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EDITORIAL
Waregem Koerse hebben We net achter de rug, dus dat  
beteKent dat We ons opmaKen voor het najaar en de Winter. 
en opmaKen mogen We letterlijK nemen. natuurlijK geven  
We heel het jaar door het beste van onszelf en doen We  
ons uiterste best om goed voor de dag te Komen. maar als 
het najaar en de eindejaarsfeesten voor de boeg staan,  
steKen We graag nog een tandje bij.

net zoals Waregem Koerse zijn de eindejaarsfeesten de  
gelegenheid bij uitsteK om ons pieKfijn uit te dossen.  
voor de dames beteKent dat deze Winter combineren.  
op het vlaK van Kleur combineren We KlassieKers als Wit, 
grijs en zWart, met blauWe, paarse, rode accenten.  
Qua stoffen combineren We zacht glanzend zijde en satijn 
met ruWer Wol en corduroy. juWelen idem: straK design  
in Warm goud met frisse, KleurrijKe edelstenen.

voor mannen hetzelfde stijladvies: combineer! draag dat 
zaKelijKe paK met een KleurrijKe sjaal en rolKraagtrui. treK 
je sneaKers Wat vaKer aan, ooK onder een outfit Waarbij je 
geWoonlijK een geKlede schoen draagt. en ga voor  
bordeaux, je Kan er deze Winter enKel mee scoren. 

voor de Kids zien We een andere combinatie. nog steeds  
Kleuren, nog steeds leuKe stuKs zoals We van Kindermode 
verWachten. het onverWachte zit hem dit najaar in de mix van 
braaf en stout. engelachtige outfits met een ondeugende 
tWist. Kindermode met WeerhaaKjes. WeerhaaKjes vinden We 
ooK terug in de accessoires. daar doet het luipaardmotief 
terug zijn intrede. sjaaltjes, handtassen, ceinturen,…  
allemaal Krijgen ze een afriKaans KaraKter.

als het van Waregem exclusief afhangt zal de Winter  
allerminst Koud en grijs Worden dit jaar. het Wordt  
dé tijd van het jaar om tijd te maKen voor Warm genieten…  
in stijl uiteraard.

Laurence  
& Stefaan
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Groot  
formaat
in scherp  
contrast  
met 
vormelijke 
eenvoud

jewelry

pomellato tango

RoSégoUD MEt 

bRUinE  bRiLjAnt. 

Ring, ooRRingEn MEt 

bijpASSEnDE RoSé-

goUDEn ARMbAnD.
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jewelry

Lagere temperaturen vragen om 
accessoires die Warmte uitstraLen. 

sensueeL raffinement voert de 
boventoon in deze juWeLen.

ColleCtie  
Casteur
Deze collectie
exclusieve juwelen
is het resultaat
van ambacht en 
jarenlange ervaring.
ontworpen om op een  
verfijnde manier uw persoonlijk-
heid te accentueren.

Pomellato Victoria
Zwart is de kleur van deze 
serie. Streng victoriaans en 
tegelijk warm en sensueel.

ramon
Het Spaanse juwelenmerk Ramon staat voor sierlijke eenvoud. 
geen zuiderse overvloed, maar stijlvol en verfijnd raffinement. 
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pomellato  
tabou &  
sChiava

Met deze collecties 
kiest pomellato  

resoluut voor warm-
te. geel goud of rosé 

goud met kleurrijke 
toetsen van  

amethist, blauwe 
topaas of rodoliet.



ElEgantiE
EEnvoud
ZuivErE 
SchoonhEid

rizit, wit met 
goud briljant

“Een collectie die  
focust op schoonheid 

en eenvoud”, noemt 
Rizit het zelf. pure 

lijnen die herkenbare 
eenvoud en elegantie 

uitdrukken.



jewelry

Een eenvoudige  
outfit licht op 

dankzij kleurrijke
juwelentoetsen.

vaak zijn de siLhouetten uit de 
WintercoLLectie aan de donkere 
kant. maar zo vormen ze een uit-
stekende achtergrond voor  
fLeurige kLeuraccenten.

bigli moon
Het werk van  
meesterontwerper 
gianfranco bigli is vaak 
gewaagd en altijd speels 
en kleurrijk. Met de  
collectie Moon, verkent 
bigli ongekend terrein.  
Sober, strak en winters 
koud zijn hier de  
sleutelwoorden.

pomellato Capri
Wie ooit het italiaanse Capri bezocht, 
begrijpt waarom pomellato deze collectie 
naar dat eiland noemde. Capri staat  
bekend als het bloemeneiland, een oase 
van kleuren, net zoals deze prachtige 
italiaanse juwelen. 

Het Spaanse ramon  bestaat ruim 
120 jaar, en zo lang combineert het perfect 
traditie met trends.
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Sweet  
colors for  
sweet  
girls

tweens by Boboli

toegankelijke mode die tegelijk retro 
en hip is. Die landelijke warmte uit-
straalt én een urban cool over zich 
heeft.
Weinig labels slagen erin zo’n wijd 
gamma te creëren. Sophie Albou 
slaagt er met paul&joe sister  
elk seizoen opnieuw in.
Laarzen van mou combineren inno-
vatie met traditionele ambachtelijke 
productietechnieken en handwerk 
om de natuurlijke schoonheid van 
het leer volledig tot zijn recht te laten 
komen. Cameron Diaz en gwyneth 
paltrow zijn de bekendste fans van 
het merk.
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meisjes 
dragen 

bloemen-
jurkjes
en hoge 
hakken

maar
niet

altijd

mirthe:
sweater bellerose

vest paul&joe sister
broek notify

sChoenen simonetta
sjaal hartford



esther:
jas & sjaal  

paul&joe sister,
zonnebril  

prada

sChoen  
simonetta

mooie
school-
meisjes-
look
in stijlvol
grijs
en
glitter

tweens by Boboli
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esther: kleedje paul&joe sister, Ceintuur simonetta - mirthe: ensemble paul&joe sister

mooie
school-
meisjes-
look
in stijlvol
grijs
en
glitter

Als het niet fleurig is, laat het dan elegant zijn. Dat gaat zeker op 
voor het grijze kleedje en het ensemble van paul&joe Sister. Winterse 
kleuren, maar met een zomerse zwierigheid. Met passende kousen 
en schoenen of een goed gekozen accessoire zoals de ceintuur van 
Simonetta, kan je rechtstreeks van school naar een feestje. 
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Zoological
trend

roberto Cavalli 
Meer italiaans design, met een 
speelse, dierlijke toets. Dit type 
bril blijft nog een tijd hot, dus 
blijven designers variaties op  
het thema ontwerpen.

breitling Chrono CoCkpit 
Deze breitling heeft een roségouden 
kast, witte wijzerplaat, lederen  
armband en chronograaffunctie.  
Een prachthorloge zowel voor  
mannen als vrouwen.

sjaaltje  
van d&g
Een zijdezacht sjaaltje met 
luipaardmotief, geeft een 
kleurrijke en gewaagde toets 
aan je winteroutfit. twee 
prints, één woord: klasse.

Ceintuur van d&g geeft kleur en karakter  
aan je winteroutfit. Een accessoire waarmee je 
zeker gezien wordt.

herensChoenen tod’s 
Het italiaans tod’s  

ontstond  in de late 
jaren ‘70 toen  
Mr. Della Valle 

een luxemoccasin 
“gommino” ont-

wierp. Het merk staat 
voor italiaans vakman-

schap en pure luxe.

pomellato 

tango & 
CoCCo 
juwelen met bruine 
diamanten (tango) of 
goud met luipaard-
motief (Cocco) doen 
spontaan denken aan 
Afrikaanse savannes.

Out of Africa…
Straight into  

fashion

paule ka 
Zwart is deze win-
ter een basiskleur 
in de collectie van 
paule Ka. ook in 

dit leuke handtasje 
in zwart en wit 
luipaardmotief.
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simonetta 
kindersChoenen
Waarom zouden de kids wel 
kleurrijk, maar niet extravagant 
voor de dag mogen komen?  
Deze schoenen van Simonetta 
verenigen het beste van twee 
werelden: degelijkheid, comfort 
en een gedurfd ontwerp.
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kleed d&g,  
gilet ftc cashmere
Dolce & gabbana zien de
winter duidelijk als een
aanloop naar een nieuwe
lente. Wit, zijdezacht en
met bloemetjesmotief. Als 
bij wonder de perfecte
match bij de winterse
kasjmieren gilet van FtC.

kleed & gilet nice connection,  
bloes paul smith 
Het merk uit Hong Kong werkt met 
Duitse designers en staat intussen al 
vijftien jaar garant voor jonge, frisse 
fashion. Het rode bloesje van paul Smith
doet het perfect, in deze combinatie.

ensemble  
paul smith -  
optische bril 
marc jacobs
twee van de grootste
namen uit de huidige
mode ontmoeten elkaar
in een outfit. Dat moet
wel vuurwerk geven.

blazer, t-shirt,  
sjaal en broek d&g  
optische bril gucci

D&g kiest voor zomerse kleuren
Zelfs het zwarte sjaaltje krijgt

een frisse toets door 
het bloemenmotief.
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Paule ka kiest 
deze winter reso-
luut voor warme 
klasse met dit 
feestelijk kleed-
je. In een kleur 
die het midden  
houdt tussen 
donker fuchsia 
en bordeaux past 
het perfect met 
zwart en roze.

Lady 
in red
Faliero Sarti kiest 
vaak voor aardse 
kleuren en delicate 
grof geweven stof-
fen. Deze wollen 
gebreide sjaal in 
wit, zwart en roze 
is een zeldzame 
uitzondering in de 
collectie.

kleed paule ka, sjaal faliero sarti

trend
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la chica
chique

gilet met bont max et moi,
               gilet gestreept weekend max mara,

               bloes blanC kelly, broek riani
uurwerk breitling Chronomat 41,  

optisChe bril dolCe & gabbana

Streelzachte, natuurlijke stoffen  
houden ons dit najaar warm.

chic hoeft niet saai 
te zijn, dat beWijzen 

deze siLhouetten met 
verve. gedempte en 
kLassieke kLeuren, 

gecombineerd met de 
juiste accessoires en 

juWeLen. eLegantie en 
kLasse staan voorop 

in  deze najaars- 
outfits die de 

schoonheid van eLke 
vrouW tot haar recht 

Laten komen.  
Laat die Winterkou 

maar komen.

women





kleed d’exterior, 
gilet bont enes, muts 

seeberger, laarzen 
sens unique

armbanden  
collectie casteur



mantel paule ka, pull & rok paule ka, sjaal faliero

Paars en grijs.
Een veilige match
Maar daarom niet 
minder feestelijk.
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De winter kleurt 
Italiaans.  
Klassieke mode 
geschikt voor  
elk feest of een 
avondje winters 
stappen.

blazer, t-shirt, 
broek, Ceintuur d&g
juwelen pomellato

optisChe bril Chanel

broek, bloes, gilet fabianna filippi, sjaal bont strenesse 
armbanden roberto Coin

women
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Een meer urban stijl 
met een edgy twist. 
Blazer & Tee. 
Gold & Leopard. 
Black shoes & Glasses.



tailleur versaCe ColleCtion
zonnebril dolCe & gabbana

Niets zo chic als wit.
Niets zo stijlvol als 
een tailleur.



    blazer & broek peseriCo, bloes d&g, laarzen sens unique - juwelen pomellato

Peserico katapulteert je  
zo naar een jachtpartij in  

de 18e eeuw. De hoge  
laarzen van Sens Unique 
maken de look compleet.  

De hedendaagse juwelen  
van Pomellato passen  

hier perfect bij.

women
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Lingerie: Ook dit seizoen ging ik op zoek 
naar perfecte pasvormen voor diverse 
maten. Lise charmel en Andres Sarda  
ontwierpen voor dit najaar alweer 
prachtige collectiestukken. Kom ze ont-
dekken... Dit seizoen worden alle Marlies 
Dekkers setjes verkocht tegen een laag 
prijsje, op deze manier wil ik ruimte  
creëren voor de Marie-Jo Collecties.  
De basis collecties van Marie-Jo 
komen reeds binnen vanaf oktober.
 
nachtkLedij: Wil je deze winter  
verwarmd worden door een cosy 
homepakje of een warm slaapkleedje?  
Of word je liever verwarmd in een  
elegant nuisetje door je geliefde?
Merken: Grazia ‘lliani, Blugirl, Pluto, 
Cyell, Alice & Maman.
Nieuw deze winter de nachtkledij 
van Twin-Set!
 
Badmode: Vergeet niet de nieuwste  
badmode te ontdekken vanaf  
december! De cruise-collecties  
van Andres Sarda, Lise Charmel  
& Blugirl doen je tijdens de kille  
wintermaanden verlangen naar  
zon en meer!

“Zin in net dat ietsje meer?  
kom een kijkje nemen en geniet  
van vrouweLijke eLegantie”

lingerie
amandine

"Fashion fades,  
only Style remains"  

 by Coco Chanel

hareLBekestraat 59 
8540 deerLijk 
t 056 72 72 00  
openingsuren: 
van dinsdag tem Zaterdag,  
teLkens van 9u-12  
en 14u-18u30
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uomo
bellisimo

vest haCkett
broek gta

hemd hugo boss
das pal zileri

Cardigan zilton
sChoenen tod’s

Een man in een pak hoeft er helemaal niet streng uit te zien.

de basistinten voor de mannen-
mode voor deze Winter Lijken mis-
schien donker, maar in combinatie 
met accenten van bordeauxrood 
en roestbruin zien de heren er dit 
najaar uit om op te eten. kLassieke 
en gekLede stukken gaan prachtig 
samen met de meer casuaL Look.

men





mantel boss
gilet gant
broek brax
sjaal boss
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vest ermenegildo zegna, broek brax, hemd van laaCk, pull & sjaal haCkett - 
sChoenen tod’s - uurwerk breitling - optisChe bril tom ford

mantel boss
gilet gant
broek brax
sjaal boss
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Sneakers van 
D’Acquasparta 
zijn handgemaakt 
en wortelen diep in 
de Toscaanse traditie.  
Vakmanschap en 
fashion ontmoeten 
elkaar in sneakers 
waarvoor het label 
‘sports chic’ uit-
gevonden lijkt.

jeans boss,
sChoenen 
d’aCquasparta



Wat moet er nog gezegd over boss.  
Het label biedt eigentijdse elegantie  

aan wie op zoek is naar individualisme.  
Een klassemocassin van 100% lama.

Het designroer van het oer-Amerikaanse  
en preppy gant, is sinds de jaren ’80 in stevige,  
Scandinavische handen. prep meets Scandinavian  

cool in deze heerlijk eenvoudige bottine.

boss blaCk is de premium lijn van boss.  
En dat zie je aan deze kalfslederen schoen.  

Een strak, hedendaags model, met klassieke  
soberheid, zoals we dat van boss verwachten.

sneaker d’aCquasparta
Zelfs als italianen een sportschoen maken,  
geven ze die hun gebruikelijke klasse mee.  

Een zalig gevoerde sneaker voor talloze  
gelegenheden en outfits.

men
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optisChe bril 
faCe à faCe
Fifties, sixties en 
vooral heel erg van-
daag. Face à face 
keert terug in de tijd 
en komt uit bij de 
bril van vandaag.



eyewear

optisChe bril 
roberto Cavalli

big is al enige tijd beautiful 
in brillenwereld. Als het van 

Roberto Cavalli afhangt, 
komt daarin niet gauw  

verandering.
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Chanel
De eye-catchers  
op de brillenmarkt



Brengen je terug  
naar de eighties

Iconische  
retromodellen

Een montuur  
van acetaat  

voor...
Glamoureus 
gesofistikeerd 

Monturen 
als  

kattenogen

...een flashy  
of business  

look

Net zoals  
de zwarte 
montuur

Geen trend,  
maar  

een blijver

eyewear

45



#mUsThaVes

Comfortabele en
toCh stijlvolle look
in herfsttinten
gilet Fairly, t-shirt ted baker, 
jeans paige.

update
van de klassieke
zwarte tailleur
optische bril Roberto Cavalli - 
top & blazer ted baker

ontspannen outfit
voor een lange
winterwandeling
grijs en bordeaux,
het werkt
Vest en rolkraagtrui Hackett, 
broek brax, sjaal Façonnable.

trendy en jonge
versie van de
klassieke 
vlinderdas.
grijs en 
bordeaux,
natuurlijk
gilet, hemd & vlinderdas 
Hackett, broek brax.



Wat mag er deze winter niet ontbreken in je garderobe?
Met een aantal stijlvolle basisstukken in de juiste kleuren

kan je het hele seizoen eindeloos combineren.

winnende Combinatie
van sChotse ruitjes
met blazer
Kleed paul Smith, blazer ted baker.

 stijlvolle 
elegantie
die  niet misstaat
op een avondje 
uit
Zonnebril Roberto Cavalli 
- kleed Armani jeans,
gilet  Fairly.

de perfeCte winterjas 
in elegant grijs 
Mantel Hugo boss, 
sjaal Ermenegildo Zegna.

Comfortabel 
maar
gekleed voor
een dag op 
kantoor
vest, pull, sjaal
Hackett, 
broek boss.

spotlight



Een wereldwijde Loewe-primeur:  
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. 

Productdesign: Loewe Design, Design 3
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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!
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Onder de topartikels 
bevinden zich de hand-
geborduurde sierkussens 
van LINDELL&CO, de 
huisparfums van LAMPE 
BERGER, de artisanale 
geurkaarsen en diffusers 
van BAOBAB COLLECTION, 
de natuurlijke parfums van 
ANNICK GOUTAL, het glas-
werk van HENRY DEAN, de 
rakupotten van DOMANI en 
de decoratieve objecten 
van CORRES DA TERRA, 
DESPOTS en CLEYBERGH! 
Nu nog kiezen!

Niet alleeN vOOr de prachtige bOeketteN, maar OOk vOOr de uitgezOchte 

WOONaccessOires eN OrigiNele gescheNkeN is demaN de uitgekieNde plek!



Ann VAn Hoey  •  Annick GoutAl  
• Antonino Sciortino • BAoBAB 
collection • Bollen GlASS • 
cleyBerGH • correS dA terrA 
• domAni •  dominGoS tótorA  • 
Henry deAn • lAmBert • lAmpe 
BerGer  •  l indell&co  •  mAlVini 
•  rooS VAn de Velde

open van 9u tot 12u 
en van 13.30 u tot 18 u 
Zondag en maandag gesloten 

Holstraat 34 
8790 Waregem  

demanwaregem@skynet.be
www.demanwaregem.be

bloemen op bestelling
tel. 056/60.33.43



hairstyle argus
juwelen pomellato

R. Vansteenbruggestraat 2 - 8790 Waregem 
T 056 60 36 24
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hairstyle & aCCessories argus
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stationsstraat 62     8790 waregem     t 056 60 41 17

Optiek  Dirk Verhamme
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taMeisjes
Met pit
gaan
voor
zachte
kleuren 
Met een
twist



1. ensemble 
simonetta, 

sChoenen mou

2.  ensemble 
simonetta, 

baret robyn

3. ensemble 
simonetta,  

pet handekyn

4. ensemble 
simonetta

5. ensemble 
simonetta

1.

2.

3. 4.

5.
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aleC:

links
vest shrunk,

hemd  
joe blaCk,

broek  
bellerose,

sChoenen 
santoni,

sjaal shrunk

reChts
hemd  

joe blaCk,
Cardigan 

hartford,
boek shrunk,

sChoenen 
finger in the 

nose

man:
vertigo

jeans  
superdry, 

hemd en trui 
haCkett  

Een grijze joggingbroek 
kan perfect gecombineerd 
worden met minder casual 

stukken zoals een klassieke 
blazer, een leuk hemd 
en een classy sjaaltje.

kids by Boboli
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Ruiten tRoef  
in deze
winteRhaRde
outfits vooR
vadeR en
zoon



Winterse
streepjes

streepjes in
versChillende  
tinten voor  
kinderen met stijl
Streepjes zijn altijd mooi
en bovendien makkelijk
te combineren met  
andere motieven. Spelen 
met kleuren en vormen
is hier de boodschap.

anaïs:
ensemble morley, sChoenen eli,

muts dominique ver eeCke



hetZeLFDe
giLet
MAAR ANDeRe
KLeUReN
eN ANDeRS
geCOMBiNeeRD.
eeN heeL  
ANDeRe LOOK.
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besCheiden  
vriendenClub  
werd gigant
sweaters, hemden, zakken superdry
jeans 7 for all mankind
vest parajumpers
sChoenen d’aCquasparta
uurwerken iCe-watCh



interview

Essevee heeft alle troeven van 
een provincieploeg, maar voet-
balt als een eersteklasser waar 
andere ploegen seizoen na sei-
zoen rekening mee moeten hou-
den. “Voetbal is in Waregem nog 
echt een feest”, zegt Vanden-
driessche. “Voor veel mensen 
is de wedstrijd het hoogtepunt 
van de week”, vult Minne aan. 
“Wanneer we tegen Club brug-
ge wonnen, dan werd er heel 
de nacht gefeest, samen met 
de supporters. bij grote clubs 
keert iedereen huiswaarts na de 
match. De fans komen van heel 
het land en kennen elkaar niet”, 
legt Merlier uit. “toen ik nog bij 
Zulte Waregem  speelde was dat 

wel even anders. onze suppor-
ters kwamen uit Waregem. Het 
waren de gasten waarmee we 
naar school gingen, de vrienden 
waarmee we uitgingen.” 
Essevee is duidelijk een club die 
dicht bij zijn fans staat, maar dat 
is aan het veranderen. “Vroeger 
was het een vriendenclub”, zegt 
Minne. “Maar je merkt dat dat fa-
miliegevoel verdwijnt. Het is een 
echte profclub geworden.” “Al 
heeft hij zijn grootste successen 
wel gehaald als vriendenclub”, 
vult Merlier onmiddellijk aan. “De 
ploeg heeft veel buitenlands ta-
lent aangekocht om succes te 

verzekeren. Vroeger bereikten 
we dat succes bij wijze van spre-
ken toevallig, met wat jongens 
uit de streek.” Er weerklinkt nau-
welijks verholen melancholie in 
de woorden van de geboren en 
getogen Waregemnaar.

Het grootste deel van de sup-
porters van Essevee komt nog 
steeds uit Waregem. Het is dan 
ook niet meer dan logisch dat de 
vier herkend worden in de stra-
ten van Waregem. Ze zien het 
als een teken van appreciatie. De 
aandacht streelt hun ego, maar 
het maakt hen niet ijdel. “We zijn 
heel atypische voetballers, op 
dat vlak. Er zijn veel profvoet-

ballers met dure merkkleren en 
chique schoenen en handtas-
jes, maar wij doen daar niet aan 
mee”, zegt Vandendriessche. 
“Het is wel de regel dat we op 
thuiswedstrijden in kostuum ver-
schijnen. Heel het team in de-
zelfde outfit, dat heeft wel iets”, 
vindt Minne. De anderen zijn het 
met hem eens. Verder dan dat 
gaat hun interesse voor kleding 
niet. ook op het vlak van kledij 
en looks is het duidelijk: Ware-
gem blijft een bescheiden club. 
“Down-to-earth en met een 
nuchtere kijk op het leven en op 
voetbal”, besluit het viertal.

“Waregem blijft een bescheiden club.  
Down-to-earth en met een nuchtere kijk  
op het leven en op voetbal.”

stiJn meert, pieter merlier, wouter VAndendriessChe en  
stiJn minne voetbaLLen dit seizoen aLLe vier bij verschiLLende cLubs, 
maar samen maakte ze de topperiode van zuLte Waregem mee, kort na  
de fusie. je hoeft niet Lang met de vier (ex-)speLers van sv zuLte Waregem 
aan tafeL te zitten om door te dringen tot de kern van essevee. vier  
goede vrienden die grappend, maar immer bescheiden verteLLen hoe ze 
hun ‘vriendencLubje’ naar de beLgische top hieLpen en zagen hoe het  
een uit de kLuiten geWassen eerstekLasser Werd. 
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stijn minne (33) speelde tot zijn twintig-
ste bij Club brugge. na twee seizoenen bij  
derdeklasser Maldegem, ging hij in 2002 
bij Zulte Waregem aan de slag. in negen  
seizoenen speelde hij 210 competitie- 
wedstrijden.

stijn meert (33) voetbalt sinds 2002 bij 
Zulte Waregem op het linker middenveld. 
Speelde tevoren oa. bij Kortrijk, Anderlecht 
en Sint-truiden. in het huidige seizoen leent 
zijn ploeg hem uit aan derdeklasser Mous-
cron-péruwelz. 

wouter vandendriessche (27) speelde van 
2004 tot 2007 bij SV en maakte dus de top-
momenten van de club mee. Via oostende  
en SK Ronse, keert deze middenvel-
der bij Racing Waregem terug naar het  
Waregemse voetbal.

pieter merlier (32) speelt al sinds zijn  
zevende bij Waregem. Eerst bij KSV, later bij 
SV. Sinds Zulte-Waregem in eerste klasse 
speelt, is deze keeper de sterkhouder van 
het team. na seizoenen in israël en Roe-
menië, komt Merlier uit voor derdeklasser  
oudernaarde.

E
xc

lu
si

ve

gilet superdry, 
rolkraag haCkett

vest en sweater  
superdry

vest parajumpers,  
broek mason’s, sjaal haCkett

sweater “osaka” superdry, 
hemd haCkett

interview
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Zeg het
met kleur

deze Winter
krijgen

accessoires
een kLeurbad.

We zien briLLen,
juWeLen en

horLoges in de 
prachtigste 

schakeringen.

optisChe bril 
Chanel



Warme juweeltinten  
komen in bijna alle collec-

ties terug en mogen zeker niet 
ontbreken in je garderobe.

omega speedmaster 
automatiC Chronograph 
Een nieuwe uitgave van
de Speedmaster, speciaal  
voor de dames, met een  
paars bandje uit alligatorleer
en bezet met 54 diamanten.

En nog meer kleur bij dior
Roze is een vrouwenkleur. 
Dat is een cliché als een huis. 
Maar het klopt. En dat het ook 
werkt, laten we je graag zelf 
ontdekken.

De stenen die hier in het oog springen
zijn blauwe topaas en amethist.

tabou pomellato
volupteus in rosÉgoud
Een lijn met ringen, colliers
en oorringen in verschillende formaten
maar altijd met kleur, hier afgewerkt  
met rodoliet.

Voor de winter-
collectie 
van zijn brillen 
kiest dior
resoluut voor 
kleur. paars is 
niet alleen
op-en-top vrou-
welijk, het is ook 
bijzonder
stijlvol en heel 
erg feestelijk.

colour up  
your life

eyewear & jewelry
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Accessoires in variaties 
van bruin en goud

passen wonder- 
welbij elke  
kledingstijl

Eerder kon je al lezen 
dat luipaardmotief hot is 
deze winter. Voor je sjaal, je 
schoenen, je ceintuur…
En waarom zou je die ‘wilde’ 
look niet doortrekken naar je 
brilmontuur?

bij faCe à faCe
zit je aan het juiste adres 
voor een hippe winterlook 
die warmte en stijl  
uitstraalt.

breitling
Chronomat 41 & Chronomat gmt
Roestbruine lederen armband moeten niet per se
gecombineerd worden met geel goud of roségoud.
De kleur matcht perfect met wit of zilver, zolang de stiksels 
maar wit zijn. Het zit in de details.

pomellato
heeft een indrukwekkende  
manchetarmband ontworpen  
met monumentale schakels in rosé-
goud met diamanten. Even vrouwelijk 
is de bijpassende ring die schittert  
in al zijn eenvoud.

Als je de metalen t ziet aan de slapen, weet je het al: dit is tom ford
Wat je dan ook weet: sixties, eigentijdse elegantie en draagcomfort. Deze all-
round modemaker en creatieve duizendpoot is duidelijk van alle markten thuis. 

GOLDEN
BROWN

eyewear & jewelry
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Mr.  
Kennedy  

style
kostuum, das &  

poChette pal zileri, 
hemd van laaCk

men
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mantel 
boss,
kostuum  
& das  
pal zileri,
hemd 
van laaCk 

niets zo  
elegant
als een  
kostuum
van italiaanse
makelij.
gedragen  
met een 
streepjes-
hemd
lijkt deze 
gentleman
zo weg- 
gelopen
uit wall 
street.



3-delig pak 
hugo boss,

hemd  
van laaCk,

das pal zileri,
optisChe bril 

tom ford 

een pak in een
klassieke  

snit en 
stijlvolle 

kleur
is nog altijd 

een must have
voor de man
die met stijl
in het leven

wil staan.

men



1 men-3 lifes

president
sChoenen hugo boss

father
sChoenen tod’s

friend
sChoenen d’aCquasparta
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Wortegemseweg 51
8790 Waregem
t. 056 61 69 54
info@hobos.be
www.hobos.be

openingsdagen: 
maandag - vrijdag
openingsuren: 
11u30 - 14u00 & 18u30 - 22u00

privaat parking
Zomerterras

Hedendaagse  
gezelligheid  
met ademruimte

Zakenlunches

à la carte



Hobo’s bestaat twaalf jaar, maar Miyoshi 
Hobo staat natuurlijk al langer achter het 
fornuis. “Het is begonnen als hobby”, ver-
telt hij. “Met enkele vrienden hield ik het  
weekendrestaurant De trekzak open in  
Wortegem. Dat heb ik een paar jaar gedaan 
en dan ben ik in de keuken van de golf-
club hier in Waregem gaan werken.” Maar  
Miyoshi wou een eigen restaurant en bouw-
de het ouderlijke huis om tot het restaurant  
dat vandaag als Hobo’s bekend staat.  
Een stijlvolle plek waar een gemoedelijke 
sfeer heerst. “Hobo’s is geen gastronomisch 
restaurant, het gaat er hier ook niet stijf-
jes aan toe. Het interieur is wat klassieker,  
maar de sfeer is vrij informeel”, zegt Miyoshi. 

“Sfeer is even belangrijk voor een restaurant 
als de keuken, de locatie en de bediening.” 
“We willen dat het voor de gasten voelt als-
of ze thuis eten, maar met dat verschil dat  
ze bediend worden”, zegt de kelner die van-
achter de bar het gesprek meevolgt.

pure keuken
Hobo’s brengt een onverwachte mix van  
traditionele belgische gerechten én japanse. 
“in vergelijking met de belgische keuken is 
de japanse heel puur”, licht Miyoshi toe.  
“Er wordt minder vet gebruikt, minder  
sauzen,… Het is een gezonde keuken, waar-
in het product centraal staat.” omdat de  
japanse keuken voortdurend aan populari-

teit wint, kan Miyoshi zijn ingrediënten nu bij 
een brusselse groothandel kopen. Dat was 
vroeger wel anders. toen bracht zijn familie 
vaak producten mee uit japan.

“Hobo’s is in de eerste plaats een belgisch 
restaurant”, stelt Miyoshi nadrukkelijk.  
“Mensen die japans bestellen, kennen het 
meestal al.” Hij merkte dat de mensen in de 
beginperiode van Hobo’s nogal voorzichtig 
waren en niet goed durfden te experimente-
ren. “We doen ons best om ook de ande-
ren japanse gerechten te laten ontdekken”,  
zegt hij. “We leggen hen uit waaruit het 
gerecht precies bestaat en wat ze te eten 
krijgen. in tachtig procent van de geval-
len bevalt het de gasten wel”, zegt de  
kelner. “Het is een smaak die je moet leren  
eten.” toch kiezen de gasten vooral de  
traditionele belgische gerechten. “onze  
kaart is al heel lang dezelfde. We willen ze  

al een hele tijd vernieuwen, maar dat is  
blijkbaar niet nodig voor onze gasten.”

ver van de werkelijkheid
Miyoshi heeft zijn koks zelf wegwijs gemaakt 
in de japanse keuken. ondanks zijn roots  
– zijn vader was japans, zijn moeder Vlaams –  
heeft ook Miyoshi pas op latere leeftijd  
japans leren koken van de japanse kok in 
de golfclub van Waregem, waar hij destijds 
werkte. nu Miyoshi de kaap van de zestig 
heeft genomen, kookt hij zelf wat minder. De 
keuken is te stresserend en hij heeft genoeg 
andere taken in het restaurant, dat in de zaal 
48 mensen kan vergasten en in de prachtige 
tuin nog eens zoveel. 

Het wordt bovendien steeds druk-
ker. “Mensen gaan vaker uit eten. 
Het zou kunnen dat het een alge-
mene tendens is, omdat mensen 
steeds gejaagder leven en na een 
zware dag liever bediend worden 
dan zelf te koken. Maar het zou 

ook kunnen dat de talloze kookprogramma’s 
op tv er voor iets tussenzitten”, meent Miyo-
shi. “toen die kook-televisie opkwam, merkte 
je ook dat mensen begonnen te recenseren, 
tijdens het eten. Als ze iets vroegen, kon je 
zo horen uit welk programma ze hun ken-
nis opgepikt hadden”, lacht hij. “je merkt 
wel dat mensen meer weten over producten 
en bereidingswijzen, maar veel van die pro-
gramma’s zijn natuurlijk puur entertainment 
en staan mijlenver van de werkelijkheid.”

“Sfeer is even belangrijk  
voor een restaurant  
als de keuken, de locatie  
en de bediening.”

aFGaand op zIjn japanSe naam zou je heT nIeT onmIddellIjk denken, maaR mIyoShI 
hoBo IS een RaSechTe WaReGemnaaR. zIjn hele leVen, en daT IS meeR dan zeSTIG 
jaaR, WoonT hIj In WaReGem. ook zIjn ReSTauRanT hoBo’S IS een VaSTe WaaRde In 
de STad Van de leVenSGenIeTeRS.

Onverwachte  
mix bij Hobo’s

reportage
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DAT ZIJN  MIJN 
SCHOENEN!

footwear sens unique
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DAT ZIJN  MIJN 
SCHOENEN!

ensemble simonetta by boboli, 
sChoenen sens unique by robyn



dinsdag tot zaterdag
12u00 tot 14u00  
19u00 tot 21u00

zondag en maandag gesloten

traiteurdienst

ViSA en Mastercard

hier serveren wij onze gasten een  
Frans-belgische keuken die de seizoenen 

volgt. Wij nodigen u uit zowel onze  
klassiekers als suggesties te ontdekken.

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

www.berto-waregem.be 

Berto

www.denachtwacht.be

De Nachtwacht

Stijlvol slaapcomfort
KORTRIJK.- Eén op de zeven Belgen heeft 

nooit een volwaardige nachtrust, in deze 

hectische tijd nochtans een absolute nood-

zaak om overdag voor de volle honderd 

procent te functioneren. Slaapcomfort is 

dan ook niet langer een luxe maar een ele-

mentaire behoefte. Dat hoeft echter niet ten 

koste te gaan van de esthetiek: voor stijlvol 

slaapcomfort is De Nachtwacht al bijna 15 

jaar een begrip. Een bezoek aan de toonzaal 

is een ware openbaring...

In september 2010 openden Kim Vanacker en echt-

genote Ajja Goussey hun nieuwe toonzaal aan de 

Meensesteenweg en intussen kregen ze ook als 

enige in de provincie West-Vlaanderen het beheer 

van een Auping Plaza, de concept store van het 

wereldberoemde topmerk.

Kim Vanacker: “Onze nieuwe toonzaal is 600 m2 

groot, een behoorlijke afmeting. Die ruimte stelt ons 

in staat een zo goed als volledig aanbod voor te stel-

len van de betere slaapsystemen: bedden, lattenbo-

dems, matrassen, boxsprings... De meeste merken 

die wij aanbieden, zijn exclusief te koop bij ons, niet 

enkel voor de stad Kortrijk en wijde omgeving maar 

soms ook voor de hele provincie. Dat hebben we te 

danken aan het vertrouwen van de fabrikanten, die 

graag in zee gaan met een full-service dealer. Ik denk 

hier aan lattenbodems als Swissfl ex en Tempur of 

boxsprings als Magnitude, Carpe Diem, Schramm, 

Fyld’s... Het volledige gamma van Auping vind je 

hiernaast in onze Plaza, een single brand store van 

nog eens 300 m2, uniek in West-Vlaanderen.”

Die service is bij jullie bijna spreekwoordelijk?

“Inderdaad. Wij staan erop elke bezoeker, elke 

mogelijke klant persoonlijk advies te geven en te 

helpen bij de keuze van de beste oplossing. Wij zijn 

geen onderdeel van een keten en daarom voelen we 

ons nog ouderwets betrokken bij het zoeken naar de 

meest geschikte oplossing. Dankzij onze grote toon-

zaal wordt dat natuurlijk een stuk gemakkelijker. Best 

is uiteraard om aan den lijve te ondervinden met 

welke combinatie je de beste nachtrust kan garan-

deren. Daarom hebben we hierboven een echte 

slaapstudio, een appartement waar je ongestoord en 

in alle rust een nacht kan doorbrengen om het slaap-

comfort van je keuze uit te testen. Maar daar eindigt 

onze service niet: persoonlijke oplossingen vragen 

vaak maatwerk zoals aanpassingen in de hoogte, de 

lengte, aangepaste nachtkastjes enzovoort...”

En het prijskaartje?

“Een goed bed begint vanaf 3000 à 4000 € voor een 

tweepersoonsbed. Betere merken hebben natuurlijk 

hun prijs maar wij zijn niet duurder dan elders, inte-

gendeel zelfs: buiten de normale fabrieksgarantie 

bieden wij nog eens 100% gratis levering, plaatsing 

en service achteraf. Gezien de superieure kwaliteit 

van onze producten moeten we echter heel zelden 

tussenkomen. Bovendien zijn er ook altijd interes-

sante promoties!”

“Een goed bed is één ding maar om de juiste sfeer 

te krijgen, kan mooi bedlinnen helpen. Het allerbeste 

slaapsysteem ziet er niet uit zonder de vrouwelijke 

fi nishing touch van mooi bedlinnen want het oog wil 

ook wat en een slaapkamer is anno 2011 meer dan 

enkel een ruimte om te slapen. Het juiste bedlinnen 

kan de totale look van een een hele kamer doen ver-

anderen en is bovendien ook nog aanpasbaar aan 

de seizoenen.”

Ajja Goussey: “Wij zijn bijzonder trots dat we onze 

klanten een aantal topmerken kunnen aanbieden en 

dan nog wel van eigen bodem. Slabbinck uit Brugge 

bijvoorbeeld is de onbetwiste meester van het satijn, 

terwijl Verilin uit Heule kampioen is op het vlak van 

geweven stoffen met zeer stabiele kleuren. Uniek is 

dat wij zelfs maatwerk bieden: speciale maten maar 

ook eigenzinnige keuzes van de klant qua combina-

tie van stoffen, kleuren, designs, prints... Kortom een 

slaapruimte zoals je er nooit een tweede zal vinden.”

De Nachtwacht

Meensesteenweg 121

8500 Kortrijk

T 056 26 11 63

info@denachtwacht.be 

OPENINGSUREN
ma: 13u30-18u00

di, wo, do, vr en za:

10u00-12u00 en 13u30-18u00

zon- en feestdagen: gesloten

‘DE NACHTWACHT’Interieur
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     Residentie Prinsenhof
Waregem | Zuiderlaan (hoek Nokerseweg)

Markt 8 | 8790 Waregem
Tel. 056 61 11 11

www.demeester.be
waregem@demeester.be

GENT | DEINZE | WAREGEM

48 ENTITEITEN WAARVAN 42 APPARTEMENTEN EN 6 KANTOREN.
Elk appartement beschikt over een ruim terras of een tuin. 
De nadruk ligt op comfortabel wonen en duurzaam bouwen.

APPARTEMENTEN

• Gelijkvloers 81 m² € 189.500 *
• Gelijkvloers hoek 83 m² € 198.000 *
• Verdieping 84 m² € 225.000 *
• Verdieping hoek 86 m² € 240.000 *

• Verdieping dak 101 m² € 265.000 *
• Verdieping dak hoek 103 m² € 280.000 *
• Dak (1 slpk) 67 m² € 167.500 *        

HANDELSRUIMTE/KANTOREN

CASCO OPLEVERING, PRIJS OP AANVRAAG. Opp. vanaf 82 m²

* Prijzen exclusief kosten en btw en zonder enige verkoopsverbintenis.

BELEG 
IN EIGEN 

REGIO

Exclusief_Waregem_dubbel_FIN.indd   2 18/08/11   10:10

GENT – Adoria
Nog 9 appartementen 
vanaf 199.000€*

GENTBRUGGE – Park View
Nog 8 appartementen 
vanaf 195.000€*

WAREGEM – Valkenier
Nog 17 appartementen
vanaf 126.000€*

KRUISHOUTEM – Hultheim
Nog 4 appartementen
vanaf 220.000€*

HARELBEKE – Campens
Nog 24 appartementen
vanaf 129.500€*

WAREGEM – Lady Ann
Nog 1 appartement

185.000€*

GENT – Scheldepunt
Nog 4 appartementen 
vanaf 277.500€*

GENT – Carlotta
Nog 7 appartementen 
vanaf 345.000€*

GENT – Bellevuekaai
Nog 85 appartementen 

vanaf 131.967€*

ZELZATE – Debbautshoek
Nog 7 appartementen 
vanaf 115.500€*

NIEUWBOUWPROJECTEN TE KOOP | regio Gent en Waregem

CONTACTEER IMMO FRANCIS DE MEESTER GENT: 09 234 11 11

CONTACTEER IMMO FRANCIS DE MEESTER WAREGEM: 056 61 11 11

BELEG 
IN EIGEN 

REGIO
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TRANSOCEANCHRONOMATNAVITIMER

 WWW.BREITLING.COM

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

With its Manufacture Caliber 01, Breitling has created the most reliable, accurate and top-performance 
of all selfwinding chronograph movements – entirely produced in its own workshops and chronometer-
certifi ed by the COSC. A perfectly logical accomplishment for a brand that has established itself as the 
absolute benchmark in the fi eld of mechanical chronographs.

One heart Three legends

Breitling_OnHeart_210x250_ang_Casteur.indd   1 5/09/11   20:11

U hoeft ze niet meer te tellen

De Nachtwacht

Meensesteenweg 121

Kortrijk

T 056 26 11 63 

OPENINGSUREN
ma: 13u30-18u00

di, wo, do, vr en za:

10u00-12u00 en 13u30-18u00

zondag: gesloten

www.denachtwacht.be

NIEUW

Het Belgisch Bed verenigt het beste van eigen bodem tot een 
nieuwe norm in slaapcomfort. Van een unieke melange van 
vlas en wol tot het wereldvermaarde Belgisch Damast. Met daar 
tussenin een progressieve verencombinatie, een innovatie van 
formaat. Het resultaat: een ongeëvenaarde slaapervaring. Omdat 
wie bourgondisch leeft, best bourgondisch slaapt.

www.HetBelgischBed.be
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