de nodige bouwaanvragen, over grondwerken tot de afwerking en aankleding van uw
interieur. Uiterst ervaren vakmensen begeleiden u
hierbij tot en met de oplevering.
Wij adviseren u graag vrijblijvend

Glasscon

®

8573 Tiegem
0474/394 219
056/758 768
info@glasscon.be
www.glasscon.be

t wereldwijde Loewe-primeur:
Een
televisie doorheen het hele huis.
Kijk televisie onafhankelijk van tijd en plaats met de nieuwe
Loewe Connect en Follow-Me-functie.
Met zijn DR+ Streaming-technologie en unieke follow-Me-functie volgt
vanaf nu het televisieprogramma u in plaats van andersom. Gewoon een
uitzending pauzeren met de geïntegreerde hardeschijfrecorder DR+ en
verder kijken op een andere Loewe-televisie in uw huis. Het TV-signaal
wordt via uw thuisnetwerk doorgegeven.
Ontdek Loewe Connect bij de Loewe-vakhandel of op www.loewe.be.

Dit heeft u nog nooit gezien.

Of gehoord.

Ervaar de doorbraak.
Een ware home entertainment ervaring, en nu zonder speakers,
zonder kabels en zonder subwoofer.
En dit alles te bedienen via een 6 knoppen afstandsbediening!

STORMESTRAAT 18 • 8790 WAREGEM
T 056 60 15 43 • F 056 61 55 59
INFO@ELECTROVANGILS.BE • WWW.ELECTROVANGILS.BE

Productdesign: Loewe Design, Design 3

STORMESTRAAT 18 • 8790 WAREGEM
T 056 60 15 43 • F 056 61 55 59
INFO@ELECTROVANGILS.BE • WWW.ELECTROVANGILS.BE

Juweliers
Hair & beauty, R.Vansteenbruggestraat 2
8790 Waregem, 056 60 36 24, www.arguslifestyle.be

Casteur

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

