WAREGEM

exclusief

lifestyle magazine - spring/summer collection 2013

Gilet & polo: Sun 68
Broek: Brax

Vertigo
www.vertigowaregem.be

edito

03

dynamic
summer
Een dynamische zomer. Dat is
wat we u allen toewensen. Aan de
fraaie collecties en trends die we u
hier voorstellen, zal het alvast niet
gelegen zijn. Stijlvolle mode voor
mannen, vrouwen en kinderen
die weten wat mooi is.
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uurwerken Breitling in rosé goud of staal
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Stijl en elegantie komen bij boetiek Robyn altijd op de eerste plaats
wanneer ze hun collecties samenstellen. Strakke silhouetten met
heldere lijnen en contrasterende kleuren gaan deze zomer met alle
aandacht lopen.
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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.

Fashion is
a matter of
knowing how
to look great

Pere nonsedia
ipiduc sundem
Ad et lam qui con consequ iatquate verchicia corepedigniaAt experrum re mod molorem
fugitiis quam re, sinum sus et incimil iberspicita
cusam harum dolor arum, abor aut estoribea dolo
est aliamet dolut laborum, temped ma prepro
inum ipsam et vele

kleed: barbara bui
zonnebril: Tod’s
Oorringen: Utopia
Uurwerk: Omega
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broekpak: barbara bui
handtas: ted baker
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Boetiek Robyn
Kleur dicteert deze zomer de modewetten. Maar de zeer
geslaagde combinaties met zwart doen wonderen.
Een stijlvolle look is een must. Stijlvol met een speels
kantje is een leuke extra, die ervoor zorgt dat u gezien wordt.
Enkel voor dames met lef.
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broek: paule ka geel - top: paule ka - vest: daim zwart versace handtas: ted baker - zonnebril: Dior / broek zwart, top & sjaal: paule ka vest leder: hotel particulier - Oorringen: pomellato
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Boetiek Robyn

010
Classy, sportief, casual, retro, sexy…
de boeiende mix van trendy merken die u bij
boetiek Robyn vindt, is op zijn zachts gezegd
veelzijdig. Het maakt dat u er de perfecte o
utfit vindt voor elke gelegenheid.
De professionele medewerkers helpen u
bovendien graag uw outfit tot in de puntjes
af te werken.

broek: paige
top & blazer: paul smith
zonnebril: Tod’s
kleed: missoni
Uurwerk: Hermes
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Boetiek Robyn
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zonnebril: Dsquared
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De oversized zonnebrillen met overduidelijke knipoog naar de sixties blijven hot. De trend voor deze zomer zijn
versieringen bovenaan of aan de zijkanten van de montuur: bloemenmotieven, pareltjes,… als het maar opvalt.

Met oog voor detail

optiek verhamme

zonnebril:
Dolce & Gabbana
Florale motieven op de rand
van het montuur en de benen
van uw zonnebril beklemtonen
de vorm van de glazen en voegen leuke details toe aan uw
zonnebril. Goud, zilver en wit
passen perfect bij een donker
montuur.
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zonnebril:
Roberto Cavalli
Niet alleen wanneer het om
kledij gaat, ook voor accessoires is kleur de norm deze zomer. Zonnebrillen ontsnappen
er evenmin aan. Zwart en wit
zijn uitstekend. Kleurtjes hebben net dat tikkeltje meer.

optiek Verhamme

zonnebril: Chanel / Oorringen: Schoëffel
De combinatie zwart en wit is een evergreen. De zonnebril én de outfit lijken zo
overgevlogen uit de sixties. Klaar voor een rol in Mad Men?
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optiek verhamme

016

tom ford
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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

zonnebril: Prada
Zelfs bij trends die stilaan klassiekers worden, slagen de ontwerpers er jaar na jaar in om verrassend uit de hoek te komen. Dat
doen ze ook dit jaar weer, door met details een nieuwe twist te
geven aan de hype van de oversized retrobrillen, die nu al enkele
jaren voortduurt.
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Dirk Verhamme - Stationstraat 62 - 8790 WAREGEM

optiek verhamme

019

tom ford

tom ford
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De Nachtwacht:
de mooiste
slaapspeciaalzaak
De beste bedden
De Nachtwacht in Kortrijk wordt wel eens de
allermooiste slaap speciaalzaak 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.
testnest

Bij De Nachtwacht vind je alleen de betere bedsystemen en
merken. Ook het prestigieuze Engelse Vi-Spring, de Roll’s Royce
onder de bedden, maakt deel uit van het assortiment dat met
merken als Magnitude, Carpe diem, Schramm, Het Belgisch bed
by Fylds, 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? Kan u wennen aan 2 afzonderlijke matrassen? Bevalt
de gekozen hardheid u? Andere afmetingen? Een nieuw hoofdkussen? Allemaal belangrijke keuzes! In het “Testnest” kan je er
letterlijk en figuurlijk een nachtje over slapen... in een van de vijf
boxsprings van gereputeerde merken.

Uniek in bedtextiel
Bij De Nachtwacht is ook de keuze aan bedlinnen en donsdekens bijzonder groot. Ook hier treft u enkel de beste merken als
Slabbinck, Lexington, Verilin, Bella Donna, Brinkhaus, Smartsleeve en Flamant. Benieuwd? Spring gewoon eens binnen… Bij De
Nachtwacht neemt men graag de tijd om u kennis te laten maken met hun uitgebreid aanbod. Vrijblijvend. En met de glimlach.
Naast De Nachtwacht bevindt zich nu ook een unieke Auping
Plaza, waar u het volledige Auping assortiment kan ontdekken.
Meer info:
De Nachtwacht
Meensesteenweg 121, B-8500 Kortrijk
T +32 (0)56-26 11 63 - www.denachtwacht.be
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Life-Changing

De Nachtwacht, stijlvol slapen

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

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
www.denachtwacht.be

Sportieve klasse en
een zomerse look
broek, vest
& pull: Hackett
hemd: hugo boss
pochet:
pal zileri
Hacket, Gant, Hugo
Boss, Pal Zileri… stuk
voor stuk zijn het merken die er – elk op hun
eigen specifieke manier
– al jaren in slagen om
met succes mannen een
unieke stijl aan te meten.
Strakke snits, gekleed
en toch op een stijlvolle
manier heel casual. Voor
mannen die voluit voor
kwaliteit gaan.
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1. pull: Hackett - hemd: hugo boss
2&3. kostuum & hemd: pal zileri - sjaal: zilton - schoenen & riem: hugo boss
4. hemd & gilet: hackett
5. polo: gant - jas: hackett - sjaal: pal zileri - zonnebril: tom ford

23

Hemden: Van Laack en Hugo Boss
Dassen: Van Laack, Pal Zileri en Hugo Boss
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vertigo

hemd: façonnable
pull & blazer: hackett
broek: hugo boss
schoenen & riem: gant
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vertigo
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hemd: van laack
kostuum & riem: hugo boss
das: ermenegildo zegna

Een broek, een hemd en een jasje, veel ruimte voor variatie is er in
de herenmode niet. Of toch? Spelen met kleur, spelen met accessoires en afwerking biedt zoveel mogelijkheden. Gekleed met een
das, casual chic met wat kleur en een sjaaltje, sportief met een
chino,… Qua mogelijkheden hoeft mannenmode niet langer voor
damesmode onder te doen.
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broek: brax
hemd, vest & riem: hugo boss
sjaal: zilton

Met dank aan Het Pomphuis:
www.hetpomphuis.be

vest, hemd & cardigan: hackett
broek: jacob cohen
schoenen: hugo boss

Decoratie Vanlerberghe

In het voorjaar verandert de natuur merkbaar. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend. En misschien overweegt u wel om het interieur of
de gevel van uw woning in een nieuw kleedje te steken? Bij Wouter
Vanlerberghe bent u aan het juiste adres voor al uw decoratiewerk én
buitenschilderwerk. Samen met een team van vijf ervaren schilders
en in samenwerking met degelijke interieurarchitecten helpt Wouter
u bij het creëren van uw droominterieur.

Wouter

Vanlerberghe
Decoratie
Advies

w.vanlerberghe@telenet.be
www.decoratie-vanlerberghe.be
Schernaai 15 • 8573 Tiegem • T 056 70 00 78 • F 056 70 00 78 • M 0495 54 06 77
C 0 - M 0 - Y 0 - K 100
C 0 - M 0 - Y 0 - K 15
C 0 - M 0 - Y 0 - K 50
ITC Avant Garde Gothic Demi - 39,49 pt
ITC Avant Garde Gothic Book - 21,7 pt
Liberty BT Regular - 95,51 pt

Experimenteren
en combineren
Het is al enkele jaren aan de gang: de mode – vooral ’s zomers – is eclectisch. Het is mode die teruggrijpt naar het beste sinds de jaren ’50 en er vrij en onbevangen mee experimenteert en combineert,
zowel op het vlak van kleuren, als snits en materialen.

pull & rok:
carven

vest: sonia
by sonia rykiel
pull & bermuda:
paul & joe sister
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boboli

031
In de kinder- en damescollecties van Boboli komt dat eclectische
heel goed tot uiting deze zomer. U vindt er merken als Sonia
Rykiel, Paul & Joe Sister, Maison Scotch,… die met hun ontwerpen van de geëffende paden durven af te wijken. Merken die
nieuwe dingen doen met de rijkdom uit zestig jaar modegeschiedenis.

kleed & riem:
paul & joe sister
sjaal:
scarf of the world

kleed & vestje:
sonia by
sonia rykiel
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boboli
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Boboli heeft alles in huis voor modebewuste meisjes en vrouwen
die op zoek zijn naar een trendy outfit, die perfect bij hun
persoonlijkheid past. Persoonlijkheid is immers een belangrijk
criterium wanneer Boboli zorgvuldig zijn collecties voor u samenstelt. Kleding met karakter voor meisjes en vrouwen die weten
wat ze willen.

‘locatie: atelier Tom Liekens www.tomliekens.com’

vest: carven
t-shirt & broek:
paul & joe sister

kleed & sjaal:
sonia by sonia rykiel
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boboli

vest: orla kiely
blouse & broek:
paul & joe sister
schoenen:
golden goose
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argus

036
CALENDAR

G I R L S
Of het nu zomer of winter is, er goed uit zien is een betrachting van
elke dag. Een stijlvol kapsel, een gezonde huid, onberispelijke nagels
zijn de basics van een verzorgd uiterlijk. Wie om zichzelf geeft,
verzorgt zich, een heel jaar door, welke dag, welk seizoen ook.
Bij Argus bent u daarvoor aan het juiste adres.
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argus
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argus
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Met liefde ontworpen en met net
zoveel liefde gegeven en gedragen.

casteur

045
juwelen in zilver:
Pomellato 67
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Juweliers Casteur

046
juwelen in zilver:
Pomellato 67

parelkettingen:
Schoeffel
ring en oorringen:
Utopia
ring: Roberto Coin
in 18 Kt witgoud
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Juwelen Casteur selecteert elk seizoen met
zorg de mooiste juwelen, de meest kostbare
materialen en de knapste ontwerpen voor u,
zodat u enkel hoeft te kiezen uit topkwaliteit
en pure schoonheid.
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casteur

048
The

spirit
of 67:
freedom
and
courage
could
overthrow
every
rule

Compromisloze juwelen die afwijken van conventies, een etnische toets meekrijgen
en tegelijk aansluiten bij hedendaagse kunst . Dat is Pomellato 67.
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juwelen: 18 Kt witgoud
Rizit

Zachte tinten van wit, nude en roze
geven samen met pastelkleuren
kleur aan de zomer dit jaar. Het
zijn dé kleuren voor de strakke
kleedjes en smalle broeken die
deze zomer bijzonder in trek zijn.
Maar ook voor de onmisbare
accessoires.
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blazer: moschino
sjaal: moschino cheap & chic
broek: paige
handtas: moschino
zonnebril: Dior
Juwelen: pomellato

Laten we
zelf kleur
geven aan
de zomer!

Boetiek Robyn

051
kleed bloemetjes: moschino cheap & chic
sjaal: missoni
broek lichtblauw: julia june
blazer & bloes: moschino cheap & chic
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Kleurcontrast, zwierige prints en strakke
silhouetten
Hoewel het kleurenpalet van Moschino Cheap & Chic voor
deze zomer vooral uit tinten van roze bestaat, is er ook ruimte
voor fellere kleuren in diep contrast van zwierige prints.
Datzelfde kleurencontrast zien we ook bij het Belgische
modehuis Natan. Een gecoördineerde mix van twee of drie
kleuren, met tinten die elkaar subtiel aanvullen, zorgt voor
onvervalste vrolijkheid. Ook bij Natan treden bloemenprints
in het voetlicht en horizontale, gemixte strepen spelen met
volume-effecten en benadrukken de sierlijke elegantie van de
silhouetten.

kleed: natan
handtas: moshino
cheap & chic

kleed:
moschino
cheap & chic
Armband:
Bronzallure
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Boetiek Robyn
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bloes & blazer:
ralph lauren
broek: anne claire
zonnebril:
Dolce & Gabbana
Juwelen: Pomellato
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Schoenen: Victor Victoria - Doorniksewijk 17 - 8500 Kortrijk - T 056 25 36 38 - info@victorvictoria-shoes.be

Jumpsuit: Michael Kors
Blazer: Barbara Bui
Handtas: Ted Baker
Schoenen: Sens Unique

shopping

055
voor haar...

paul smith

Scarf of the World

Bottega Veneta

gant

breitling

voor hem...

tom ford
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Boetiek Robyn

broek & bloes: missoni
Vest: michael kors
zonnebril: tom ford

056

Broek: Versace
Top: By Malene Birger
vest: Ralph Lauren
Juwelen: Pomellato
Veel roze uiteraard bij
Malene Birger, maar ook
zwart, wit en nude, die in
contrast volop gecombineerd worden tot boeiende
outfits met een moeilijk
te definiëren retrotwist.
Dezelfde kleuren vinden we
ook bij Versace. Al wordt
het seizoen SS2013 daar
wat meer gekruid met
edgy grunge. Het voordeel
van deze kleuren is dat ze
eigenlijk overal bij passen,
zoals hier in combinatie
met het felgroene vestje
van Ralph Lauren.
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Consultancy
Airplane management
Shared ownership
Business flights
Charter flights
Flying card
Aircraft maintenance
Ground services

www.flyinggroup.aero

Coriace

Stationsstraat 90 • 8790 Waregem • T 056 60 30 46 • coriace@telenet.be
Handtassen : nathan - la Pomme de loveley - mulberry - armani - longchamp - lancel - yves renard
Schoenen : guess - la pomme de lovely

blazer, hemd &
cardigan: fendi
broek: finger
in the nose

ensemble:
simonetta
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boboli
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kleedje: mi.mi.sol
cardigan: simonetta

Stoere kerels
en lieftallige
prinsesjes
Innovatieve en comfortabel design en kwalitatief
materiaal zijn maar enkele van de troeven van de
kindermerken als Simonetta, Fay, Fendi, Finger in
the nose,… die Boboli in huis haalt.
Dat laatste interesseert vooral de ouders: kwaliteit. De kleren hebben echter ook een magische aantrekkingskracht op de kinderen
die ze dragen. Twee goede redenen daarvoor: de kleren zijn kleurrijk als snoep en ze stralen op een heel volwassen manier stijl en
klasse uit. Ze veranderen uw kroost in stoere kerels en lieftallige
prinsesjes. Pure magie.

top, bolero
& broek:
simonetta

vest, polo
& short: fay
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boboli

062
vest: fay - t-shirt & bermuda:
finger in the nose
schoenen: philippe model

ensemble:
mi.mi.sol
schoenen:
simonetta

vest: moncler
t-shirt & short: gucci

Sommige designers
zien kinderen als minivolwassenen, anderen
kiezen resoluut voor felle,
jeugdige kleuren en prints.
Maar waarom zou het een
van de twee moeten zijn?
Deze zomer combineren
we beide. Volwassen
silhouetten met
onschuldige speelse
kleuren en details.
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ensemble:
simonetta
schoenen:
jarrett

Kleine meisjes worden
groot. Als het van hen
afhangt, kan dat niet
snel genoeg gaan.
Terwijl wij als ouders
onze kinderen graag
hebben zoals ze zijn:
klein, snoezig en speels.
Kindermode kan het
perfecte compromis
vormen tussen wat u
graag hebt en wat uw
kind wil zijn.
ensemble:
simonetta

boboli

064

Sterke, originele prints en felle kleuren zijn zowat
het handelsmerk van Dominique Ver Eecke.
Haar leuke speelse tekeningen zijn ronduit vrolijk
en maken groot en klein blij.

ensemble &
schoenen:
marni

t-shirt:
anne kurris
cardigan:
aymara
short:
dominique
ver eecke
schoenen:
golden goose
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kleedje &
cardigan:
dominique
ver eecke

kleedje:
dominique
ver eecke

ensemble:
dominique
ver eecke

Voeg bij die felle
kleuren en verrassende prints nog de
onverwachte combinaties van kleuren en
kledingstukken en elke
outfit van Dominique
Ver Eecke wordt een
ware eyecatcher. Iets
waaraan zowel u als
uw kind veel plezier
zullen beleven.

kleedje:
dominique ver eecke

by Boboli

boboli

Street credibility: also
available for kids

ensemble: shrunk
by scotch & soda

vest: r’belle by
scotch & soda
t-shirt: bellerose
broek: finger in
the nose

Toegegeven: een stoere, streetwise outfit is zelden geslaagd bij kinderen of jonge tieners. Maar wanneer grote ontwerpers als Stella Mc Cartney of labels als
Scotch & Soda zich aan grungy outfits voor de kids gaan wagen, komt daar verandering in. Urban fashion is dan niet langer het voorrecht van grotere tieners
of jongvolwassenen. Skinny jeans, hippe sneakers en een stoer jack worden op een geloofwaardige manier hip, ook voor de kids.

Urban fashion voor de jongsten

Vest & short:
R’belle by Scotch
& Soda
T-shirt: Stella Mc
Cartney

Vest: Parajumpers,
T-shirt & hemd: Shrunk by
Scotch & Soda
bermuda: Finger in the Nose
schoenen: Philippe Model

boboli
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vest: Stella
Mc Cartney
sweater: shrunk
by scotch & soda
broek: fendi
schoenen: hogan

blazer, t-shirt &
broek: r’belle by
scotch & soda
schoenen: golden
goose
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In een ruim en statig herenhuis bevindt zich de prachtige interieurzaak PerleFine.
Een bezoek is de beste manier om kennis te maken met het unieke en sfeervolle
aanbod. Eveline gidst u luisterend en adviserend doorheen de vele interieurs.
Al even uniek is haar prachtige selectie aan comfortabele zitbanken en fauteuils in
de meest uiteenlopende uitvoeringen: gecapitonneerd, op elegante pootjes, klassiek
of eigentijds en uiteraard steeds prachtig gestoffeerd (model, stof, kleur, afmeting,
zitcomfort… zelfs de zit-diepte en -hoogte is te bepalen). Hier vindt u zonder twijfel
de stijl die best bij uw wensen en uw interieur aansluit. U bent steeds welkom !

Doorniksesteenweg 16 I B-8580 Avelgem
t. +32 (0)56 64 99 08 I f. +32 (0)56 64 88 49
info@perlefine.be I www.perlefine.be
wo-do-vrij 14-18.30 uur – za 10 – 12 & 14 - 17 uur

alsook op afspraak

vertigo
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’s Zomers mag het allemaal wat losser.
Een das is op warme dagen geen must.
Een pochet is een waardig alternatief voor
de das en het maakt uw geklede look toch
weer helemaal af. In tegenstelling tot de das,
mag de pochet in een opvallend kleurtje.

kostuum: hackett
hemd: hugo boss
das: van laack
riem: gant
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hemd: van laack
blazer: zegna
pochet: pal zileri

Een topmerk als Hugo Boss
hoeft niets meer te bewijzen
of niemand nog te overtuigen
en toch blijft het seizoen na
seizoen verrassen. Zo gaat het
voor zijn zomercollectie van
2013 tegen alle trends in voor
sobere fashion. Deze outfit
is een van de meer kleurrijke
uitzonderingen in de collectie.
De broek van Brax werkt het
geheel perfect af.

broek: brax
hemd, blazer,
pochet & riem:
hugo boss

‘s Zomers
mag het
wat meer
casual,
maar
daarom
niet
minder
stijlvol

Ducim facest quatibus deni beriber
aerchiliatem fuga. Ria volesci enihicilit eos mo corestior simosap
eritene ctemqui andebis dus, nimus
ut enis quias exeribus doles et
arum, apid magnis aboreri tasped
ut quodi con

jeans: jacob cohen
hemd: gant
pull: hackett
blazer: zegna
pochet: van laack

vertigo
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Dankzij de felle kleuren die heel erg in zijn, gaan sportief en stijlvol
deze zomer hand in hand. Het mag een tikkeltje preppy zijn, in
onvervalste American style, zoals bij Gant. Voor wat extra
Europese verfijning in de preppy look kunt u dan weer bij merken
als Boss of Hacket terecht. Zij zorgen voor de typische klasse die
u van hen verwacht, maar met een colourful twist.

broek: brax
hemd: façonnable
pull: gant
jas: hackett
zonnebril: tom ford

broek: hugo boss
hemd: hackett
cardigan: hackett
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vertigo
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broek: masons
hemd: hackett
cardigan & schoenen: gant
uurwerk: breitling
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Olmstraat 1 • 8790 Waregem • T. 056 60 60 43 • GSM 0476 26 11 47

www.bistro-celto.be

shopping

079
sporty

chic

teenslippers:
superdry

schoenen: boss

sjaaltjes:
pal zileri

Blazer: Pal Zileri
Hemd: Hackett
schoenen: Brax
Pull: Gant
Broek: Hugo Boss
Pochet:
Pal Zileri

broeken:
hugo boss
& bracks
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080
vertigo meets

Een merk dat steeds vol overtuiging zijn eigen weg gaat en wars van alle trends trouw blijft aan zijn stijl wordt op een bepaald
moment niet alleen beloond met een trouwe schare fans, het wordt na verloop van tijd ook een heuse trendsetter. Dat is wat er met
Superdry gebeurde en u hoeft maar naar de nieuwe zomercollectie te kijken om te begrijpen waarom: hippe kleuren en gewaagde
combinaties. Het drukt perfect de ziel van de zomermode voor dit jaar uit en tegelijk is het de kern van waar Superdry al jaren voor
staat en waarmee het de drijvende kracht is van vernieuwende trends in streetwear.
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superdry

alles op deze pagina’s van superdry
behalve:
Groene broek: G.T.A.
Rode short: Gant
Gele & oranje short: Mason’s
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interview

082
Mode is
communicatie
Deze ereburger van Waregem heeft met haar werk wereldwijde
roem vergaard. Een wereldburger die we u eigenlijk niet hoeven
voor te stellen: modeontwerpster Ann Demeulemeester.
We praten met haar over mode, Waregem en paarden.

U woont sinds uw studies in Antwerpen,
voelt u zich Waregemse?
“Zeker. Wanneer de mensen me ernaar vragen, zeg ik altijd dat ik
van Waregem ben, ook al woon ik er sinds mijn jeugd niet meer.
Mijn ouders wonen er nog steeds en ik heb heel mooie herinneringen aan Waregem.”
Zoals?
“Ik heb heel sterke herinneringen aan de paardenkoersen. Elk
week reed ik er met mijn fiets heen en stond ik aan de afsluiting
naar die prachtige dieren te kijken. Ik reed zelf ook paard. Eens
je de liefde voor paarden te pakken hebt, geraak je die niet meer
kwijt. Ik droom er nog altijd van ooit een eigen paard te hebben.
Het komt er wel nog van, als ik eens tijd heb.”
Komt u nog vaak in Waregem?
“Door tijdgebrek veel minder dan ik zou willen.
U gaat er dus ook niet shoppen?
“Ik ga nooit shoppen, ook niet in Antwerpen of zo. Ik doe dat echt
niet graag. Als ik de kleren van andere ontwerpers zie, brengt me
dat alleen maar in de war.”
De modetrends gaan dan aan u voorbij?
“Ik ben nooit bezig geweest met trends. Alleen met het stap voor
stap uitbouwen van een eigen stijl. Ik blijf een buitenbeetje in de
modewereld en werk op mijn eigen manier. Ik werk in de toekomst
en ik maak trends. Voor de vrouwen ben ik nu bezig met de wintercollectie 2013-2014, voor de mannen zelfs al met de zomercollectie voor 2014.”
Alles gaat heel snel in de modewereld.
Nu zijn er ook al tussencollecties.
“Het is een dolgedraaid systeem waaraan ik absoluut niet mee
doe. Tweemaal per jaar breng ik bepaalde tijdloze stukken opnieuw uit onder de naam Collection Blanche voor de dames en
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Collection Grise voor de heren, omdat mensen hun ‘oude’ favoriete stukken van vijf jaar geleden of zo graag nog eens opnieuw
kopen.”
Maar dat kan niet, omdat de mode een dictatuur is?
“Nee, mode is geen dictatuur: mensen kiezen zelf wat ze dragen
en zijn daar meestal best blij mee. Het is de commercie die mensen probeert te zeggen wat ze wel en niet moeten dragen, wat in
en out is. Niet de mode. Bij mij zal je altijd een mooie zwarte vest
kunnen kopen, die nooit in of out is.”
Wat betekent mode voor u?
“Communicatie. Ik ben in de mode begonnen omdat ik met veel
mensen wou communiceren. Met mijn kleren kan ik de hele wereld bereiken. Maar dat is slechts één middel, het is de creatieve
visie die centraal staat, die kan je ook met een schilderij of een
designmeubel communiceren.”
En welke boodschap wilt u communiceren
via uw ontwerpen?
“Mijn kleren moet je begrijpen. Ik wil dat niet uitleggen, want dan
maak je het kapot. En voor mensen die het begrijpen, is mijn werk
heel waardevol. Daar ben ik tevreden mee.”
Wat inspireert u?
Dat kan een film zijn of een boek, iets wat energie overbrengt en
me aan het denken zet. Maar er is natuurlijk geen tijd om te wachten op inspiratie, ik moet werken. Het is een heel veeleisende job,
maar ik doe het met passie.
En u gaat nog jaren door, Karl Lagerfeld achterna?
“Zeker niet. Mode is mijn leven, maar net daardoor heb ik nooit
iets anders gedaan. Eens je voorbij de helft van je leven zit, sta
je daar toch even bij stil. Ik wil zeker nog iets anders doen. Ooit
koop ik dat paard.”

iPad mini
Het hele pakket.
Kleiner verpakt.

iPad mini is de voordeligste iPad. Het is een kleinere versie van de iPad, de beste tablet op de markt. iPad mini
is uitgerust met een prachtig 7,9-inch display, FaceTime HD- en iSight-camera’s, de A5-chip, supersnel mobiel
internet en een batterij die tot 10 uur meegaat. 1 En de meer dan 275.000 apps voor iPad in de App Store zijn ook
geschikt voor iPad mini. 2 Het is dus in alle opzichten een iPad, maar dan wat kleiner.
1

De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de conﬁguratie en het gebruik. Ga naar www.apple.com/nl/batteries voor meer informatie.
2
Het vermelde aantal apps is het totale aantal apps dat wereldwijd beschikbaar is.
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Juweliers
Casteur
Coiffure Argus
Optiek
Verhamme
Boboli
Vertigo
boetiek robyn

colofon

090
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
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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
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