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Als het goed is,
hoeft het niet te veranderen.
Een betere manier om de mode
voor de komende winter te omschrijven
is er niet. Er wordt voortgeborduurd
op de trends van vorige winter.
Geen slaafse kopie, maar een creatieve,
sprankelende voortzetting ervan.
Het mag deze winter wat speelser,
wat gewaagder. Laat u inspireren
door wat u hier ziet en maak er
een frivole winter van!
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hemd Façonnable
Gilet Boss
jeans Jacob Cohen
vest Superdry

Vertigo
www.vertigowaregem.be
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Boetiek Robyn

Et dieu créa
la femme
Natuurlijk wilt u graag elegant en vrouwelijk voor de dag komen.
En natuurlijk weet u dat wat u draagt daar in heel grote mate
toe bijdraagt. Maar wat te kiezen uit het overaanbod trendy
merken? Boetiek Robyn helpt u goed op weg met een originele mix
van voornamelijk Franse en Italiaanse modehuizen. Hier kunnen
fashionista’s hun hart ophalen en stijlvol shoppen.

Van links naar rechts
Boetiek Robyn Top Roberto Cavalli Bont jasje Ted Baker Jeans J Brand - optiek Verhamme Bril Prada
• Mantel Barbara Bui Laarsjes Sens Unique Handschoenen Max Mara Handtas Paul Smith • Blazer Moschino
Cheap & Chic Blouse Fairly • Boetiek Robyn jurk Class by Roberto Cavalli Laarsjes Sens Unique
optiek Verhamme zonnebril Dior - Juweliers Casteur juwelen Nialaya
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Less is more. Smaakvol gekleed gaan is vaak
een kwestie van matigheid. Een eenvoudige
zwarte rok van klassieke snit, zwarte nylons en
wat u dan ook kiest om erbovenop te dragen,
u zult er beeldig uitzien. Werk zoals hier het
geheel af met laarsjes van Sens Unique en een
zonnebril van Dior en u kunt zich meten met de
sterren van de rode loper.

Boetiek Robyn

Van links naar rechts
Boetiek Robyn T-shirt by Malene Birger Bonten gilet Max & Moi Lederen legging Michael by Michael Kors
• Jas Barbara Bui Tuniek d. Exterior lederen legging Michael by Michael Kors - Juweliers Casteur juwelen Nialaya •
jurk Trenchcoat Armani Jeans Jeans J Brand - Optiek Verhamme zonnebril Dior
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kids city
Mode is niet exclusief voor volwassenen. Iedereen heeft
het recht mooi te zijn, ook onze kinderen en tieners.
Bij Boboli vindt u alvast voldoende inspiratie om u oogappel
te geven wat u als kind zelf ook al wou. Ze zijn het waard.
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boboli

Van links naar rechts muts Fendi vest Moncler broek Simonetta •
Muts Moncler T-shirt, bloes, rok & kniekousen Marni schoenen Simonetta Shoes
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i was
looking
back
to see
if you
were
looking
back at
me to
see me
looking
back at
you
Tom Ford draait al jaren mee aan de modetop. Het is een
van de weinige designers van wie de brillen even hoge
toppen scheren als de kledingslijnen. Een must have.

optiek Verhamme

linkerpagina
optische bril Tom Ford
rechterpagina
zonnebril Prada

Mag het iets meer zijn? Prada
gaat in F/W2012 helemaal voor
het speelse fashion statement.
Deze bijzonder kleurige zonnebril is een van de minst extravagante stukken uit de gewaagde collectie die het merk
voor u in petto heeft.
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optiek verhamme

optiek Verhamme
Optische bril LA Eyeworks
Vertigo
Hemd Hackett Vest Pal Zileri
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Er was een tijd waarin de mode
voorschreef dat een bril niet
veel meer mocht zijn dan een
paar glazen, een neusbrug en
de benen. Gelukkig ligt die tijd
al even achter ons en beleven
we sinds enkele jaren de terugkeer van de mooie, volle
monturen. Want zeg nu zelf,
een accessoire dat zozeer je
look bepaalt, verdient toch wat
vorm en kleur.
optische bril Chanel

De trend van de oversized zonnebrillen zoals we die enkele
jaren geleden kenden, was
leuk. Maar het kon beter, zoals we vandaag zien. De zonnebrillen zijn nog steeds groot,
en nog steeds heel duidelijk
geïnspireerd op de jaren ’50,
’60 en ‘70 maar er is meer variatie, meer vrijheid en dus zijn
de brillen boeiender en gemakkelijker te combineren met je
outfit.
linkerpagina
zonnebril Chanel
rechterpagina
zonnebril Dior

optiek Verhamme
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Decoratie Vanlerberghe

Wouter Vanlerberghe weet van aanpakken. Als creatieve geest met commercieel
talent richtte hij op z’n tweeëntwintigste zijn eigen schildersbedrijf op. Samen
met een team van vijf ervaren schilders staat hij dagelijks mee op de werkvloer.
Daarnaast is hij ook de vertrouwenspersoon die de klanten helpt bij de creatie van
hun ultieme droominterieur.

Schernaai 15 • 8573 Tiegem • T 056 70 00 78 • F 056 70 00 78 • M 0495 54 06 77

Wouter

Vanlerberghe
Decoratie
Advies

w.vanlerberghe@telenet.be
www.decoratie-vanlerberghe.be
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Mannen
met smaak
Vertigo staat in Waregem en
daarbuiten bekend als een
herenzaak met een zeer ruime
keuze aan elegante mannenmode.
Met merken als Ermenegildo Zegna,
Van Laack, Boss, Pal Zileri, Jacob
Cohen, Hackett, Façonnable, Gant,
Seven for all Mankind, Superdry,
SUN68,… vindt elke man er iets naar
zijn smaak. Mannen met smaak
moeten bij Vertigo zijn.

vertigo
De winter kleurt voor de mannen casual chic: wollen kostuumsjasjes, sobere kleuren en klassieke hemden. Maar dat betekent
niet dat het niet stijlvol zou zijn. Integendeel, klasse staat centraal.
Dat wordt nog het best bewezen in de details die uw outfit af
maken, zoals de pochet, die ook deze winter heel erg hot is.
Hemd Van Laack Broek Hugo Boss
Vest Hackett Das & pochette Pal Zileri Riem Boss

Men zegt vaak dat mannen
gemakkelijker kleden.
Een hemd, een jasje,
een geklede broek en de
kous is af. Precies daarom
is het voor designers een
heuse uitdaging om seizoen
na seizoen met iets nieuws
te komen. Boss, Hacket,
Pal Zileri, Tom Ford,… slagen
daar telkens met glans in.
Het zijn maar enkele van de
merken die u bij Vertigo vindt.

VERTIGO Hemd & vest Hugo
Boss pochette Pal Zileri Optiek Verhamme optische
bril Tom Ford
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vertigo

Sobere kleuren en redelijk
klassieke snits voor de mannen
deze winter. De trends van
de voorbije jaren blijken
blijvers te zijn. Tweed, ruitjes,
ellebooglappen en natuurlijk
evergreens als wol en kasjmier
zijn ook deze winter toppers.
Het obligate sjaaltje is voor de
casual outfit, wat de pochet
is voor de classy look.
vest Hugo Boss sjaal Hackett
Trui Hackett Hemd Façonnable
Broek Hugo Boss

Sportief en stijlvol gaan hand in hand deze winter. Een tikkeltje preppy mag, in onvervalste
American style zoals bij Gant. Maar daar past evengoed de typisch Europese verfijning bij die
je verwacht van merken als Hackett en Zegna.

vest Gant Sjaal Zegna Trui Hackett Hemd Hackett • Hemd Gant Trui Hackett Jas Gant
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Tinten van grijs en bruin zijn in
de mannenmode dé kleuren
die het beeld van de komende
winter bepalen. Saai zegt
u? Allerminst, het enige wat
u hoeft te doen is een extra
kleurtje toevoegen. Met rood,
bordeaux of oker zult u alvast
geen modeflaters begaan.

VERTIGO
Hemd, gilet & sjaal Hackett
Broek G.T.A
optiek VERHAMME
optische bril Dior

vertigo
Winterruitjes

Winterruitjes II

hemd Hackett

hemd Hackett

Cosy warmth
pull Hackett
hemd Gant

Warmpjes

ingepakt
Snowproof
handschoenen Boss

Solide basis
schoenen Boss

Winterproof
gilet Sun 68 hemd Hackett
pull Boss Sjaal Hackett
Jeans Jacob Cohën
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Life-Changing

De Nachtwacht, uw boxspringspecialist

MAGNITUDE I SCHRAMM I CARPE DIEM
FYLDS’ HET BELGISCH BED I VI SPRING I AUPING

OPENINGSUREN
ma: 13u30-18u
dinsdag t.e.m. zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u
ook op afspraak! gesloten op zondag

De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - 8500 Kortrijk
T 056 26 11 63 - F 056 26 11 36
www.denachtwacht.be

De Nachtwacht,
De mooiste slaapspeciaalzaak. De beste bedden.
De Nachtwacht in Kortrijk wordt wel eens de allermooiste
slaapspeciaalzaak van Vlaanderen genoemd: een compliment dat kan tellen.
Als boxspring-specialist weet De Nachtwacht zich dan ook bijzonder goed te onderscheiden door kwaliteit, advies én beleving.
Je vindt er alleen de betere bedsystemen en merken. Ook het
prestigieuze Engelse Vi-Spring, de Roll’s Royce onder de bedden,
maakt deel uit van het Nachtwacht-assortiment dat met merken
als Magnitude, Carpe diem, Schramm, Het Belgisch Bed,
Auping, Swissﬂex en Tempur compleet mag worden genoemd.
De jarenlange kennis en ervaring van zaakvoerders Kim & Ajja
helpen u bij de keuze van het ideale bed, het juiste hoofdkussen,
donsdeken en bedlinnen.

Het enige ‘testnest’ in België
De Nachtwacht is de allereerste slaapspeciaalzaak in België
met een eigen ‘beste-merken’-slaapstudio: het ‘Testnest’!
Ook al biedt De Nachtwacht enkel de beste bedsystemen,
toch voelt elk merk anders aan. Hoe voelt het om te slapen
op een boxspring? Een topper? Ligt u liever “op” of “in” het
bed. Kan u wennen aan 2 afzonderlijke matrassen? Andere
afmetingen? Een nieuw hoofdkussen?
Allemaal belangrijke keuzes! In het ‘Testnest’ kan je er
letterlijk en ﬁguurlijk een nachtje over slapen…

Testnest - bedlinnen Slabbinck

Uniek in bedtextiel
Bij De Nachtwacht besteedt men reeds 15 jaar evenveel aandacht
aan de keuze van bedlinnen als aan de bedsystemen zelf. Je treft
er enkel de beste merken als Slabbinck, Bella Donna, Brinkhaus,
Verilin, Smartsleeve, Flamant, Auping en Lexington.
Naast De Nachtwacht bevindt zich nu ook een unieke Auping
Plaza, waar u het volledige Auping assortiment kan ontdekken.

De Nachtwacht
Meensesteenweg 121, 8500 Kortrijk
T 056 26 11 63 - F 056 26 11 36
www.denachtwacht.be
OPENINGSUREN: ma: 13u30-18u
dinsdag t.e.m. zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u
ook op afspraak! gesloten op zondag

boboli

Van links naar rechts
Kleed & clutches Orla Kiely • Mantel & handtas Orla Kiely - Schoenen Victor Victoria
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Speels volwassen
Afgestudeerd, een eerste baan, misschien zelfs
het ouderlijk nest verlaten. Uiteraard horen
twintigers nog tot de jeugd, maar ze zetten
hun eerste stappen naar het volwassen leven.
Dat hoeft gelukkig niet te betekenen dat ze
zich als volwassenen gaan kleden. Merken als
Orla Kiely en Paul & Joe Sister behouden een
speelse, gedurfde toets, speciaal voor deze
leeftijdscategorie.

Kleed & blazer Paul & Joe Sister Schoenen Sonia by Sonia Rykiel
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boboli

Mode heeft eigenlijk niets met leeftijd te maken. Er zijn leeftijdsaccenten, maar de globale
trends komen voor elke leeftijd terug. Dat zie je
duidelijk in de collecties specifiek voor twintiger en jonge dertigers bij Boboli. Frivole, jonge
accenten en soms wat gewaagdere combinaties, maar de basics zijn van alle leeftijden.

Vest & pull Carven Bermuda & ceintuur Paul & Joe Sister Schoenen Victor Victoria

32

Van links naar rechts
Bloes, pull & rok Orla Kiely • Pull Paul & Joe Sister Rok Carven Schoenen Sonia by Sonia Rykiel
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Check out
our website for
more pictures

Doorniksewijk 17
8500 Kortrijk
T 056 25 36 38
F 056 25 36 39
info@victorvictoria-shoes.be
www.victorvictoria-shoes.be

open ma tot za
10u00-12u30 / 14u00-18u30

shoes and bags

Women Sergio Rossi, Chloe, Marc Jacobs, Jimmy Choo, Valentino, Fratelli Rossetti, Balenciaga, Jil Sander, Ralph Lauren,
Men Fratelli Rossetti, Faconnable, Heschung, D’Aquasparta, Crockett & Jones

hairstyle & beauty

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

argus
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argus
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argus
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we listen I we inspire I you enjoy ...

Patrick Ponseele I 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

I raamdecoratie I

inventief in raamdecoratie

klassiek
landelijk
modern
shutters

Onze inspirerende huis-showroom:
op zaterdag van 10.00 tot 16.00
of op afspraak

Juweliers Casteur

Enkel het mooiste
Met veel zorg en met de trendgevoeligheid van ervaren
vakmensen wordt bij Juweliers Casteur elk seizoen
opnieuw het mooiste van wat de juwelenwereld te
bieden heeft voor u geselecteerd. U hoeft zich zodoende
niet af te vragen of u het juiste juweel kiest. Dat heeft
Juweliers Casteur al voor u gedaan, lang voor u de
winkel binnenkwam.

juwelen
Ramon - Rizit - Roberto Coin
Hair by argus
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Juweliers Casteur

Oorringen Schoeffel ring Roberto Coin - Hair by argus
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Enkel het beste is goed genoeg voor u. Dat weten ze bij
Juweliers Casteur als geen ander. Met merken als Pomellato,
Schoeffel, Rizit, Roberto Coin,
Ramon, Eden, Ole Lynggaard,
Dodo en Bigli heeft uw juwelier de mooiste collecties van
Europa in de etalage. En dan
zwijgen we nog over de eigen
creaties, die niet te versmaden
zijn. Kom gerust langs en laat
u verleiden.
juwelen Pomellato
Hair by argus

shopping
Onvervalst mannelijk
vertigo gilet & hemd Hackett
ascot Breuer broek Zilton

Pièce unique
Juweliers Casteur
horloge Hermés

New Classic
OPTIEK verhamme
zonnebril Tod’s

Retro
elegance
Stijlvol extravagant
boboli handtas Orla Kiely schoenen
Jarrett

Sixties
Boetiek Robyn Jurk Ted
Baker gilet Moschino Juweliers Casteur
oorbellen Pomellato
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Een juwelenmerk als
Pomellato ontwerpt in wezen
heel eenvoudige, klassieke
juwelen. Maar laat u niet
misleiden, achter die
schijnbare eenvoud zitten
doordachte designs, waarmee
Pomellato er keer op keer in
slaagt prachtjuwelen te ontwerpen die blijven verrassen
en blijven bekoren.
juwelen Pomellato
Hair by argus

vertigo

Ingehouden
elegantie
Twee- of driedelig maatpak, gecentreerd colbertjasje, smalle revers,
stijlvolle pochet, kleurige das of nonchalant sjaaltje. Het mag deze winter
allemaal wat meer zijn voor de mannen. Klasse in overvloed en trends die
pure mannelijkheid uitdrukken zonder een overdadige indruk te maken.

Linkerpagina van links naar rechts Hemd Faconable Broek Brax Sjaal Boss Vest Pal Zileri • Hemd, pull & jas Boss Broek Mason’s
Rechterpagina Kostuum Zegna Hemd Van Laack Das Boss
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vertigo
Of populaire televisieseries als
Mad Men er voor iets tussenzitten en of ruige rockers die
steeds vaker met maatpakken
optreden er iets mee te maken
hebben, is niet duidelijk, maar
het pak is hotter dan ooit. U
draagt het uiteraard niet bij
elke gelegenheid, maar wanneer het wel kan, doet u alvast
niets verkeerd door voor een
stijlvol pak te kiezen.
Pak Pal Zileri Hemd Van Laack
Riem Boss Das & Pochet Pal Zileri
schoenen Boss

Van links naar rechts
Hemd Van Laak Pak, das & sjaal Zegna Mantel Boss
Jas Hackett Pull Boss Sjaal Boss Hemd Boss Broek Jacob Cohën
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J uw eli ers

Uurwerken
Breitling
Omega
Tag Heuer

vertigo
Hemd Ermengildo Zegna
Vest & sjaal Pal Zileri
Broek Brax
OPTIEK Verhamme
Bril LA Eyeworks
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by Boboli

Belgische
sprookjesmode
Belgische mode scheert internationaal
hoge toppen. Niet alleen voor volwassenen. Ook de Belgische kindermode
hoort tot de Europese top. U hoeft
maar naar de nieuwe collectie van
Dominique Ver Eecke te kijken
om u daarvan te overtuigen.
Minder kleurrijk dan we
van haar gewoon zijn,
maar op-en-top
sprookjesachtig.

Cardigan, hemd & broek Dominique Ver Eecke
schoenen Paul Smitch

Cardigan, kleed & collant Dominique Ver Eecke
schoenen Jarrett

boboli

kleed & collant
Dominique Ver Eecke

60

Hemd, pull & broek Dominique Ver Eecke
schoenen Santoni

pull & broek Dominique Ver Eecke
schoenen Marni

Cardigan, kleed & collant
Dominique Ver Eecke
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boboli

Het is een discussie die immer voortduurt onder designers, maar ook bij ouders: moeten we onze kinderen
kleden als mini-volwassenen, als de kleinere versie van onszelf of net niet? Kleurige kleren in zachte materialen en
met speelse motiefjes zijn schattig, maar geef toe een kereltje met een ribfluwelen broek, een ruitjeshemd en een
modieus pulletje moet niet onderdoen in schattigheid. Wat u ook kiest, het voornaamste is dat uw kleine spruit
zich er goed bij voelt en dat u wegsmelt als u naar hem of haar kijkt. Bij Boboli vindt u ongetwijfeld de kleren die
dat effect hebben, op u… en op uw kind.

Linkerpagina
Bloes & kleed Simonetta kousen R’belle Scotch & Soda
schoenen Simonetta
Rechterpagina
Cardigan, hemd, ceintuur & broek Fendi Schoenen Santoni
kleedje Fendi collant Marni schoenen Marni
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Kleine mode, grote klass

64
Vest, cardigan, T-shirt & broek Bellerose schoenen Simonetta Shoes

Blazer, hemd + strik, sweater & broek Shrunk Scotch & Soda schoenen Hogan

boboli

The duty of youth is

to challenge adults

65

Vest, pull, rok & kousen R’belle Scotch & Soda Bottines Eli

Cardigan Shrunk Scotch & Soda Hemd, sweater & broek Bellerose Sjaal Hardfort Schoenen Philippe Model

vertigo meets superdry

th
es
ty
le
Ontwerpen geïnspireerd op Japanse graphics en vintage
americana, gecombineerd met Europese kwaliteit en Britse cool,
dat is Superdry. Het resultaat van zoveel internationale invloeden
resulteert in een uniek urban label met een heel herkenbare stijl
en branding. Een merk dat hip en jong is met een natuurlijk flair
waarvan veel andere labels slechts kunnen dromen. Een Brits
merk, dat meer internationale allures heeft, dan welk ander
Europees merk ook. Een merk met een uitzonderlijke aantrekkingskracht, dat dan ook internationale beroemdheden tot zijn
fans mag rekenen.
Superdry is bovendien ook een merk dat zijn eigen branding zo
ver heeft doorgedreven dat het wars van alle trends en modevoorschriften, gewoon zijn eigen weg blijft gaan. Een T-shirt, een
hoodie, een jack en een jeans, dat is Superdry style, wat de mode
voor deze winter ook voorschrijft. En die felle kleuren zijn een constante. Er zal meer dan één winter moeten voorbijgaan om de
fans van Superdry op andere gedachten te brengen. Bij Vertigo
vindt u alvast een uitgebreid assortiment van dit übercoole merk.
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muts, pull, souspull & jeans Superdry Bodywarmer Hackett

sweater & jeans Superdry jas AI Riders on the storm

jas sweater & jeans Superdry Bodywarmer Hackett

Boetiek Robyn

COLOUR
SHOcK

Er zijn eenvoudige stijltips om van een saaie grijze winter een
elegante, zelfs kleurrijke winter te maken. Uiteraard doen
donkere kleuren het goed in dit seizoen, maar gun jezelf
wat kleur. Durf voor dat tikkeltje extra te gaan.
Een felle broche, een fleurig sjaaltje of een frisse
print geven uw outfit zoveel meer flair.

Boetiek Robyn
broekpak Barbara Bui
T-Shirt My Brand
Schoenen Sens Unique
Juweliers Casteur
oorbellen &
armbanden Djidji
Hair by argus

Coole elegantie, een stoere attitude en tegelijk ultravrouwelijke schoonheid, dat is waar
Barbara Bui al bijna dertig jaar
voor staat. Lange lijnen en
sensuele silhouetten, die elke
vrouw laten stralen als een
diva, zijn de troeven waarmee
de Franse ontwerpster seizoen
na seizoen wereldwijd een
schare trouwe fans voor zich
wint.

Boetiek Robyn
Het Italiaanse Moschino verheft vrouwelijkheid haast tot
een levenskunst. Het is bovendien een heel erg compleet
label dat zowel jassen, jurken, denim, schoenen, handtassen, accessoires, zelfs knitwear en parfum op de markt
brengt. Boetiek Robyn selecteerde voor u het mooiste van
wat Moschino voor het komende seizoen te bieden heeft.
Dat is veel zwart en wit, maar het kan ook luchtiger zoals
u ziet. Voor vrouwen die weten wat mooi is.
Boetiek Robyn Jurk Moschino
Cheap & Chic Mantel Fairly Handtas
Moschino Cheap & Chic - Juweliers
Casteur Oorbellen Pomellato
Armbanden Roberto Coin
Hair by argus
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NIEUWE MERKEN: ASTRID BRYAN, RALPH LAUREN
MOSCHINO CHEAP & CHIC, CAVALI CLASS BY ROBERTO CAVALI, PAUL SMITH, BARBARA BUI, PAULE KA,VERSACE, MILLY, ARMANI COLLEZIONI,
NATAN, MICHAEL KORS, RIANI, D’EXTERIOR, MAXMARA WEEKEND, PESERICO, BLANC KELLY, TED BAKER, FTC CASHMERE …

Boetiek Robyn - Stationsstraat 64 - 8790 Waregem - 056 60 84 40
robyn.kleding@pandora.be - www.robynkleding.be

Boetiek Robyn
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Van links naar rechts Boetiek Robyn Gilet, Broek & blouse Fabiana Filippi - OPTIEK Verhamme Optische bril Dolce & Gabbana •
Boetiek Robyn top & rok Natan sjaal By Malene Birger - Optiek Verhamme optische bril Chanel - Juweliers Casteur oorringen
Pomellato armband Ole lynggaard • Boetiek Robyn vest & blouse Ralph Lauren Broek J Brand - Hair by argus

Stijl en klasse zit heel erg
vaak in kleine dingen. Het
zijn de details, de accenten die van je outfit iets
bijzonders maken. Stel je
de outfit links voor zonder
de leuke gilet van Fabiana
Filippi en ook de broek
verliest een stuk van zijn
charme. Zonder de gele
streep, ziet de rok in het
midden er klassiek uit. En
zonder de speelse ruches
gaat ook het jasje rechts
met minder aandacht
lopen. Details trekken
aandacht, maar ze geven
uw gehele outfit ook dat
tikkeltje meer.
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Boetiek Robyn

Van links naar rechts Boetiek Robyn Mantel D’Exterior Juweliers Casteur Oorbellen & ringen Pomellato • Boetiek
Robyn vest By Malène Birger Blouse & Broek Ted Baker - optiek
Verhamme optische bril Chanel - Casteur oorbellen Pomelatto
Hair by argus

Classics zullen elk
modeseizoen de kop op
steken. Sommige stukken
of kledingstijlen zijn nu
eenmaal van alle tijden. U
koopt ze voor het leven en
u komt er altijd goed mee
voor de dag. D’Exterior
heeft van dergelijke tijdloze
mode zijn handelsmerk
gemaakt. Het huis lijkt wel
een patent te hebben op
stukken waarvan u bij het
kopen al weet ‘dit draag ik
binnen tien jaar nog steeds
met evenveel plezier’. De
mode van Malène Birger
mag dan al wat meer
tijdsgebonden zijn, u zult
er ongetwijfeld evenveel
plezier aan beleven.
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Vaak staan we niet voldoende
stil bij hoe onze accessiores matchen met onze kledij.
Nochtans zijn ook hier kleuren
en stijlen van groot belang. Eén
oplossing is alvast een heuse
toer van Waregem: koop uw
nieuwe jurk, uw juwelen, handtas en zonnebril op één shoppingmiddag. U zult zien dat het
werkt én dat u er veel plezier
aan beleeft.
Boetiek Robyn
jurk Barbara Bui
Juweliers Casteur
armbanden
Nialaya - Ole Lynggaard
OPTIEK VERHAMME
zonnebril Dior
Hair by argus

shopping
LBD, winter version
Boetiek Robyn Jurk Michael Kors

Feestelijk
winters
JUWELIERS
CASTEUR
ketting &
oorhangers
Pomellato

Mooie eenvoud
Boetiek Robyn
gilet Julia June

Black
&

gold
Floraal goud
JUWELIERS CASTEUR
ring Pomellato

Klassieke
elegantie

Stijlvol warm
Boetiek robyn
sjaaltje
Moschino
Cheap & Chic

Boetiek
Robyn
Jurk Milly
Juweliers
Casteur
juwelen
Pomellato
OPTIEK
Verhamme
zonnebril
Dior
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Traditionele bistro
met een eigen toets
Celto is een relatief nieuwe bistro in het centrum van Waregem
en wordt gerund door slagerszoon Tom Vermeersch en Celine Malysse,
dochter van een ervaren restauranthouder. Het koppel kent als geen ander
het klappen van de culinaire zweep en vestigde zich twee jaar geleden
dan ook met veel succes in Waregem.

Hedendaagse toets
Ondanks al die internationale ervaring brengt Tom in Celto klassieke
gerechten, maar dan met een bijzondere, hedendaagse toets. Er
staat bijvoorbeeld een vol-au-vent op de kaart, maar die brengt Tom
met kalfszwezeriken. Hij schrikt er evenmin voor terug om bijvoorbeeld niertjes of hersenen te serveren, al gaat
zijn persoonlijke voorkeur uit naar kreeft. “Dat
is een heel dankbaar product met heel veel
mogelijkheden. Maar als je ziet dat er in heel
de regio van Gent slechts drie kreeftenrestaurants zijn, moet ik me geen illusies maken over
de slaagkansen van zo’n nicherestaurant hier
in Waregem.” Tom leeft zich dan maar uit in zijn
kreeftenfestival: 6 heel uiteenlopende bereidingen met kreeft, die alle heel erg gesmaakt worden door de klanten.
“Waregemnaars zijn echte Bourgondiërs, die
graag geld uitgeven aan lekker eten en drinken. Waregem is een typische stad van hardwerkende middenstanders, die graag van het
leven genieten”, weet Tom. Wat dat Bourgondisch leven betreft, is Waregem Koerse het
hoogtepunt van het jaar. Waar Celto normaliter
40 couverts doet per dag, zijn het er dan 70.
“Waregem Koerse is voor de mensen hier, wat
“Er is geen reden om
De Gentse Feesten zijn voor Gentenaars”, zegt
jaloers te zijn op je
Tom die zelf van Gent is. “We hebben nu zelfs
collega’s, als je allemaal
al reservaties voor volgend jaar.”

Celto is een bistro naar Frans model. Voor Tom en Celine betekent
dat, dat ze verzorgde gerechten aanbieden en dat de gasten niet
verplicht zijn een menu te nemen. “In een gastronomisch restaurant ga je ervan uit dat je een menu eet, hier kan je gerust enkel
een hoofdgerecht bestellen. Een bistro zegt niets over de kwaliteit
van de gerechten. Die zijn hier even verfijnd
als in een toprestaurant”, legt Tom uit.

Veeleisende klanten
Tom heeft zijn diploma behaald in Ter Duinen in Koksijde en Celine in hotel- en toerismeschool Spermalie. Met hun diploma’s
op zak begonnen ze aan een heus culinair
avontuur, want voor ze samen twee jaar geleden Celto begonnen hadden ze gewerkt in
talloze restaurants in ons land, maar ook in
Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk,
Malta, Zweden en Mexico. “Dat was interessant omdat elk land een andere manier
van werken heeft. In Engeland bijvoorbeeld,
komt er veel meer grandeur aan te pas,
omdat ze er dresseren op de borden én op
schotels, waarvan pas aan de tafel wordt
opgeschept. In Mexico kon ik dan weer met
eigen ogen vaststellen dat hun keuken verschrikkelijk is: ongelooflijk vettig en veel te
pikant. De smaakpapillen van de Mexicanen
zijn helemaal om zeep.”
een goed draaiende zaak
De buitenlandse ervaring maakt Tom ook
de geschikte man om de Belgische keuken
Onmiddellijk raak
hebt die altijd vol zit.”
te vergelijken met die in andere landen. “De
Waregemnaars zijn ook heel sociaal en open
Belgische keuken is heel fijn, omdat de klanondervonden Tom en Celine. “We werden hier
ten veeleisend zijn en perfect weten wat ze willen.” De laatste onmiddellijk aanvaard. Waregem is qua locatie dan ook veel beter
jaren neemt dat zelfs vervelende proporties aan. “Sinds koken zo meegevallen dan we hadden verwacht. In het begin hadden we wel
populair geworden is op tv, zijn er heel wat mensen die me vertel- wat schrik”, geeft Tom toe. “We kwamen allebei van een andere stad,
len hoe ik mijn job moet doen, daar heb ik het wel wat moeilijk ik van Gent, Celine van Kortrijk en we kenden hier niemand, maar het
mee”, geeft Tom toe, al kijkt hij ook heel graag naar Njam. “Van de was onmiddellijk raak en de zaak draaide van bij het begin op volle
Britse Rick Stein zie je dat hij van zijn producten houdt en respect toeren. Sommige collega’s van andere restaurants zijn intussen zelfs
heeft voor de job. Datzelfde zie ik ook bij Jeroen Meus. Een plezier vrienden geworden. We gaan dikwijls bij elkaar eten en we verwijzen
om naar te kijken.”
klanten naar elkaar door als we volzet zijn. Er is immers geen reden
om jaloers te zijn op je collega’s, als je allemaal een goed draaiende
zaak hebt die altijd vol zit.”
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Olmstraat 1 • 8790 Waregem • T. 056 60 60 43 • GSM 0476 26 11 47

www.bistro-celto.be

Beken kleur.
Ontdek de nieuwe Connect ID.
1 televisie. 12 kleuruitvoeringen. 2.160 varianten.
Combineer kleuren, beeldschermformaten en opstellingsmogelijkheden
tot uw persoonlijk uniek stuk. Slechts één ding hebben wij voor u
bepaald: een briljant beeld en een perfect geluid. Nu exclusief
bij uw Loewe-vakhandelaar.

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

Genieten van BOSE surround sound
was nog nooit zo eenvoudig.
®

*

LIFESTYLE V35 home entertainment-systeem
®

Het LIFESTYLE V35 home entertainment-systeem levert een realistische geluidsweergave voor een bioscoopervaring waarmee films,
sportwedstrijden, videogames en muziek tot leven komen. En nu kunt u eenvoudiger dan ooit genieten van deze ervaring.
®

Het LIFESTYLE V35-systeem is uitgerust met de exclusieve Unify -technologie van Bose die u bij het installatieproces begeleidt via
duidelijke berichten op het scherm. En dankzij de afstandsbediening en de navigatiemenu’s is het systeem zo toegankelijk dat u
de handleiding wellicht niet eens nodig hebt. U kunt tot wel zes hd-video- en audiobronnen, zoals uw Blu-ray Disc -speler,
digitale ontvanger of gameconsole, en uw iPod of iPhone aansluiten.
®

™

™

Daarnaast zorgt de BOSE link-technologie ervoor dat u ook eenvoudig op andere plekken in huis kunt genieten van het geluid van
uw LIFESTYLE -systeem.
®

®

De geautoriseerde BOSE dealer
Product gereed voor demonstratie

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

Direct uit voorraad leverbaar
Kwaliteitsadvies
Installatie service

Hoor het verschil dat Bose maakt! Vraag om een demonstratie.

Dienst na verkoop
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Griet
boetiek robyn

sabine
boboli

Hilde & stefaan
juweliers casteur
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caroline
vertigo

laurence & Valerie
coiffure argus

dirk
optiek verhamme

colofon

Coiffure Argus

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

boetiek Robyn

Stationsstraat 64 • T 056 60 84 40
www.robynkleding.be

Vertigo

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

Juweliers Casteur

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

Optiek Verhamme
Stationsstraat 62 • T 056 60 41 17
www.optiekverhamme.be

Boboli

Stormestraat 102 • T 056 61 12 10
www.boboli-waregem.be

Verantwoordelijke uitgever
Sven Geboers Ink bvba, Brandekensweg 13, 2627 Schelle, Belgium, T. 03 289 27 30, info@inkbvba.com
Fotografie & opmaak Ink bvba
© 2012, alle rechten voorbehouden
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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

Ha i r

Juw el i er s

