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ready?
for the summer

De zomer is aan de durvers dit jaar. 2012 is
overduidelijk het jaar waarin we voluit durven
te kiezen voor kleur. We durven retromodellen aan met hedendaagse prints. We durven te
gaan voor klassieke silhouetten met bloemenmotieven die sinds eind jaren tachtig heel erg
fout zijn. Retro en klassiek zijn overigens twee
woorden die je vaak zult horen als het over
de zomermode van dit jaar gaat. Designers
grijpen terug naar de vroege sixties. Naar de

periode waarin de mode voor het laatst in zijn
geschiedenis een tikkeltje te braaf was. Maar
braaf worden de komende lente en zomer
allerminst. Dat bewijzen de talloze onverwachte combinaties. Een geklede chino met
een sporty sweater, een witte short met een
gekleed roze vestje? Deze zomer is het hot.
We zegden het al, de zomer is aan de durvers.
Durf modieus te zijn. Durf op een stijlvolle
manier op te vallen.
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Argus & Casteur:
“in a playmobil
world.”
Vertigo:
“jackett required,
stijlvolle zomer.”
Boboli:
“circus fashion,
meet the boys,
puppet show,
summer fashion,...”
Robyn:
“een zachte zomer,
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“pool party.”
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argus & casteur

in a
playmobil
world

<

Playmobil is een wereld op
zich. Een fantastisch
universum, waarin
kinderen zich spelend
kunnen verliezen. De parallel met juweliers Casteur & coiffure Argus is snel
getrokken. Het zijn zaken die je doen wegdromen in een wereld van elegantie en pure
schoonheid. Voeg daar voor het voorjaar van 2012
een speelse, zomerse toets aan toe en u begrijpt waarom
onze modellen vergezeld worden door Playmobilfiguurtjes.
en net zoals Playmobil een evergreen is
geworden, grijpt ook de mode deze zomer
terug naar klassiekers.

Made by Argus & Casteur
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hair by Argus
Juweliers Casteur
Ketting, Oorringen, Ring & Armband Schoeffel
Boetiek Robyn
Top & Short Cavalli Class

argus & casteur
hair by Argus
Juweliers Casteur Armband, Ringen,
Oorringen & Ketting Pomellato
Robyn Kleed Cavallli Class
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hair by Argus
Juweliers Casteur Ketting, armband & ring Pomellato
Boetiek Robyn kleed D&G

argus & casteur
hair by Argus Juweliers Casteur Ketting, Oorringen, Armband & Ring Roberto Coin

Less is less…
Na enkele seizoenen van downsizen lijkt
het motto voor het komende seizoen
wel ‘more is more’. Gedaan met
bescheiden en minimalistische juwelen.
Het mag weer groot en opvallend.

hair by Argus
Juweliers Casteur Hanger, Ring & Oorringen
Roberto Coin Armband Pomellato
boetiek Robyn Kleed D&G

hairstyle & beauty

Unieke schoonheid begint
bij een uniek kapsel
www.arguslifestyle.be

R. Vansteenbruggestraat 2 - 8790 Waregem - T 056 60 36 24

hair by Argus Juweliers Casteur Armbanden Roberto Coin Oorringen & ringen Pomellato Boetiek Robyn Kleed Paule Ka

argus & casteur

…and more is more
Juwelenmerken als Pomellato, Roberto
Coin, Rizit ontwerpen in wezen heel
klassieke juwelen, maar slagen er
met elke nieuwe collectie weer in te
verrassen. Keer op keer ontwerpen ze
prachtjuwelen die ieders aandacht
trekken. Grote hangers, gecombineerde ringen en armbanden doen
het heel erg goed dit voorjaar.

casteur

Breitling, Chronomat GMT. Een sportief uurwerk
met een uiterst performant gangwerk.

Omega, Deville Chronograaf
met een co-axial automatisch gangwerk.

Tag-Heuer, Carrera Chronograaf.
Een elegante chronograaf voor de liefhebber.
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hair by Argus
Juweliers Casteur
Uurwerk Breitling
Ring Pomellato
Kettingen Clioro
Boetiek Robyn
top & broek D&G

J

acket
required
Mannen kleden gemakkelijk, beweert men.
Hemd, jeans, geklede schoenen
en een vestje en de kous is af.
Goed voor elke gelegenheid.
Toch sta je als man best wat langer
voor je kleerkast ’s ochtends. Ga je
voor een casual jeans met sneakers
of een sportief gekleede chino met
klassiekere schoenen? Dragen we ons
pak met een das, of kiezen we voor het nonchalante sjaaltje? Over het moeilijk evenwicht
tussen deftig en sportief, hoeven we
ons deze zomer geen zorgen te maken.
De zomermode combineert het beste
van beide werelden.
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vertigo
Vest Fay
pull Hackett
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vertigo
schoenen D’Acquasparta
Italiaanse topkwaliteit, 100% ‘fatte
a mano’ en heel erg populair bij
Italiaanse profvoetballers.
POLO LM Hackett
De poloshirts van Hackett doen
het op elke gelegenheid goed.
100% katoen en 100% sportief.
Een oer-Britse classic die zowel
comfortabel als stijlvol is.

PULL Superdry
polo LM Hackett
Dat Hackett niet stijf en
klassiek is bewijst deze
geslaagde combinatie met
een hoodie van Superdry.
Een Britse evergreen wordt
bijna streetwear. Rood en
blauw doen het overigens
heel goed deze zomer.

hemd Hackett gilet sun68
Je hebt geen grote kleerkast
nodig om een veelheid aan
stijlen te bereiken als je goed
combineert. In dit geval braaf
klassiek, maar daarom niet
minder hip.

Hemd Hacket
Een hemd met button-down kraag is per definitie informeel.
Maar met het fijne streepje en de kleur maken staat dit hemd
niet mis op chiquere gelegenheden.
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helm Hackett
Hackett steekt zijn inspiratie
niet onder stoelen of banken.
De Union Jack op deze helm
is meer dan zomaar decoratie.
Het bepaalde de kleuren van
de zomercollectie. Maar het
symboliseert daarenboven ook
de kern van ‘britishness’ waar
Hackett voor staat.

helm, hemd & gilet Hackett pull Gant Broek Boss

hemd & pull Hackett broek Mason’s Blazer Gant Sjaal Pal Zileri

vertigo

Mannen gaan best niet te
casual gekleed deze zomer.
Het kostuumsjasje is een must.
Een nonchalant accent mag
in de vorm van een linnen of
katoenen sjaaltje. Sportiviteit
beperkt zich tot het kleurenpallet, een ruitjeshemd of een
paar modieuze sneakers. Maar
als man maak je het beter niet
te bont. Stijl primeert.

hemd Van Laack Vest Mabrun (Daim) jeans Jacob Cohën schoenen D’Acquasparta riem Boss
kostuum Pal Zileri Hemd & Das Van Laack
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Vertigo
www.vertigowaregem.be

schoenen Boss & Tod’s

dark temptation
vertigo
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boboli

            

2

3

4

            
1

1 kleed margriet, handtas & schoenen Simonetta 3 bermuda & t-shirt Simonetta
schoenen marine Eli 3 kleed, handtasje & broche Simoneta schoenen Eli 3 blouse, short,
ceintuur & sandalen Simonetta sjaals met bollen Bellerose
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Sommige designers zien kinderen als minivolwassenen en
kleden hen ook zo. Anderen kiezen resoluut voor felle, jeugdige
kleuren en prints. Deze zomer combineren we beide. Een beige
chino met een kleurige blazer. Een klassiek hemd met hippe
sneakers. Jong en tegelijk volwassen.

Pol broek Finger in the Nose t-shirt Little Marc Jacobs vest Armani Junior
sjaal Bellerose schoenen Veja LENNERT broek, hemd & vest Paul Smith schoenen Fendi

LENNERT t-shirt + bermuda Bellerose vest Finger in the Nose schoenen Veja Pol vest + hemd Scotch Shrunk broek Diesel schoenen Jarrett ceintuur Fay

Meet the boys

boboli
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boboli

puppet show
Let’s face it, kinderen zijn schattig. En als ouder genieten we
van de ‘oohs’ en ‘aahs’ die hen te beurt vallen als ze een leuke
outfit dragen. Kinderen zijn als popjes.

<

Xander
bermuda Anne Kurris
vest Morley
hemd, gilet & kousen
Dominique Ver Eecke
schoenen Jarrett
MAXXe
ensemble
Dominique Ver Eecke
schoenen Eli-Papanatas
INDRA
ensemble
Dominique Ver Eecke
schoenen Eli-Papanatas

Xander
t-shirt, bermuda & sjaal
Anne Kurris
schoenen Herdwick
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INDRA
ensemble Dominique Ver Eecke
schoenen Simonetta

gilet & broek Fabianna Filippi

robyn

en zachte zomer
Het wordt een zachte zomer. En neen, we hebben het niet
over het weer, maar over de damesmode. Meer bepaald
over de kleuren die deze zomer de trends dicteren: pasteltinten, roze, grijs, wit, beige met hier en daar
een opvallend kleuraccent.
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Boetiek Robyn
broekpak Paul Smith
bloes D&G

Juweliers Casteur
Oorringen Pomellato

Hair by Argus

robyn

<

Hedendaagse

retro

De mode grijpt al enkele jaren gretig
terug naar de klassiekers uit vorige
decennia. Na een revival van de
eighties en een korte flirt met de
grunge, is de beurt nu aan de sixties.
Het lijkt wel alsof broeken, blouses
en jurkjes met een klassieke snit
rechtstreeks uit Mad Men komen. Pure
klasse, overgoten met kleurrijke
accenten en bloemenmotieven. Het
wordt een zomer om naar uit te kijken.
Boetiek Robyn
bermuda & sjaal Ted Baker gilet focus
bloes Ted Baker broek Missoni handtas Weekend Max Mara

Optiek Dirk Verhamme Zonnebrillen Prada
Hair by Argus

Boetiek Robyn
kleed & gilet Paule Ka
Optiek Dirk Verhamme
Zonnebril Paul & Joe

Hair by Argus

De silhouetten van het Franse
Paule Ka zijn rechtstreeks
geïmporteerd uit de sixties.
Een eenvoudige snit wordt
gecombineerd met de tweekleurige kleding en strikken
die zo typerend zijn de ontwerpen van Paule Ka. Klaar
voor een chique cocktailparty
aan het zwembad?
Paul Smith (rechts) is dan
weer op zijn best als hij mannenkleding voor vrouwen mag
ontwerpen. Liefst in ongeziene en vaak ongehoorde
kleurcombinaties.

robyn

blazer & broek Pamela Henson top Milly kleed Missoni handtas D&G Hair by Argus
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dinsdag tot zaterdag
12u00 tot 14u00
19u00 tot 21u00
zondag en maandag gesloten
traiteurdienst
VISA en Mastercard

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

Boetiek Robyn
kleed Milly

Optiek Verhamme
zonnebril
Jimmy Choo

Juweliers C
Boetiek Rob
asteur Armba
yn kleed Milly
nd Pomellato
sjaal D&G
Optiek Dirk
Verhamme Zo
nnebril Tod’
s

Black
& white

shopping

Boboli
kleedje
Monnalisa

Vertigo POLO Sun68
schoenen Boss

accessoires
by Argus

Boetiek
Robyn
ceintuurs
Julia en June

Juweliers Casteur
uurwerk Corum Admiral’s Cup diver
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Verhamme

POOL
PARTY
>
Geen zomer zonder pool party.
En geen pool party zonder hét
zomeraccessoire bij uitstek:
een classy zonnebril.

Zonnebrillen Dolce & Gabbana Hair by Argus

Sizedoes matter
Niets nieuws onder de zon. Ook de non-believers gaan overstag voor
de trend die nu al enkele zomers het modebeeld bepaalt in zonnebrillenland: hoe groter hoe beter. Niemand twijfelt er nog aan dat de
oversized zonnebril een blijver is. De variaties op dat thema kunnen ons
echter jaar na jaar boeien: nieuwe vormen en kleuren bieden zich aan.
Zonnebril Tom Ford

verhamme

Zonnebrillen Oakley Lifestyle
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verhamme

1

2

3

4

Zonnebrillen 1 Dior 2 Dolce & Gabbana 3 Chanel 4 Bottega Veneta
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De zomercollectie van Tom Ford brengt nieuwe
versies van eerdere bestsellers én nieuwe
modellen. Die worden allemaal gekenmerkt
door het oog voor detail en het draagcomfort
dat zo typisch zijn voor Tom Ford.
VERHAMME zonnebril: Tom Ford
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een droomwereld!
Boboli biedt een heel persoonlijke en
professionele service om de klanten zo goed
mogelijk bij te staan in het kiezen van de stijl
die perfect bij hen past. Op de eerste
verdieping bevindt zich de ruime department
store van Théophile & Patachou. Op 100m2
presenteert dit hyperexclusieve Belgische
toplabel zijn collectie meubilair en decoratieartikelen voor de kinderkamer. Romantische
wiegjes, hemelse bedjes, luxueuze accessoires
en superzachte knuffels. Boboli lijkt ons het
paradijs voor moeders die voor de looks van
hun kinderen slechts genoegen nemen met het
allerbeste. En dat je als toekomstige ouders
hier de geboortelijst van je kindje komt
samenstellen – mét advies – dat spreekt
gewoon voor zich.
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vertigo
Het is allerminst verwonderlijk dat een eigenwijs merk met zo’n sterke identiteit voor zijn collectie van zomer
2012 net dat ene stapje verder gaat dan de andere merken. Meer mainstream merken kiezen voor kleur, maar bij
Superdry wordt dat een ronduit bonte mengeling van de meest uiteenlopende kleur. Zachte pasteltinten en felle
kleuren staan zij aan zij, hier en daar gecombineerd met wit. Maar laat je vooral gaan, doe eens gek en durf ook
stijlen en kleuren te mixen die je niet onmiddellijk samen zou verwachten. Past het niet, dan botst het. Het zou
zowat het motto van Superdry kunnen zijn.

superdry
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Als er een merk is dat eigenzinnig zijn eigen weg gaat in de
modewereld dan is het wel Superdry. Met zijn geslaagde mix van
American streetwear en Japanse graphics, brengt het seizoen na
seizoen collecties die vernieuwend en verrassend zijn. De kleding
is zonder twijfel uniek en de sterke branding maakt dat elk stuk
onmiddellijk herkenbaar is als ‘vintage’ Superdry.
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Hedendaagse
gezelligheid
met ademruimte
Zakenlunches
à la carte

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

Olmstraat 1 • 8790 Waregem • T. 056 60 60 43 • GSM 0476 26 11 47

www.bistro-celto.be

Lingerie: Andres Sarda, Marie-Jo,
l’Aventure, Prima Donna, Twist, Lise
Charmel, Blugirl
Badmode: Andres Sarda,
Lise Charmel, Blugirl, Antigel by
Lise Charmel, Cyell
Bikini’s en badpakken worden
gecombineerd met prachtige
zomerkleedjes van Grazia‘lliani
Nachtkledij: Grazia ‘lliani, Pluto,
Blugirl, Alice & Maman, Cyell
voor meer info over
de collecties check facebook:
Amandine Deerlijk

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

© Samsonite 2010

IB Office maakt het (kantoor)leven aangenamer. Uw specialist in kantoor- en schrijfartikelen, bagagerie en lederwaren, luxe schrijfwaren en geschenkartikelen. Een greep uit onze topmerken: Just Campagne, Lupo, Nobody, Sequoia, Cat & co, Montblanc,
Piquadro, Marco Polo, Samsonite, Gillio, Maverick, Oilily, Reisentheil, Hedgren, Jansport, O’Neill, Dakine, Laurige, Caran d’Ache,
Faber Castell, Graf von F. Castell, Lamy, Parker, Porsche Design, Delta, Waterman, ...

CUBELITE.
THE STRONGEST & LIGHTEST
SAMSONITE EVER.
THANKS TO CURV® TECHNOLOGY*

*CURV® is a registered US trademark of Propex Operating Company, LLC

2SAM1803_cubelite_A4 H master.indd 1

9/02/11 10:57

Brugsesteenweg 290
8520 Kuurne
056 35 15 80
info@iboffice.be
www.iboffice.be
Openingsuren:
maandag tot vrijdag:
9u - 12u & 13u30 - 18u30
zaterdag:
9u30 - 12u & 14u - 17u30

a tribute to grace and elegance.

Collection Princesse Grace

de Monaco, dedicated to a timeless icon of elegance. Precious resin writing instrument, cap and
barrel in royal purple with champagne-tone gold-plated fittings, petal-cut pink topaz.18K gold nib
with heart-shaped hole. Learn more at montblanc-tribute-to-grace.com

De sixties zijn helemaal hip. En samen met de sixtiesmode doet ook de Flower
Power zijn intrede. Klassieker dan zoals we het kennen van de hippiebeweging uit die tijd, maar met minstens evenveel kleur. Retrosilhouetten
en strakke snits herinneren aan de begindagen van de mini-jurkjes, terwijl de prints en kleuren
verbazend hedendaags zijn.

Verrassend klassiek

robyn

<

Boetiek Robyn
kleed roze, sjaal & handtas D&G
kleed groen Cavalli Class
handtas geel Armani
Juweliers Casteur
Oorringen Pomellato
Optiek Dirk Verhamme
Zonnebril Dolce & Gabbana

Hair by Argus
Hadden we al gezegd dat het
een zomer vol kleur wordt?
Daar is een goede reden voor.
Felle kleuren maken mensen
blij. De kleurcombinaties voor
deze zomer zijn gewaagder
dan je ze zou durven dromen.
Of wat dacht je van de combinatie van het groene kleed van
Cavalli Class met felroze boord
en de gele handtas van D&G?
Oranjerode pumps werken het
geheel met flair af.

Boetiek Robyn kleed
Moschino Cheap & Chic
Juweliers Casteur
Ooringen Pomellato
Optiek Dirk Verhamme
Zonnebril Marc Jacobs

robyn

Boetiek Robyn outfit Weekend Max Mara handtas Armani Juweliers Casteur Armband Roberto Coin
Optiek Dirk Verhamme Zonnebril Tom Ford Boetiek Robyn Broek & Top Milly Blazer Paul Smith Hair by Argus

Het is al klassiek wat de klok
slaat dit voorjaar. En dan hebben we het niet over de mode
op zich, maar wel over de
snits en modellen. De strakke
broeken, rechte jurkjes en
gecentreerde vestjes die we
deze zomer zien zijn op zich
weinig verrassend. Het leuke
zit hem in de gewaagde combinaties van modellen, prints
en kleuren.
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robyn
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Boetiek Robyn
kleed Cavalli Class

Top D&G
Optiek Dirk Verhamme
Zonnebril Dior

Hair by Argus
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Boetiek Robyn Top D&G broek Fabianna Filippi handtas Armani

robyn

Boetiek R
obyn klee
d & vest Pau
Juweliers
le Ka sjaal
Casteur Ar
Cavalli Class
mband Rob
erto Coin

shopping

Juweliers
Casteur
uurwerk
Hermès, Cape
Cod double tour

Vertigo T-shirt Superdry Short Zilton

Tangerine dream
Boboli schoenen Eli sjaal Hatford

Boetiek Robyn
top Natan

Vertigo
rugZak
Superdry

Boetiek
Robyn
handtas
D&G

Optiek Verhamme
zonnebril Dior
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Leiden vs. voLgen.

vreugde wint. de nieuwe BMw 3 reeks.
De nieuwe BMW 3 Reeks Berline neemt resoluut de voortrekkersrol op zich, net als de vorige vijf generaties. Hij koppelt een sportief karakter
en een elegant design aan baanbrekende innovaties. Zoals de optionele Head-Up Display, een primeur in dit wagensegment. Standaard is de
BMW 3 Reeks uitgerust met Auto Start Stop functie en Driving Experience Control met ECO PRO modus. De zeven motorisaties, met de
recentste BMW TwinPower Turbo technologie, kunt u koppelen aan een handgeschakelde of een achttraps automatische versnellingsbak.
Pas de nieuwe BMW 3 Reeks helemaal aan aan uw stijl. Personaliseert u hem volledig volgens uw smaak, of gaat u voor een van de drie karaktervolle
Lines: de dynamische Sport Line, de stijlvolle Modern Line of de verfijnde Luxury Line? Kom hem ervaren bij ons tijdens een opwindende proefrit.

BMW EfficientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier.

BMw 3 reeks
Berline

echt rijplezier

Le Couter nv
Deinsesteenweg 16
8700 Tielt
Tel. 051 40 01 88
info@lecouter.net.bmw.be
www.lecouter.bmw.be

Lemmens - Le Couter nv
Gentseweg 209
8792 Waregem (Desselgem)
Tel. 056 73 88 88
info@lemmenslecouter.net.bmw.be
www.lecouter.bmw.be

Met BMW Serenity, onze voordelige onderhoudscontracten, blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende 5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

4,1-7,9 L/100 KM • 109-186 G/KM CO2

WIN

DE AUTO

VAN UW KEUZE
OF ÉÉN VAN DE 10 DUO
VIP-REIZEN!*

Geef dit strookje af bij PTC De Brabandere Waregem en maak kans!

OFFER NIETS OP!
VEILIGHEID

LEVENSDUUR

BRANDSTOFBESPARING

*Bij inschrijving op promo.michelin.be of promo.michelin.nl met uw unieke code van uw scratch card. Actie geldig van 23/03/2011 tot en met 31/05/2011 en zolang de voorraad strekt.
Volledig wedstrijdreglement zie promo.michelin.be of promo.michelin.nl. Actie zonder aankoopverplichting.

www.michelin.be

Profile Tyrecenter De Brabandere
... heeft al bijna een halve eeuw professionele ervaring in de bandensector. Voor iedere
klant werken we met passie tot in ieder detail. PTC De Brabandere onderscheidt zich al
jarenlang met banden van topkwaliteit voor personen- en bestelwagens. Het bedrijf heeft
voor elke wagen de juiste band in huis. Met de strategisch verspreide servicestations
(Waregem, Gent en Moeskroen), allemaal erkend door de leasemaatschappijen, helpt PTC
De Brabandere zowel particulieren als fleetowners op weg.
Uitgebreid dienstenpakket.
Profile Tyrecenter De Brabandere streeft continu naar een hoogwaardig serviceniveau
op het gebied van klein en groot onderhoud. Iedere vestiging voldoet aan de hoogste
kwaliteitsnormen en beschikt over gespecialiseerde apparatuur om aan de marktvraag
te kunnen blijven voldoen.
Kwaliteit voorop.
In alle activiteiten van Profile Tyrecenter De Brabandere staat kwaliteit centraal. Kwaliteit
wint altijd, dat is een gouden stelregel waarmee het bedrijf groot is geworden. De vakkundige
medewerkers zetten zich dagelijks in om kwaliteit te leveren tegen een concurrerende
prijs.De grootste uitdaging voor Profile Tyrecenter De Brabandere is het beheersen van
de kleinste details. De hoge kwaliteitsstandaard van Profile Tyrecenter De Brabandere
wordt onderstreept door de bekroning met het ‘MICHELIN Certified Centre 2012’-label.
Dit label is een bewijs van het professionalisme en garandeert
de klanten een hoogstaande service, geoptimaliseerde werkmethodes, klantvriendelijke ontvangstruimtes en transparantie
van de uitgevoerde interventies.

Flanders Fieldweg 28
8790 Waregem
Tel.: 056/60 34 01
www.profile.be

Blazer, hemd & sjaal Hackett
Broek Boss

Stijlvolle
zomer
Als u weet dat
de volgende
pagina’s gewijd
zijn aan de
zomermode van
Hackett, Boss,
Ermenegildo
Zegna, Van
Laack, Pal Zileri
en Jacob Cohen,
dan weet u meteen
wat u mag verwachten. Stijlvolle
mannenmode van
topkwaliteit.

vertigo
kostuum Ermenegildo Zegna
hemd & Das Van Laack
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vertigo

kostuum Ermenegildo Zegna
hemd Van Laack
das & pochette Pal Zileri
Een combinatie om u tegen
te zeggen. Het blauwe pak
van Ermenegildo Zegna is de
perfecte match voor het pastelpaarse hemd van Van Laack
en de paarse das en pochette
van Pal Zileri. De strakke snit
maken van het geheel een
outfit ideaal voor mannen die
weten dat echte schoonheid
niet alleen vanbinnen zit.

hemd, pull
& Strik Hackett
jeans
Jacob Cohën

Wat ruitjeshemden zijn voor de
casual stijl, zijn streepjeshemden voor de chiquere kleding:
een absolute must. U draagt ze
zowel op een jeans als bij een
pak. Blauw vinden we deze
zomer bij alle labels terug.
Maar waar de sportievere look
dat combineert met rood, zijn
paars en roze de kleuren om
bij het blauw te dragen.

hemd & Blazer Boss das Ermenegildo Zegna
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1 kleed Paul&Joe Sister schoenen Simonetta 2 short & blouse Bellerose
sjaal Gucci schoenen Antai

boboli

Zomers genieten
van de zon

Van de zomer moet je genieten. Voor een dagje relaxen in de
zon kies je dus liever geen gesofisticeerde outfit. Losse
fits, wijde jurkjes en comfortabele katoenen broeken. Geen
protserige accessoires, hooguit een sjaal die je casual rond je
hals zwaait, wanneer het na een dagje zon en zee wat frisser
wordt. De zachte tinten gecombineerd met felle kleuraccenten zijn
een constante die we ook bij de minder casual zomercollecties spotten.
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1 broek, t-shirt & hoed
Bellerose schoenen Eli
ceintuur Paul&Joe Sister
2 short Paul&Joe Sister
t-shirt Bellerose cardigan
& sjaal Hartford
schoenen Eli

broek Maison Scotch
blouse Bellerose
schoenen Simonetta
tas Paul&Joe Sister

De zomer van 2012
wordt er een waarin alles
kan op vlak van mode.
Lang en kort,
wijd en aansluitend, broek
en rok, pasteltinten
en felle kleuren,…
Let’s go crazy.

boboli

Doe het
met stijl

Wie eenmaal beslist heeft
deze zomer voor casual te
gaan, kan niets verkeerd doen.
Of je nu kiest voor een chino
in pasteltinten of een felblauwe
short, een sweater of een
linnen blouse, er lijkt voor de
lente en de zomer van 2012
maar één regel te zijn: doe het
met stijl. Kies kleren waarin
je je goed voelt en draag ze
met flair.

1 broek & sweater Bellerose 2 broek & sweater Maison Scotch
sjaal Gucci schoenen Antai
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we listen
we inspire
you enjoy ...

klassiek

landelijk

“ Het boeit me enorm de klant te helpen een sfeer te scheppen waar zijn
eigen ziel in ligt. Zij zijn het die er wonen en overtuigd moeten zijn van
hun gelukkige keuzes.
Graag besteed ik hieraan voldoende tijd om te luisteren en te inspireren”
Patrick Ponseele

I raamdecoratie I

modern

shutters

inventief in raamdecoratie
Onze inspirerende huis-showroom: op zaterdag van 10.00 tot 16.00
of op afspraak
Vlamingstraat 31 I B-8570 Anzegem I Belgium
M. +32 (0)497 40 40 24 I F. +32 (0)56 32 82 56 I info@patrickponseele.be

www.patrickponseele.be

Interieur

‘DE NACHTWACHT’

De Nachtwacht

Mag ik er nog eens een
nachtje over slapen?
Met een wagen maak je een testrit, en kleding probeer je uit in pashokjes. Waarom
zou je een nieuw bed – toch wel de basis van
een goede nachtrust – niet mogen testen?
Kim Vanacker & Ajja Goussey van slaapspeciaalzaak De Nachtwacht in Kortrijk dachten er
net zo over. Maak kennis met hun Testnest:
een slaapstudio die uniek is in ons land.
Voor de ultieme experience shopping.

foto’s:
Gerald Van Rafelghem ©

Dat een goede nachtrust van primordiaal belang is,
daarvan hoeven we niemand meer te overtuigen.
Een bed dat je lichaam totale rust brengt, is dan ook
essentieel. Slaapspeciaalzaak De Nachtwacht is al
meer dan 15 jaar dé specialist terzake. Kim “Mensen
die bij ons een bed kopen, zijn er zich heel goed van
bewust dat een kwaliteitsvol bed een interessante
investering vormt op lange termijn: een prima nachtrust voorkomt namelijk heel wat klachten. Klanten
vroegen ons in het verleden soms al lachend of ze
eens een nachtje in de winkel mochten doorbrengen
om te testen of het bed van hun keuze wel degelijk
aan hun verwachtingen voldeed. Zo rees het idee om
een appartement voor onze klanten in te richten.”

nest gedoopt, werd gebaseerd op een luxueuze bed
& breakfast en telt, naast de vijf slaapkamers waaruit
klanten kunnen kiezen, een keuken, woonkamer met
zit- en tv-hoek, een stijlvolle badkamer en een groot
zonneterras met privébuitenjacuzzi.
Keuze uit vijf bedden
Kim en Ajja: “Alle klanten die bij ons een bed willen kopen, krijgen een uitgebreide analyse van hun
slaapgewoontes. Rugklachten, transpiratie, allergieën, budget en persoonlijke smaak worden allemaal in beschouwing genomen. Op basis daarvan
kiezen we in samenspraak met de klanten een bed.
Na het opmaken van hun persoonlijke slaapproﬁel
kunnen de klanten, als ze dat wensen, een nacht
boeken in het bed van hun keuze. In totaal kan je
bedden van vijf verschillende merken uitproberen in
ons Testnest: Auping, Fylds, Magnitude, Schramm
en Swissﬂex.
Alle beddenmerken en alle modellen voelen anders
aan. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen slapen op een boxspring, op een lattenbodem en op
een drukverlagende matras. Welke matras draagt de
voorkeur weg? Kies je als koppel voor twee afzonderlijke matrassen? Wil je andere afmetingen? Een
nieuw hoofdkussen? Het zijn belangrijke keuzes. In
ons Testnest kunnen onze klanten er letterlijk en
ﬁguurlijk een nachtje over slapen.”

Extra service
Vip-nachtrust

www.denachtwacht.be

Toen Kim en Ajja twee jaar geleden hun gloednieuwe
shop van 900 m² op de Meensesteenweg openden,
kreeg het idee om een echte slaapstudio te openen
pas echt vorm. Kim: “We wilden onze klanten een
extra service bieden. Daarom hebben we besloten
om in het ruime appartement boven onze winkel
vijf aparte slaapkamers met evenveel bedden van
topmerken te maken. Daarin kunnen mensen ‘proefslapen’ - een uniek gegeven in België”. De plek, Test-

Als klant kan je dus kiezen welke kamer, welk bed
en welk hoofdkussen je wil voor de testnacht. Een
staaltje pure, persoonlijke luxe in de slaapkamer, dat
niet voor iedereen is weggelegd: “Testnest is zeker
geen bed & breakfast voor toeristen. Het is wel een
luxueuze slaapstudio die als testzone fungeert voor
onze producten. Dit concept is voor ons gewoon het
ultieme voorbeeld van experience shopping.”

Testnest

experience shopping in pyjama
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

Bed: Schramm - Bedlinnen: Verilin - Locatie: De Nachtwacht

U hoeft ze niet meer te tellen

www.denachtwacht.be

Volg ons via Facebook:
https://www.facebook.com/DeNachtwachtKortrijk
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