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QUARTIER LATEM
E D I T O

Kunst, natuur en liefde voor al het ander moois dat het leven te bieden heeft, is wat 

de Latemnaars verbindt. Ook in deze nieuwe editie van Quartier Latem brengen we 

dan ook graag een weergave van schoonheid in al zijn vormen. Een royaal overzicht 

van prachtige juwelen, innemend interieur, ravissante wagens en exclusief vastgoed 

vullen we aan met enkele interessante bedrijfsportretten. Vaar mee op de luxueuze en 

culiniaire cruises van ATC Cruises, geniet van een voorsmaakje van sterrenrestaurant 

Castor en droom weg bij een balletje golf in onze geliefde Golf Latem. Alles wordt 

naar goede gewoonte overgoten met een zinnenprikkelend laagje van trendy fashion 

reportages waarbij we graag de herfst- en wintertrends 2019-2020 aan u voorstellen, 

verpakt in een show van klassieke merken over eigentijdse collecties tot een heus 

eerbetoon aan Karl Lagerfeld. Sit back, relax and enjoy Quartier Latem.

PS: Volg de evolutie van dit prachtige project mee op sociale media: 
volg Quartier Latem op Facebook, Instagram en Twitter 

en deel jouw mening met de hashtag #QuartierLatem - het begin van een mooie 
community voor en door de mensen van Sint-Martens-Latem!
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FROM GIVING
GAINlove

ALWAYS
you

Passie voor vastgoed
en mensen

Ontdek ons aanbod op irres.be

T. 0479 417 496

TE KOOP

St.-Martens-Latem - Unieke woning 

Te renoveren woning op de hoek van 
de Kapitteldreef en Sint-Pietersheide. 
Gebouwd op een bomenrijk en schaduw 
arm terrein.

TE KOOP

St.-Martens-Latem - Charmante woning 

Ontdek deze charmante instapklare 
5-slaapkamer woning met zonnig terras en 
buitenzwembad op wandelafstand van het 
centrum.  De woning biedt ruimte voor een 
commerciële  activiteit. 

TE KOOP

Deurle - Exclusieve villa 

Verrassend lichtrijke en smaakvolle villa 
vol beleving. Bijzonder aangename tuin 
met zwembad en 7 terrassen met gehele 
privacy.  De aanpalende woning biedt de 
mogelijkheid tot wonen en werken. De villa 
biedt plaats voor 10 wagens. 

T. 0486 069 070

T. 0479 417 496
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DE KARL LAGERFELD HERFST- EN WINTERCOLLECTIE VAN 2019 VIERT HET 

ICONISCHE LEVEN EN DE ERFENIS VAN DE OVERLEDEN MODEONTWERPER. 

ALS ULTIEM EERBETOON WERD DE CAMPAGNE GEFOTOGRAFEERD IN 

ZIJN BEROEMDE STUDIO, 7L IN PARIJS, EN CREATIEF GEREGISSEERD EN 

GEPRODUCEERD DOOR ZIJN FOTOTEAM. 

DE TRIBUTE COLLECTION VAN KARL LAGERFELD
E E N  E E R B E T O O N  A A N  E E N  I C O O N

KARL.COM

LAGERFELD, HET MODE-ICOON VAN DE 21STE EEUW

De ontwerper met z’n donkere zonnebril was één van de meest gevierde 

modeontwerpers van de 21ste eeuw. Hij stond bekend om zijn relevante 

benadering van stijl en een duidelijke visie die klassieke en hedendaagse 

invloeden in evenwicht bracht. 

Het talent van Lagerfeld ging verder dan mode en omvat illustraties, fotografie, styling en 

publicaties. Hij gaf ook creatieve richting aan de modehuizen Chanel en Fendi. Te midden van 

zijn vele bezigheden was Lagerfeld de creatieve directeur van het naar zichzelf vernoemde 

modehuis. Hier werden op en top Parijse invloeden gecombineerd met een cool rock ’n roll 

gehalte en een vleugje chic, een stijl die ook is terug te vinden in de nieuwe najaarscollectie 

van modehuis Karl Lagerfeld.

GESTILEERD DOOR CARINE ROITFELD 

De tribute herfst- en wintercollectie werd gestileerd door Carine Roitfeld, een veelzijdig talent en 

een referentie in de modewereld: ze is niet alleen een avant-gardistische redactrice, maar ook 

een ondernemende styliste met een visie. Na tien jaar als hoofdredactrice van de Franse Vogue 

ging ze haar eigen weg en richtte ze de bladen CR Fashion Book en CR Men op. Daarnaast 

begon ze haar eigen creatieve adviesbureau, CR Studio.

Onlangs werd ze benoemd als style advisor bij Karl Lagerfeld. Als hechte vriendin begrijpt ze zijn 

creatieve visie en is ze de uitgelezen persoon om zijn ontwerpesthetiek tot leven te brengen. "Ik ontwerp 
zoals ik adem. 
Je denkt er niet 
over na, het 
gebeurt gewoon." 
- Karl Lagerfeld

 “Karl zal altijd een legende blijven. Hij gaf 
een nieuwe definitie aan mode, fotografie en 
beroemdheid. Ik ben vereerd dat ik voor zijn merk 
mag werken en zijn iconische visie voor de drie 
komende seizoenen verder mag uitdragen.”
- Carine Roitfeld, style advisor Karl Lagerfeld
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GEFOTOGRAFEERD IN 7L

Om een icoon als modeontwerper Karl Lagerfeld te eren, is een al 

minstens zo iconische fotostudio wel op z’n plaats. Vanzelfsprekend wist 

het fototeam van de campagne daar de ideale plek voor: vernoemd 

naar zijn adres aan de rue de Lille 7, was de 7L een heel speciale plaats 

voor Karl Lagerfeld. Hier is niet alleen zijn legendarische fotostudio 

gevestigd, maar ligt ook zijn enorme verzameling boeken. Hij opende 

ook zijn eigen uitgeverij op dezelfde locatie, waarmee hij boeken 

uitbracht over creatieve kunst, architectuur, design en meer. 

EEN NIEUWE COLLECTIE, EEN NIEUWE STIJL? 

Niet als het aan Carine Roitfeld ligt. Haar liefde voor een verfijnde stijl en casual chic leunt moeiteloos 

aan bij de stijl van Karl Lagerfeld. Dankzij haar veeleisende oog selecteert ze veelzijdige stukken die 

makkelijk met elkaar te combineren zijn.  

De najaarscollectie van Karl Lagerfeld biedt dan ook alles wat je nodig hebt, van een casual outfit 

waarmee je kan gaan werken tot een elegante avondjurk, stijlvolle schoenen en geweldige jassen 

die elke outfit af maken. Alle stukken kunnen bovendien moeiteloos worden gecombineerd om een 

unieke, eigen look te creëren die duidelijk de stempel van Karl Lagerfeld draagt. 

De leeftijd van de gerenommeerde ontwerper mocht dan wel jarenlang ter discussie staan, zijn 

uitgesproken gevoel voor stijl en zijn tijdloze collecties stonden altijd als een paal boven water, en 

dat komt ook in de campagne voor de herfst- en wintercollectie van het gelijknamige modehuis 

duidelijk naar voor. Met deze tribute collection brengt de inner circle van Karl Lagerfeld het ultieme 

eerbetoon aan de onvergetelijke en veelbesproken enfant terrible van de modewereld. 

EEN EERBETOON GEBRACHT DOOR VRIENDEN

Voor de campagne werkte Carine Roitfeld samen met de modellen 

Birgit Kos, Nina Marker en Sebastien Jondeau, die gedurende 

meer dan 20 jaar Karls persoonlijke assistent en rechterhand was. 

Sebastien Jondeau was Lagerfelds meest bekende sidekick naast 

Choupette, zijn inmiddels al bijna even bekende witte Birmaanse kat. 

Met de campagne willen de vrienden van Karl Lagerfeld een 

ultiem eerbetoon aan hem brengen, en iedereen uitnodigen om de 

boeiende wereld van de legendarische modeontwerper te ontdekken. 

Zijn mysterieuze persoonlijkheid, scherpe humor, unieke visie en 

geavanceerde ideeën en opvattingen: vandaag de dag is Karl 

Lagerfeld meer dan ooit veel méér dan een persoon. Hij is een icoon 

en een onuitputtelijke bron van inspiratie voor velen. 

“Als Franse vrouw zijn 
mijn drie essentiële 
kledingstukken een zwarte 
rok, een paar stiletto's 
en een zwarte trui. Dat 
klinkt heel saai, maar ik 
geef ze een twist waardoor 
m’n outfit net opvallend 
wordt. En ik hou van 
T-shirts die een beetje rock-
and-roll zijn. Je hebt altijd 
iets nodig Dat het geheel 
wat minder pefect maakt.”
 
- Carine Roitfeld, 
style advisor Karl Lagerfeld 
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CASTEUR
& Marco Bicego

Vakmanschap, kwaliteit, traditionele technieken en een ongeëvenaard gevoel voor stijl en creativiteit: dat zijn de 

kernwaarden van de juwelencollectie van Marco Bicego. Het merk past perfect bij het DNA van Casteur: er wordt 

steeds bewust gekozen voor ambacht, kwaliteit en passie, en de juwelen zijn verfijnd, handgemaakt en nét dat 

tikkeltje ‘anders’. Een perfect match met de andere merken in de collectie van Casteur.

WWW.CASTEUR.BEMARCOBICEGO.COM
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ITALIAANSE SAVOIR-FAIRE
In de Veneta-regio in italië, die bekend staat als het centrum van de Italiaanse goudsmederij, komen de 

collecties van Marco Bicego tot leven. De juwelen worden hier stuk voor stuk handgemaakt in ateliers 

door meesters in het vak. Marco Bicego is nog steeds betrokken bij alle facetten van het proces: een 

prachtig bewijs van zijn liefde voor de ambacht, de materialen en de haute joaillerie. 

De creaties van Marco Bicego onderscheiden zich door enerzijds het unieke, 

handgemaakte vervaardigingsprocedé, maar ook door de ‘perfecte imperfectie’ 

van de stukken. “De juwelen weerspiegelen de onvolkomenheden van de 

natuur en haar veelzijdige schoonheid: tijdloze klassiekers.

PERFECTE IMPERFECTIE

Sprankelende diamanten of juist een overweldigende hoeveelheid kleur, de 

verschillende collecties brengen exotische plaatsen van over de hele wereld 

tot leven in fantasierijke juwelen. Voor de bewerking van het goud gebruikt 

het merk een eeuwenoude techniek met de ‘Bulino’. Het resultaat hiervan is 

dat het goud gegraveerd lijkt en dit is het kenmerk geworden van het merk!

EEN RIJKE 
GESCHIEDENIS MET 
EEN HEDENDAAGS 
DESIGN

G E Ï N S P I R E E R D  D O O R  D E 

SCHOONHEID

NATUUR
Elegantie die op ieder moment van de dag de juiste snaar raakt.
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ART CENTER HORUS & MODUS 8 ART
K U N S T G A L E R I J  /  S I N T - M A R T E N S - L A T E M  &  K N O K K E

N
iña Van den Bosch werkt uitsluitend met kunstenaars waarin ze zelf honderd 

procent gelooft. “Kunst is erg persoonlijk. Authenticiteit en bezieling, daar draait 

het voor mij om. Graag zien is het sleutelwoord. Ik hou van mijn kunstenaars 

en van hun werken. En die liefde geef ik graag door aan andere mensen. Een mooi  

kunstwerk geeft meerwaarde aan een interieur, zoals omgekeerd ook een smaakvol 

interieur een kunstwerk beter tot zijn recht kan laten komen. In de tuin toon ik hoe 

beelden het verschil kunnen maken. Ook kom ik graag bij de mensen thuis om advies te 

geven over hoe ze een kunstwerk het best kunnen integreren in hun interieur of hun tuin.”

WWW.ARTCENTERHORUS.COM
INFO@ARTCENTERHORUS.COM

09/335 06 33

SHOWROOMS OP AFSPRAAK

> Dorpsstraat 50
B-9831 Deurle - Sint-Martens-Latem

> Vlamingstraat 31
B-8570 Anzegem

+32 (0)497 40 40 24
www.patrickponseele.be
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HAAST EN SPOED 

Een vermogen duurzaam doen groeien, vraagt een bijzondere instelling van een 

succesvolle vermogensbeheerder. Vertrouwen, toewijding en geduld zijn cruciaal 

volgens Bart Mortier: ‘Een mooi vermogen is niet gediend met snelle resultaten of 

het slaafs volgen van beursprestaties. Het groeit omdat de belegger en beheerder 

zich focussen op de lange termijn en de waarde.’ 

ONAFHANKELIJK ADVIES 

Al meer dan een kwarteeuw richt CapitalatWork zich uitsluitend op actief 

discretionair vermogensbeheer en vermogensplanning via intelligente 

waardecreatie op internationaal niveau. De aanpak van CapitalatWork is volledig 

onafhankelijk, en laat zich niet leiden door de behoeften, maar door de belangen 

van haar cliënten.

EEN VERMOGEN CULTIVEREN VRAAGT WERK, TOEWIJDING EN TIJD. HET TOT WASDOM LATEN 

KOMEN OOK. EEN GESPREK MET BART MORTIER, DIRECTEUR OOST- EN WEST VLAANDEREN, 

STEFAAN JOSEPH, SENIOR WEALTH MANAGER EN VIRGINIE TRAISNEL, SENIOR WEALTH 

MANAGER VAN CAPITALATWORK FOYER GROUP OVER DE WAARDE VAN LANGETERMIJNDENKEN, 

HUISWERK EN VERTROUWEN IN EEN VERMOGENSBEHEERRELATIE.

CAPITALATWORK
U W  V E R M O G E N  V E R D I E N T  B E T E R

TEVREDENHEID

Bart Mortier:  ‘Daarin zijn we wat tegendraads. Wij zijn vermogensbewakers, 

geen vermogensjagers. We willen niet de grootste, wel de beste van de klas zijn. 

Een gezonde drijfveer, denk ik. En dat weerspiegelt zich in onze mooie resultaten. 

De tevredenheid van de cliënt geeft ons een kick. Er is geen mooiere voldoening 

dan een succesvolle cliënt die ons zijn kapitaal toevertrouwt.’ 

HUISWERK

Bij waarde-investering zijn intelligente activawaardering, degelijke kennis van de 

financiële markten en research vanzelfsprekend. Geduld en vertrouwen zijn een 

noodzaak: een duurzaam uitgezet vermogen rijpt traag en zeker. En dat betekent 

soms: tegen de instinctieve reacties en vooroordelen op de markten ingaan, en 

onvermijdelijke beursdalingen negeren. 

Virginie Traisnel: 
‘Omdat we ons huiswerk grondig doen, durven we ook neen te zeggen tegen 

onze cliënten. Beslissingen die geleid worden door de waan van de dag dienen 

hun belangen niet. En die belangen zijn toch ons enige uitgangspunt.’ 

Wij zijn vermogensbewakers, geen 
vermogensjagers. We willen niet de 

grootste, wel de beste van de klas zijn.
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CHECK-LIST

Maar ook de belegger moet zijn huiswerk maken – voor hij met een beheerder 

in zee gaat. Hij checkt het best ook het businessmodel in het licht van 

mogelijke belangenconflicten, de beleggingsfilosofie, het beleggingsproces, de 

kostenstructuur, het verdienmodel, de toekomstvisie, de bedrijfswaarden, het 

communicatieproces, enzovoort.

KRITISCHE VRAGEN

Stefaan Joseph: ‘Wij nodigen onze cliënten uit om kritische vragen te 

stellen. Alleen zo ontdekken zij hoe ernstig wij hun belangen dienen en ontdekken 

wij hoe we hun belangen nog beter kunnen dienen.’ 

PERSOONLIJK 

‘Een goede discretionaire vermogensbeheerder kent zijn cliënten en kijkt daarbij 

verder dan risicoprofiel of beleggingshorizon. CapitalatWork investeert daarom 

eerst en vooral in een duurzame, persoonlijke vertrouwensrelatie met zijn cliënten’, 

zegt Stefaan Joseph. ‘Wij kunnen een vermogen pas goed beheren als we ook 

de persoon erachter door en door kennen. Die relatiereflex zit bij ieder van ons 

in het DNA.’ 

MENSELIJK CONTACT

‘De digitalisering, die ook bij CapitalatWork zijn ingang vindt, vult dat mooi 

aan’, meent Virginie Traisnel: ‘Ondernemers hebben vaak weinig tijd. Daarom 

optimaliseren wij volop ons digitaal aanbod zoals onze Mobile App, videoblogs, 

MyCapital, ons client onboarding-systeem, etc. Je kan bij ons online rekeningen 

openen.  Maar dit vervangt nooit het menselijke contact. We organiseren geregeld 

individuele gesprekken met onze relaties of nodigen hen uit op onze contentdriven 

evenementen, of voor een oldtimer-, hockey-, bike- of golfevent. Zo ontmoeten 

we elkaar informeel, is er ruimte voor feedback, informatie en netwerking.’

VOOR MEER INFORMATIE:

CAPITALATWORK
CONTACTEER CAROLE DENIJS
09 321 73 40
C.DENIJS@CAPITALATWORK.COM

Wij kunnen een vermogen pas goed beheren als 
we ook de persoon erachter door en door kennen.
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De Nachtwacht
Meensesteenweg 121 - Kortrijk / T 056 26 11 63

www.denachtwacht.be

openingsuren:
ma: 13.30-18u / di. t.e.m. zat.: 10-12u en 13.30-18u.
Ook op afspraak! gesloten op zondag

De Nachtwacht, 
experts in slaapgenot

BOXSPRINGS  I  LATTENBODEMS  I  MATRASSEN  I  BEDDEN
DONSDEKENS  I  BEDTEXTIEL  I  HOOFDKUSSENS

U kan het bed van uw dromen letterlijk testen, gedurende een volledige nacht. 
Uniek in België. Ontdek het TESTNEST op www.testnest.be

ADV_W_EXCL_230x285_Vispring.indd   1 21/09/18   11:22
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IS TOO

IMPORTANTseriouslyTO BE TAKEN

life

JAGUAR LAND ROVER VERNAEVE
M E E R  D A N  1 0 0  T O P D E A L S  I N  O N Z E  T O O N Z A A L ,

N I E U W  E N  J O N G E  T W E E D E H A N D S

J A G U A R  L A N D  R O V E R  V E R N A E V E 

F R AT E R S T R A AT  1 1 9  I N  M E R E L B E K E

0 9  3 3 0  2 0  2 6 .



HELLO, 
PRECIOUS
 WINTER

PATRON ROCA SILVER
Tequila time! De tequila van Roca Patrón wordt geproduceerd 
volgens het eeuwenoude en arbeidsintensieve tahonaproces, 

een traditie die nog door slechts enkele distilleerderijen in 
Mexico wordt toegepast. Voor wie échte meerwaarde zoekt.

IITALA
Deze Virva lampen creëren rust in iedere omgeving. De 
lamp is geïnspireerd op de natuur en houdt de perfecte 

balans tussen hard en zacht. Gemaakt van mond-
geblazen glas en afgewerkt met geverfd staal. Finse 

topkwaliteit in fenomenaal design! 

COLLISTAR
Geef je gezicht extra verzorging met de producten 

van het Italiaanse Collistar. De geavanceerde 
formules bereiden jouw huid perfect voor op 

de koude winterdagen.

LAURENCE DARI
Dit oversized hoekige silhouet is met zijn vintage look and 

feel een perfecte mix tussen heden en verleden. Verkrijgbaar 
in drie kleuren en steeds afgewerkt volgens het vaste 

principe van Laurence Dari: Antwerp heart, Italian hands.

ANDRES SARDA
Zet jouw prachtige vrouwelijkheid in de verf en verwen jezelf 

met een sensueel setje lingerie van Andres Sarda.

Elegance is the 
only beauty that 

never fades.

ONTDEK ENKELE TOPPERS VOOR HET KOMENDE 

SEIZOEN EN MAAK JOUW OUTFIT EN INTERIEUR 

HELEMAAL KLAAR VOOR DE HERFST EN WINTER!

Shine bright 
throughout the year.

RIANI
Laat je heerlijk induffelen door deze zachte jas van Riani 

en straal ook op de meest frisse dagen!

PACO RABANNE
No need for an introduction: deze nieuwe florale 

geur van Paco Rabanne straalt kracht en risico uit, 
en doet verlangen naar meer! 

PREPARE 
YOURSELF FOR 
A COSY WINTER 
IN YOUR OWN 

UNIQUE STYLE. 
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STEVE MADDEN
Deze knielaarzen van Steve Madden combineer je met 
een oversized sweater of zwarte skinny broek voor een 

dress-to-kill look. Ready to impress?

BANG & OLUFSEN
Muziek klonk nog nooit zo mooi als door de BeoPlay 

A1 bluetooth luidspreker van Bang & Olufsen. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren voor een 
onmiskenbare design toets in jouw interieur.

JEAN PAUL GAULTIER
La Belle Eau de Parfum is gecreëerd door Jean Paul 

Gaultier naar zijn beeld van de authentieke vrouw, 
ultrasensueel en aantrekkelijk. Met deze geur opent 
hij de deuren naar zijn bloemige tuin met accenten 

van peer en bergamot.

JULIA JUNE
Edgy en vrouwelijk tegelijk: Julia June is verslaafd aan 
het leven en neemt zichzelf niet té serieus. Frivool en 
nieuwsgierig doet Julia June haar eigen ding zodat jij 

het jouwe kan doen! 

Perfume is 
the key to 

our memories.

Sounds like music 
to my heart.

RITUALS
De Rituals Private Collection wordt aangevuld met 

deze Orris Mimosa geurkaars, een waar aromafestijn 
waar de lederachtige ondertoon opgefrist wordt door 

bloesems van de iris.  

JEAN PAUL GAULTIER

THE PURE
ESSENCE OF 
FEMININITY

JORI partner

 innovative seating comfort since 1963

5+1
Bij aankoop van 5 OSCARINI 
stoelen 6de stoel gratis*

Geldig van 15 september tot 15 december 2019 
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Uw JORI-partners:

Kon. Astridlaan 2A  9820 Merelbeke Bottelare
T. +32 9 362 53 61
www.pontzeele.be

di - za: van 10u tot 18u

Sassevaartstraat 44  9000 Gent
T. +32 9 225 24 48
www.dedirekteurswoning.be

di - za: van 10u tot 18u



Veel evenementbedrijven, zoals bijvoorbeeld Zoute Events, zijn grote fan van 

ACE en maken met veel plezier gebruik van hun aanbod. De Embraer ERJ-

135, het toestel voor dertig personen, dat speciaal werd gemaakt voor deze 

business line, wordt vanaf volgend jaar ook ingeschakeld voor de skireizen 

van ASL Travel (Travel Agency van de ASL Groep).

Door het grote succes van ACE heeft het bedrijf een tweede vliegtuig in 

gebruik genomen sinds augustus 2019, met plaats voor 42 passagiers: 

de ERJ-145. ACE heeft de ambitie om op die manier gestaag de 

luchtvaartmaatschappij uit te bouwen.

ACE, WAT STAAT VOOR ‘AIR CHARTERS EUROPE’, IS EEN UNIEK CONCEPT IN DE BENELUX. ACE RICHT ZICH OP EEN 

NICHEMARKT VOOR BUSINESS INCENTIVES EN GROEPSREIZEN VAN 10 TOT 42 PERSONEN. ACE BIEDT DEZE MENSEN 

EEN AANGENAME, LUXUEUZE VLUCHT MET ALLES EROP EN ERAAN ZODAT ZE KUNNEN REIZEN ALS ECHTE VIP’S. 

CONNECTING EUROPE IN STYLE WITH ACE
D E  N I E U W E  D O C H T E R O N D E R N E M I N G  V A N  H E T  P R I V É J E T B E D R I J F  A S L

De ERJ145 biedt plaats aan 42 passagiers in een Corporate Class cabine 

zonder bagagebakken en met meer beenruimte. Alle plastic aan boord werd 

vervangen door nieuwe, luxueuze materialen zoals hout, ultra zacht leer en 

zelfs marmer op de vloer van de toiletten. 

Daarnaast werd de geluidsisolatie aangepakt en verbeterd, en werd een 

In-flight entertainment systeem geïnstalleerd. Bagage kan mee in een 

vrachtruim met een inhoud van 9,2 m³. De ERJ145 heeft een vliegbereik 

van 2.870 km bij een kruissnelheid van 825 km/h.

ACE biedt een unieke service-ervaring tijdens de vlucht. Het bedrijf wil dat 

zijn passagiers op een stijlvolle manier, veilig en efficiënt reizen. Bij ACE 

kunnen klanten hun reis volledig personaliseren en er een unieke ervaring 

van maken die hun verwachtingen helemaal overtreft.

AIR CHARTERS EUROPE NV (ACE) • +32 (0)11 94 65 19 • WWW.AIRCHARTERSEUROPE.COM • INFO@AIRCHARTERSEUROPE.COM

ASL PRIVATE JET SERVICES • +32 (0)11 29 50 16 • WWW.ASLGROUP.EU • SALES@ASLGROUP.EU

Bij ace kunnen klanten hun reis volledig 
personaliseren en er een unieke ervaring van maken 

die hun verwachtingen helemaal overtreft.



PINKO EN TREEDOM WILLEN 
EEN VOELBAAR VERSCHIL 

MAKEN, ZOWEL OP HET 
VLAK VAN MILIEU ALS OP 
HET VLAK VAN WELZIJN. 

TOT NU TOE HEEFT 
TREEDOM AL MEER DAN 
500 000 BOMEN IN 12 
LANDEN GEPLANT.

P I N K O  T R E E D O M
W H E R E  F A S H I O N  M E E T S  S U S T A I N A B I L I T Y

H
et milieu en het welzijn van mensen zijn topprioriteiten bij PINKO. Daarom zijn ze vastbesloten hun eigen 

stem te laten horen. Er is geen plan B als het op de mensheid en gezondheid van de planeet aankomt 

en dus moet er ook volgens hen onmiddellijk actie worden ondernomen. Volledige duurzaamheid 

is uiteraard een lange weg om te bewandelen, maar bij PINKO zetten ze met veel enthousiasme de 

eerste stappen richting 100 % duurzaamheid in de hoop dat anderen massaal zullen volgen. Om het 

milieu nog beter te kunnen beschermen en hun overtuiging nog meer kracht bij te zetten, creëerden 

ze een stijlvolle capsulecollectie met niemand minder dan de Italiaanse modeontwerpster Stella Jean. 

PINKO IS VEEL MEER DAN ALLEEN MAAR EEN MODEMERK. DIT ITALIAANSE MODEMERK VERTREKT VANUIT DE 

OVERTUIGING DAT DE MODE-INDUSTRIE EEN ECOLOGISCHE EN SOCIALE IMPACT OP HAAR CONSUMENTEN 

HEEFT. DIE VISIE WIL HET MERK MET Z’N KLEDING DAN OOK DUIDELIJK UITDRAGEN. 

10 000 FRUITBOMEN IN KENIA

In 2018 ging PINKO een langetermijnrelatie aan met Treedom, de unieke website 

waarmee je met één simpele klik een boom kan planten en vervolgens alle stadia 

van zijn groei online kan volgen. Voor een eenmalige vergoeding van slechts € 12,90 

of een lidmaatschap van € 9,90 per maand, kan iedereen Treedom en zijn boeren 

inschakelen om fruitbomen te planten om de CO2-uitstoot te compenseren. Dit biedt 

ook ecologische, sociale en financiële voordelen voor landbouwgemeenschappen over 

de hele wereld. De bomen op de website van Treedom worden door de boeren zelf 

gekozen want zij weten wat het beste op hun land groeit. Tot nu toe heeft Treedom al 

meer dan 500 000 bomen in 12 landen geplant.

Het resultaat van de samenwerking tussen PINKO en Treedom is het PINKO-bos in 

Kenia, wat een indrukwekkende plantage van ongeveer 10 000 fruitbomen is geworden 

met onder meer mango, banaan, macadamia, Afrikaanse kers en avocado. De lokale 

inwoners verzorgen de planten en kunnen de producten gebruiken om de gemeenschap 

te voeden. Het PINKO-bos is dan ook een initiatief dat verder gaat dan enkel het concept 

van wereldwijde herbebossing. PINKO en Treedom willen een voelbaar verschil maken, 

zowel op het vlak van milieu als op het vlak van welzijn. Daarom is het belangrijk dat ook 

de lokale bevolking rechtstreeks baat heeft bij het bos.
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DE WERELD VERANDEREN BEGINT MET ÉÉN T-SHIRT

Om het bewustzijn over maatschappelijke verantwoordelijkheid te 

vergroten, heeft PINKO een exclusief T-shirt ontworpen dat gemaakt 

werd van Italiaans biologisch katoen en verkocht wordt in een 

milieuvriendelijke verpakking. Met dit T-shirt zullen ze hun project op 

wereldwijde schaal promoten.

Het doel van de minimalistische T-shirtstijl is om consumenten aan te 

moedigen om actie te ondernemen en na te denken over een eigen 

maatschappelijke belofte. Zo dringt PINKO er bij hun klanten op aan 

om zichzelf enkele vragen te stellen: ‘Wat wil ik 

doen?’ en ‘Waar ga ik mee beginnen?’. 

Het doel van het merk is om te laten zien hoe 

eenvoudige acties, zoals het dragen van een 

T-shirt, een positieve invloed kunnen hebben op 

de toekomst van de planeet. Vandaar de claim 

van het initiatief: #StartWithATree. De lancering 

van het project werd ondersteund door 

internationale toppers en influencers wereldwijd.

 “Dit initiatief 
is slechts de 

eerste stap van 
de lange weg 

die Pinko zal 
afleggen om 

een sterke reeks 
sociale waarden 

op te bouwen die 
uiterst relevant 

zijn voor de 
jongere generaties, 
die meer en meer 

milieubewust 
zijn.”
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MULTICULTURALISME IN EEN MODIEUS JASJE

Stella Jean staat naast ethische mode voor een unieke stijl. Ethisch, 

omdat ze de lokale gemeenschap net als PINKO nooit uit het oog 

verliest. Uniek omdat haar stijl multiculturalisme fashionable maakt. 

Om zelfvoorziening binnen de gemeenschap te creëren, werkt Stella 

samen met kleine, lokale ambachtslieden. Haar stijl weerspiegelt 

Creools erfgoed, waarbij de culturen van het oude continent hand in 

hand gaan met de trotse verve van het nieuwe continent. Dit boeiende 

huwelijk van tegenstellingen resulteert in een buitengewone collectie. 

Met haar nieuwe concept wil Stella Jean multiculturalisme overbrengen 

op de mode-industrie. Haar collecties worden daarom ontworpen op 

dezelfde manier als verhalen ontstaan. Alles ontspringt uit een innerlijke 

reis en het zoeken naar evenwicht. Via haar ontwerpen wil Stella Jean 

een verhaal vertellen: een verhaal met ecologische en sociale impact, 

dat bewustzijn bij haar consumenten creëert. Een verhaal dat ze met 

veel plezier samen met PINKO en Treedom blijft vertellen. 

Met haar nieuwe concept wil Stella Jean 
multiculturalisme overbrengen op de mode-industrie.

STELLA JEAN, DE ETHISCHE MODEONTWERPSTER 

PINKO ziet fashion als een mogelijke manier om de groene 

longen van de aarde te bewaren en te verdedigen tegen 

mogelijke gevaren. Om het milieu en de huidige en toekomstige 

generaties nog meer te kunnen beschermen, sloegen ze 

de creatieve handen in elkaar met modeontwerpster Stella 

Jean. PINKO en Stella Jean delen duidelijk dezelfde ethische 

en sociale waarden. Beide Italiaanse modemerken zijn er 

immers van overtuigd dat de fashionindustrie een grote 

impact kan hebben op het vlak van duurzaamheid. Door hun 

communicatieve kracht te bundelen, kunnen ze een positieve 

boodschap uitdragen aan alle niveaus van de samenleving. 

Ethical fashion is de belangrijkste drijfveer van de Italiaanse modeontwerpster Stella Jean. Door een 

steeds meer duurzame kledinglijn te proberen creëren, wil de ontwerpster bijdragen aan herbebossing, 

multiculturalisme en internationale samenwerking. Het resultaat van de samenwerking met PINKO is dan 

ook indrukwekkend. De capsulecollectie #StellaJeanPINKOxtreedom werd ontworpen met biologisch 

katoen en bedrukt met waterverf. De illustraties, borduursels en motieven zijn geïnspireerd door de Masai-

cultuur in Kenia en verwijzen naar de vruchten en kleuren van het PINKO-bos. Deze unieke samenwerking 

tussen PINKO en Stella Jean voor Treedom werd officieel voorgesteld tijdens de Milan Fashion Week, 

en vormt zo het ontegensprekelijke bewijs dat fashion en duurzaamheid een geweldige combinatie zijn. 

Door een steeds meer duurzame kledinglijn te proberen 
creëren, wil de ontwerpster bijdragen aan herbebossing, 
multiculturalisme en internationale samenwerking.
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Elke woning is uniek…

Met 40 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk van topkwaliteit is Engel & Völkers
de beste partner voor de verkoop van uw eigendom. Onze experten beschikken over
een grote lokale kennis en vastgoedexpertise – zodat we snel de beste verkoopprijs kunnen
bepalen voor uw eigendom op de huidige markt. Wij werken een professionele
verkoopstrategie uit op basis van uw specifieke behoeften. Zo leidt uw beslissing
om met ons in zee te gaan rechtstreeks naar een succesvolle verkoop.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling!

Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, B-9830 Sint-Martens-Latem · Tel. +32-(0)9 282 42 00

Latem@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/latem

Tel: 09 282 42 00

Uw lokale expert voor Sint-Martens-Latem en wijde omgeving!

Tel: 09 282 42 00
Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem

Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, B-9830 Sint-Martens-Latem · Tel. +32-(0)9 282 42 00

Latem@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/latem

Tel: 09 282 42 00

Uw lokale expert voor Sint-Martens-Latem en wijde omgeving!

Gent

Tel: 09 282 42 00

Sint-Denijs-Westrem
Ruim appartement met een bewoonbare opp. van 130 m² en omvat o.a. inkom, ruime
leefruimte, keuken, 3 slaapkrs, 1 badkr, 2 terrassen, ondergrondse garage + berging.
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 174 kWh/m² - UC 2182574

E&V ID W-02GDD4

Merelbeke
Deze villa, op 777 m², heeft een bew. opp. van 210 m² en omvat o.a. ruime leefruimte 
met eetplaats, kkn, 3/4 slpkrs, 2 bdkrs, terras, mooi aangelegde tuin, carport, ...
Sted. inl. in aanvraag                          
EPC: 390 kWh/m² - UC 2150840

E&V ID W-02EV3D

Deze authentieke, karaktervolle villa, op ca. 780 m², is gelegen in het “Miljoe-
nenkwartier” en heeft een bew. opp. van ca. 300 m². De woning omvat naast de mooie 
inkom met gastentoilet en vestiaire, grote  leefruimtes, keuken, 4 slpkrs, 1 bdkr.

De villa en tuin zijn beschermd als monument (meer info op www.onroerenderfgoed.be). 
Vg, Wche, Gmo, Gdv, Gvv             
EPC: 719 kWh/m² - UC 1892235 E&V ID W-02C0A6

Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Melle
Recente, energiezuinig woning uit 2015 op  218 m² 
met een bew. opp. van 275 m². De woning omvat o.a. 
ruime leefruimte, kkn, 4 slpkrs, 2 bdkrs, garage, ...  
Vg, Wp/Ng, Gmo, Gvkr, Gvv
EPB: 106 kWh/m² - UC 44040-G-2013_119

E&V ID W-02GKR3

Ruiselede
Prachtig landhuis om te onthaasten villa met mooi aange-
legde tuin op 3.086 m². De villa heeft een bew. opp. van 460 
m² en omvat o.a. liv., kkn, bureau, 4 slaapkrs, 2 badkrs, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 336 kWh/m² - UC 2164983

E&V ID W-02FPRP

Rozebeke
Mooie villa op 2.491 m² in het hartje van de Zwalmstreek. 
Deze villa heeft een bew. opp. v. 278 m² en omvat o.a. 
ruime leefkeuken, 3 slpkrs, 2 bdkrs, terras, kelder, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 292 kWh/m² - UC 2180700

E&V ID W-02G8AB
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TRAVEL
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JOURNEY

DISCOVERadventure



CHANEL
De J12 wordt dit jaar 20 jaar en door de jaren is het 

horloge getransformeerd en geëvolueerd tot een icoon.

BOSS
Met een strak broekpak van Boss steel je de 

show op kantoor én op restaurant. Eindeloze klasse, 
maximale impact.

NINA RICCI
Maak kennis met Nina Rouge, de nieuwe verslaving van 
de hand van Nina Ricci, die de verleidelijke kracht van 

Nina tot ongekende hoogten voert.

LISE CHARMEL
Ga stijlvol de nacht in met de babydolls en negligés 

van Lise Charmel. Sweet dreams!

VICTOR VICTORIA
Bij Victor Victoria in Kortrijk vind je deze elegante Jimmy 
Choo designer pumps. Met fijne stilettohak en elegante 

punt voor een op-en-top vrouwelijk gevoel!

Strong women 
don't have attitudes, 
they have standards.

CLIO GOLDBRENNER
Ook in deze blauwe shopper herken je het maaswerk 

en de uitgepuurde grafische lijnen die de kwaliteitsvolle 
handtassen van Clio Goldbrenner zo typeren.

LUXURY IS 
BEAUTIFUL

Taking exclusivity 
to the next level

NICOLAS FEUILLATTE
Iets te vieren? Maak het feest compleet met de prachtige 
Reserve Exclusive Brut champagne van Nicolas Feuillatte. 
Met een fluweelzachte mousse en verfrissende afdronk. 

Warmte 
is 
leefbaarheid.

Het creatief gebruik van 
texturen en nieuwe technische 
mogelijkheden hebben veel 
veranderd in de wereld 
van het interieurontwerp. 
Samen met de zaakvoerders 
Steven Callebaut en Didier 
François staat een team van 
professionele medewerkers 
klaar om u deskundig te helpen. 
Wij verzorgen uw totaalproject, 
van ontwerp, zowel in 2D als 
3D, coördinatie, tot de volledige 
afwerking.

Naast ons eigen maatwerk 
integreren wij ook 
hoogkwalitatief meubilair van 
gerenommeerde internationale 
fabrikanten zoals Minotti, Porro, 
Rifra, Gessi en Glas Italia. 
Lichtstudies worden in nieuwe 
samenwerking gerealiseerd 
met de toonaangevende 
lichtproducenten Dark en 
Flos Italia. Niet alleen uw 
privé-interieur, maar ook uw 
zaak kan volledig door ons 
ontworpen worden. U wordt 
bijgestaan met raad en daad 
om er ook professioneel 
een succesverhaal van te 
maken. Wij verzorgen tevens 
het totaalinterieur van uw 
buitenverblijf in binnen- en 
buitenland.

L I V I N G  |  C O O K I N G  |  D I N I N G  |  B A T H I N G  |  D R E S S I N G
S&D Concepts bvba | Kortrijksesteenweg 37 | 9830 Sint-Martens-Latem | 09 336 84 19 | info@s-d-concepts.be | www.s-d-concepts.be

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

42



TAXI NODIG? BESTEL EEN HELIKOPTER!

Een helikoptertaxi is de ideale manier om snelle verplaatsingen te maken, zowel in België 

als in het buitenland. Het is een efficiënt en veilig vervoersmiddel waarmee je in een mum 

van tijd op je gewenste locatie aankomt.

Een vergadering in Antwerpen en een aansluitend klanten bezoeken in Kortrijk? Of een 

afspraak in Hasselt en kort daarna toch nog je vliegtuig halen in Zaventem? Geen enkel 

probleem. Een helikoptertaxi is onmisbaar voor ondernemers met een drukke agenda. 

Geen tijdsverlies en geen fileproblemen. De helikoptertaxi van Heli-Business staat voor je 

klaar en vliegt aan 200 km per uur naar je bestemming in binnen- of buitenland. Perfect 

voor bestemmingen zoals Antwerpen, Hasselt, Rotterdam, Luxemburg, Parijs, enz.

Of staat er een belangrijke zakenlunch op de planning? Ook een VIP-vlucht naar een 

restaurant behoort tot de vele mogelijkheden van Heli-Business. Hof van Cleve, Ter Doest 

of een andere etablissement, de helikopterpiloot brengt je met veel plezier naar het 

restaurant van je keuze. 

HELI-BUSINESS
D E  R E F E R E N T I E  I N  H E L I K O P T E R V L U C H T E N

NA DE OPRICHTING IN 2012 GROEIDE HELI-BUSINESS IN KORTE TIJD UIT TOT EEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE WERELD 

VAN DE HELIKOPTERVLUCHTEN. MET DE INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM ALS UITVALSBASIS BIEDT HET BEDRIJF 

VERSCHILLENDE DIENSTEN AAN MET EN VOOR HELIKOPTERS. EEN SNELLE VERPLAATSING IN BINNEN- OF BUITENLAND? EEN VLUCHT 

ALS GESCHENK OF TEAMBUILDING? ZELF EEN OPLEIDING TOT HELIKOPTERPILOOT VOLGEN? HET KAN ALLEMAAL! HELI-BUSINESS BIEDT 

VLUCHTEN AAN VAN 1 TOT 5 PASSAGIERS PER HELIKOPTER, ZOWEL VOOR BUSINESS ALS VOOR PLEASURE. 

HELI-BUSINESS
VLIEGVELD 62B, 8560 WEVELGEM

WWW.HELI-BUSINESS.COM

PLAN EEN AVONTUUR

No business without pleasure natuurlijk. Heli-Business biedt helikoptervluchten aan 

voor verschillende evenementen zoals een teambuilding of vrijgezellenavond. Per 

helikopter word je in groepjes van 3 of 4 gedropt op een onbekende locatie. In team 

de weg terugvinden is de boodschap. Of wat dacht je van een landing naast de oevers 

van de Leie, om daarna de tocht verder te zetten per boot? Een originele activiteit en 

onvergetelijke ervaring voor elke deelnemer!

HELI-BUSINESS BIEDT 
HELIKOPTERVLUCHTEN 
AAN VOOR 
VERSCHILLENDE 
EVENEMENTEN ZOALS 
EEN TEAMBUILDING OF 
VRIJGEZELLENAVOND.

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

45



Veel mensen hebben nog nooit een helikoptervlucht meegemaakt 

terwijl het net hoog op hun bucketlist staat. De vrees voor een 

duur prijskaartje is de vaakst aangehaalde reden om hun droom 

toch niet waar te maken. Ontzettend jammer. Zeker als je weet 

dat Heli-Business voor elk budget iets aanbiedt. Een luchtdoop 

of helikoptervlucht boven de woonomgeving of langs de kust is 

bijvoorbeeld een geweldig cadeau bij een verjaardag, jubileum, 

pensioen, enz. Wedden dat het feestvarken dit helemaal niet 

had verwacht? Ook tijdens evenementen valt een privéhelikopter 

beslist in de smaak. 

Een helikoptervlucht duurt standaard 20, 30, 45 of 60 minuten, 

al zijn langere of kortere vluchten op aanvraag natuurlijk ook 

mogelijk. Je vertrekt waar je maar wil. VOLG EEN OPLEIDING TOT HELIKOPTERPILOOT 

Ook het verhuur van helikopters en het opleiden van piloten behoort tot het aanbod van Heli-

Business. Droomde je als kind al van een carrière als piloot? Of kan je niet wachten om zelf 

eens achter het stuur van een helikopter te zitten? Bij Heli-Business kan zowel het theoretisch als 

praktisch gedeelte van de opleiding tot helikopterpiloot worden gevolgd. 

De helikopterschool is dan ook een erkend opleidingscentrum. Met de PPL(H)-vliegvergunning 

(Private Pilot Licence (Helicopter)) mag je internationaal vliegen met een helikopter die ingeschreven 

is in het Europees luchtvaartregister. Je kan hierbij kostendelend vliegen, dus voor niet-commerciële 

doeleinden. Bovendien mag je met alle types van helikopters vliegen die op je vliegvergunning 

staan. De eerste vliegvergunning zal altijd afgeleverd worden met het type waarmee je jouw 

opleiding en examen gedaan hebt. Binnen de school van Heli-Business zal dit een Cabri G2 of 

Robinson R44 zijn.

Naast een PPL(H), is er ook een CPL(H) of Commercial Pilot Licence (Helicopter). Met deze 

vergunning ben je beroepspiloot en mag je passagiers meenemen tegen betaling. 

Waarvoor je ook langskomt, bij Heli-Business helpen ze je graag om je dromen waar te maken. 

Bij Heli-Business helpen 
ze je graag om je dromen 
waar te maken !

Voor meer info over de lessen in Sint-Martens-Latem:

WWW.YOGA-TRIBE.BE OF BEL ELS OP 0474 / 25 52 46

BODYBALANCE is een groepsfitnessprogramma van Les Mills. www.lesmills.com

MASTER THE BODY,Free the mind
YOGA-TRIBE

To know BODYBALANCE is to experience it! Op het eerste gezicht lijkt BODYBALANCE een 

serie oefeningen die het lichaam soepel houdt. Na een paar lessen zul je ontdekken dat 

BODYBALANCE ook je lichaam en geest tot rust brengt.

BODYBALANCE gebruikt elementen uit Yoga, Tai Chi en Pilates. Gecontroleerd ademhalen is 

onderdeel van elke oefening. Door de aangename variatie in bewegingen en ondersteuning 

met mooie muziek, is BODYBALANCE ook voor Yoga beoefenaars aantrekkelijk.

Heb je een druk leven, voel je je vaak gehaast of zit je vaak te veel in je hoofd? 

Doe dan mee met BODYBALANCE en ervaar het verschil!
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BELGODRINKS.COM www.belgodrinks.com - www.ginsonline.com
Kortrijksesteenweg 188 - 9830 Sint-Martens-Latem

Voor de mooiste Spirits, Wijnen, Champagnes, sigaren en nog veel meer Is belgo ‘the place to be’.

BELGO DRINKS
B E L G I S C H E  V E R H A L E N

GINLIEFHEBBER VINCENT PARISIS MAAKTE VAN ZIJN DROOM WERKELIJKHEID EN VAN ZIJN PASSIE ZIJN JOB. HIJ STARTTE DE 

SUCCESVOLLE ONLINE WEBSHOP GINSONLINE.BE EN DE BELEVINGSWINKEL BELGO CONCEPT STORE IN SINT-MARTENS-LATEM. DE 

DRANKEXPERT HEEFT NIET ENKEL EEN PASSIE VOOR GIN, MAAR OOK VOOR WHISKY, WIJN, CHAMPAGNE, RUM, EN HEEL WAT LEKKERS 

DAT DAAR BIJ KOMT KIJKEN. SPECIFIEKER NOG, VINCENT IS GEPASSIONEERD DOOR BELGISCHE PRODUCTEN. DAAROM VIND JE IN ZIJN 

WINKEL DRANKSOORTEN EN ANDERE SMAAKMAKERS WAAR EEN BELGISCH VERHAAL ACHTER SCHUILT.

VAN PASSIE NAAR JOB

Vincent Parisis vertelt dat hij altijd al een passie gehad heeft voor eten en dranken. 

“Dat zie je misschien wel een beetje aan mij,” lacht hij. Zijn eerste kist wijn kocht hij 

al toen hij 16 was. Hij was met zijn broer en ouders op vakantie in Italië waar ze een 

kasteel bezochten. “Ik was daar zo gefascineerd en gepassioneerd door, ik moest die 

kist wel kopen. Het was een zeer goede wijn, Castello Di Ama die toen ook helemaal 

nog niet zo gekend was. Het was enkel voor de echte kenners van Toscaanse wijnen. 

En ondertussen is dat nu uitgegroeid tot een van de mooiste wijnkastelen in Toscane.”

Parisis wist uiteindelijke van zijn passie zijn beroep te maken. Het verhaal van Ginsonline 

en Belgo Drinks begon vier jaar geleden toen Vincent met een groepje, waaronder 

enkele IT-Ondernemers, experimenteerde om in webshops te investeren. Ze hadden 

al ervaring en kennis van mobiele diensten, mediagroepen en een stuk marketing, 

maar van het gegeven om iets goed af te leveren bij iemand thuis niet. Het idee kwam 

er tijdens een gezellige babbel onder vrienden met – uiteraard – een gin tonic in de 

hand. “We waren bezig over webshops en ik dacht: damn, gin is hot aan het worden 

en komt meer en meer op. Laten we het onszelf niet moeilijk maken. Als we flessen in 

allerlei formaten kunnen versturen en afleveren bij iemand thuis dan zijn we in onze job 

geslaagd.” En zo gezegd, zo gedaan. Ginsonline was meteen een ongelofelijk succes. 

Amper in de eerste maand na lancering hadden ze al 10 000 artikelen verkocht. 

Wat toch wel impressionant is, zeker voor een net opgestarte Belgische webshop. “Ik 

voelde dat er muziek in zat! Van daaruit zijn we dan verder beginnen kijken.” Na twee 

jaar heeft Vincent het model van Ginsonline goed kunnen laten draaien en besloot hij 

uit te breiden naar Rumsonline, Whiskysonline en andere sterke dranken in de winkel.

BELGISCHE VERHALEN

Vandaag staat het team er dus met al die verschillende webshops maar ook met 

een mooie fysieke etalage: de winkel Belgo Drinks. Hier vind je een heel uitgebreid 

aanbod van meer dan 3500 verschillende sterke dranken. Ook voor trending non-

alcoholische drankjes, wijn en champagne kan je er terecht. En niet zo maar wijn 

of champagne, maar producten met een Belgische verhaal erachter. Naast dranken 

verkopen ze ook enkele andere Belgische luxeproducten als sigaren, chocolade, 

gadgets en truffels. Vincent selecteert de truffels zelf en laat ze wekelijks overvliegen 

uit Piemonte. Uiteraard is er ook de Imperial Heritage kaviaar, geen Belgische kaviaar 

want hij wordt in Italië gemaakt, maar de bezieler van het bedrijf, Koenraad Colman, 

is een Belg. Zo proberen ze – zoals de naam Belgo al suggereert –  het Belgische 

naar voor te brengen.
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'In 2025 zullen wij 100 jaar bestaan. We zijn heel trots op 
de vele premium klanten die al vele jaren hun vertrouwen in ons 
stellen. We zijn gepassioneerd door het fantastische gamma dat 

we met Jaguar en Land Rover kunnen aanbieden.'

DE NEW RANGE ROVER EVOQUE EN DE NEW DISCOVERY SPORT 
ZIJN DE NIEUWSTE STERREN IN HET GAMMA
N E W  D E F E N D E R  I S  O P  K O M S T

JAGUAR LAND ROVER VERNAEVE
F A M I L I E B E D R I J F  M E T  9 5  J A A R  P A S S I E

R A N G E  R O V E R  S P O R T

R A N G E  R O V E R  V E L A R

N E W  R A N G E  R O V E R  E V O Q U E

N E W  D I S C O V E R Y  S P O R T

VERNAEVE



Every
a first

STEP

ADVENTURE
REQUIRES

J A G U A R  E - P A C E

LAAT U VERLEIDEN DOOR 
DE JAGUAR VAN UW DROMEN

J A G U A R  X E J A G U A R  X F J A G U A R  F - T Y P E

F U L L  E L E C T R I C  J A G U A R  I - P A C E

J A G U A R  F - P A C E

VERNAEVE



I
rres pakt het anders aan dan de doorsnee 

vastgoedmakelaar: elk pand dat in uw portefeuille 

verschijnt, ondergaat eerst een styling door 

interieurvormgeefster Eva.

“Dat klopt”, begint zaakvoerder Pieter-Jan Demeyere. “Met deze 

service stellen we onze eigendommen op hun best voor en 

nemen we alle mogelijke vraagtekens bij potentiële kopers weg. 

Eva gaat eerst ter plaatse om het pand onder de loep te nemen: 

ze kijkt door de ogen van de koper en detecteert wat voor 

verbetering vatbaar is. Dat gaat vaak om kleine zaken die je als 

bewoner niet meer ziet, zoals een loszittend stopcontact. Daarna 

werkt Eva een aanbevelingsrapport uit met een prioriteitenlijst van 

aan te pakken punten. We bespreken dit met de eigenaar, die vrij 

is om te beslissen wat uitgevoerd wordt en wat niet. We sturen 

een poetsploeg of ramenwasser, laten kleine werken uitvoeren en 

Eva geeft het geheel een frisse styling met meubels en decoratie 

die we ter beschikking stellen. Daarna zetten we de eigendom 

met al zijn geaccentueerde troeven in de markt.” 

Wat zijn de reacties van kandidaat-kopers op deze 

gestylede panden?

Kandidaat-kopers ervaren het pand in zijn essentie, los van 

mogelijke stoorzenders, in alle rust. De focus ligt op de beleving 

van het wooncomfort. Ook te persoonlijke verwijzingen halen 

we weg. Zo komen we de wens van de eigenaar tegemoet: zijn 

privacy wordt gewaarborgd.

Kopers kunnen ook een beroep doen op het advies van een 

(interieur)architect vooraleer ze een beslissing nemen?

“Inderdaad”, bevestigt mede-zaakvoerder Dirk Janssens. “We 

stellen dit voor als kosteloze service wanneer we aanvoelen dat 

er mogelijkheden zijn om aan rationele bezwaren tegemoet te 

komen. Soms voldoet het pand niet aan de exacte wensen van 

de koper. Maar toch is er de verliefdheid. Creativiteit, via de input 

van de architect, kan beide aspecten verzoenen.”

U bent actief in de regio van Sint-Martens-Latem en de 

residentiële gemeenten ten westen van Gent zoals Deinze, 

De Pinte... Een bewust keuze?

Absoluut. We zijn hier opgegroeid en kennen de streek door en 

door. Met ons nieuw kantoor op de Kortrijksesteenweg zitten we 

in het hart van ons werkgebied, de ideale uitvalbasis om ons 

verder te specialiseren in onze regio.

Kunnen we stellen dat u als eerste op de hoogte bent van 

nieuwe opportuniteiten in de regio?

We hebben een steeds toenemende portefeuille van panden die 

we discreet te koop aanbieden en die je niet online zal terugvinden. 

Meestal gaat het om unieke eigendommen waarbij het zinloos is 

om ze kenbaar te maken bij het grote publiek maar waarvoor 

we die ene juiste match moeten vinden. Hieraan gekoppeld 

beschikken we over een ruim, actueel bestand van kopers die ons 

de opdracht geven om een geschikt pand te zoeken. Net zoals 

de discrete verkoop maken die zoekopdrachten deel uit van onze 

persoonlijke service in lijn met onze passies: vastgoed & mensen. 

Je zal ons aanbod ook niet snel vinden op de portaalsites: wij zijn 

graag zelf de sleutel tussen koper en verkoper.

U haalde eerder de verhuis van uw kantoor aan. Heeft u 

verder nog bepaalde ambities met het kantoor?

Het nieuwe pand is dubbel zo groot als het vorige, er is ruimte 

voor groei. Onze hoofddoelstelling is om in een huiselijk kader 

rust en privacy aan onze klanten te bieden. Dat is gelukt. We 

bewaken bewust onze groei, kwaliteit voorop. In de eerste 

plaats kiezen we ervoor om te focussen op onze verregaande 

dienstverlening met de juiste normen en waarden. Wij leveren 

gepersonaliseerde service. We zetten bovenal in op een hecht 

team dat dezelfde passies deelt. Om van daaruit te groeien.

“Je vindt ons niet op 
portaalsites: vaak zijn 
we zelf de sleutel tussen 
koper en verkoper.”

IRRES
P A S S I E  V O O R  V A S T G O E D  E N  M E N S E N

VASTGOEDKANTOOR IRRES HEEFT EEN DUIDELIJKE MISSIE: ZE ONTZORGEN KOPER ÉN VERKOPER DOOR ALLE 

MOGELIJKE TWIJFELS BIJ DE AANKOOP VAN EEN HUIS WEG TE WERKEN. DEZE FILOSOFIE VERTALEN ZE IN DE VERKOOP 

VAN IRRESISTIBLE VASTGOED IN DE OMGEVING VAN SINT-MARTENS-LATEM, HUN VERTROUWDE THUISBASIS.

IRRES VASTGOEDMAKELAARS
KORTRIJKSESTEENWEG 19 · 9830 SINT-MARTENS-LATEM

WWW.IRRES.BE
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Het authentieke en natuurlijke karakter is de reden waarom we 

verliefd zijn op hout. En waarom we ervan overtuigd zijn dat dit 

het bouwmateriaal van de toekomst is. Zéker voor verrassende 

architectuur. We hebben er dan ook onze expertise van gemaakt. 

Unicus staat voor strakke vormen en veelzijdige leefvolumes 

met een duurzaam karakter. Meer info via www.unicus.be

Hout leeft, hout inspireert.

Oogstrelend, duurzaam en veelzijdig.

Unicus combineert tijdloze architectuur met 

de bijzondere troeven van hout voor unieke 

bijgebouwen en hoogstaande paviljoenen.

U N I C U S
H O U T E N  B I J G E B O U W E N  O P  M A A T

ONTZORGING VAN A TOT Z

De houtspecialisten van Unicus ontzorgen je van ontwerp tot 

oplevering. Onze designers luisteren naar je specifieke wensen en 

werken op basis daarvan een ontwerp uit. Onze modellen Skye 

en Spencer kunnen daarbij als inspiratie dienen, maar we starten 

even graag van een wit blad. Heb je al een architect onder de arm 

genomen? Dan toveren wij met plezier het ontwerp van de architect 

om tot het bijgebouw van jouw dromen. 

LUXE TOT IN HET DETAIL

Van ruwbouw en schilderwerken tot domotica en afwerking tot in het 

kleinste detail: wij denken aan alles, zodat jij kan genieten van een 

zorgeloze uitbreiding van je woonruimte.

“Hout leeft, hout inspireert. Het authentieke karakter en de natuurlijke 

oorsprong is de reden dat we van hout houden. En we zijn er dan ook 

van overtuigd dat hout de toekomst is.” 

DE NAAM ZEGT HET ZELF: UNICUS STAAT VOOR UNIEKE HOUTEN BIJGEBOUWEN, DIE VOLLEDIG OP MAAT WORDEN ONTWORPEN. ALLES 

GEBEURT VOLGENS JOUW SMAAK EN NODEN EN IN PERFECTE HARMONIE MET JE TUIN. ONZE BIJGEBOUWEN EN PAVILJOENEN ZIJN 

DUURZAAM, VEELZIJDIG EN EEN WARE STRELING VOOR HET OOG. VAN EEN LUXUEUZE POOLHOUSE TOT EEN GEZELLIGE BARRUIMTE OF 

ZELFS EEN UITBREIDING VAN JE KANTOORRUIMTE, UNICUS MAAKT HET ALLEMAAL MOGELIJK. 

UNICUS BY WOODSTOXX
KORTRIJKSESTEENWEG 1157, 9051 GENT

WWW.WOODSTOXX.BE
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INDRUKWEKKEND PALMARES

Maarten heeft een indrukwekkend palmares opgebouwd in sterrenrestaurants. Hij werkte 

in het Franse driesterrenrestaurant Georges Blanc, het tweesterrenrestaurant Hostellerie 

St.-Nicolas in Ieper en het driesterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge. Hij stond ook in 

de keuken van The Fat Duck, het Engelse driesterrenrestaurant van de legendarische chef 

Heston Blumenthal, dat een tijdje nummer één was van de wereld. En dichter bij huis was 

Maarten 6 jaar sous-chef in Hof van Cleve, van topchef Peter Goossens. 

Maarten kent de ‘sterrensfeer’ dus als geen ander en weet dat sterren op zich geen doel 

mogen zijn. ‘Ik vind het een verkeerde instelling te focussen op het krijgen van iets. Je moet 

focussen op wat je geeft en in een toprestaurant moet dat kwaliteit zijn. Waar ik ook werkte, 

ik heb altijd geprobeerd te koken alsof het voor mezelf was en het moest altijd beter. En 

iedereen moest gelukkig zijn in mijn team, dat is nu niet anders.’

Een eigen restaurant is altijd een droom geweest van Maarten. ‘Op een bepaald moment 

voel je dat je klaar bent om je droom te realiseren. Ik had na al die jaren goesting om mijn 

eigen team te leiden en mijn eigen signatuurkeuken te brengen. Met mijn 33 jaar was ik 

misschien laat vergeleken met collega’s rond mij. Maar mijn maturiteit en zakelijk inzicht 

kwamen wel van pas.’ Want een restaurtant draaiende houden is meer dan prachtige 

gerechten bereiden ondervindt Maarten: ‘De boekhouding, zorgen over personeel…. Ik 

ben blij dat ik bij mijn vorige chefs de kans heb gekregen om me te ontplooien, niet zozeer 

op kookvlak maar vooral in het omgaan met mensen en hoe je best delegeert.’ 

IN 2016 BEGONNEN CHEF-KOK MAARTEN BOUCKAERT MET ZIJN ECHTGENOTE STEFANIE VANDEWALLE HUN RESTAURANT CASTOR IN BEVEREN-LEIE 

(WAREGEM). GAULTMILLAU RIEP BOUCKAERT UIT TOT JONGE TOPCHEF 2017 VOOR VLAANDEREN EN GAF CASTOR EEN KNAPPE 16/20. IN DATZELFDE 

JAAR VOLGDE EEN EERSTE MICHELINSTER. EEN BETERE START KON HET KOPPEL ZICH NIET WENSEN. ‘MAAR GIDSEN EN STERREN ZIJN NOOIT EEN 

DOEL GEWEEST’, VERTROUWT MAARTEN ONS TOE. HIJ WIL VOORAL EERLIJKE KWALITEIT BRENGEN AAN EEN BETAALBARE PRIJS.

EEN KEUKEN ZIJN DE MENSEN DIE ER WERKEN

Dat laatste is misschien wel het belangrijkste wat Maarten geleerd heeft in zijn loopbaan: correct met je mensen omgaan. ‘Al is het soms nog 

moeilijk om iedereen op een lijn te krijgen, wanneer je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat een bepaald gerecht niet klopt. Het is ook moeilijk 

om mensen deel te laten worden van je eigen verhaal. Ik kan hen iets bijbrengen maar er mag ook input van hen komen. Soms komt er 

iets van het team op het menu en dat geeft hen wel voldoening’, aldus Maarten.

De werkwijze bij Castor is uniek. ‘Ik maak de menu’s en de gerechten. Dan begin ik met een blanco blad waarop ik de hoofdingrediënten 

noteer. Daarna mogen mijn mensen erbij schrijven welke ingrediënten ze willen toevoegen aan de gerechten. Op die manier blijf ik vernieuwen 

in mijn keuken en blijf ik nadenken. Op het einde van de rit doe ik uiteraard wel de finetuning. Want alles moet natuurlijk ook goed doordacht 

zijn. Je kan altijd met de meest exclusieve ingrediënten werken om topgerechten te bereiden. Maar we willen betaalbare topkwaliteit bieden, 

dan moet je ook zien dat je uit de kosten geraakt en dan kan je niet altijd met de duurste ingrediënten aan de slag.’

"Ik vind het een verkeerde instelling te focussen op 
het krijgen van iets. Je moet focussen op wat je geeft 
en in een toprestaurant moet dat kwaliteit zijn."

CASTOR
KORTRIJKSEWEG 164, 8791 BEVEREN-LEIE

WWW.CAS-TOR.BE

CASTOR
' A L S  M E N S E N  T E V R E D E N  Z I J N  M A A K T  O N S  D A T  G E L U K K I G . '
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KWALITEIT BRENGEN

Het lijkt verrassend voor iemand die een succesvol restaurant runt, maar wanneer 

je Maarten naar zijn plannen en ambities vraagt, moet hij je het antwoord schuldig 

blijven. ‘We hadden eigenlijk geen uitgestippeld plan of grote ambities. We willen 

kwaliteit brengen en dat is wat we doen. Als mensen tevreden zijn maakt ons dat 

gelukkig. Als mensen graag komen, zijn we blij’, zegt hij. ‘We werken lange dagen, 

we hebben twee kinderen, dus het is altijd puzzelen. En soms vallen de puzzelstukjes 

niet goed, maar we leren daarmee omgaan als gezin. Ons leven zou waarschijnlijk 

gemakkelijker zijn, mochten we iets anders doen, maar dit is wat we willen doen.’

Na bijna drie jaar heeft Maarten het gevoel dat alles nu in zijn plooi valt. ‘We hebben 

een goed ritme en een goede systematiek gevonden. Stefanie neemt de kinderen 

onder haar hoede; zorgt voor de bediening en de bijhorende administratie, zodat ik 

zoveel mogelijk in de keuken kan staan. Het draait goed en we werken nu met meer 

mensen dan we hadden gedacht. Met ons tienkoppig team en onze ruimte zouden 

we een veertigtal couverts kunnen doen, maar we doen er gemiddeld dertig, omdat 

we niet alles vol willen duwen en we willen blijven focussen op kwaliteit. Op die 

manier kan ons verhaal wel blijven duren.’

GEPLUKTE VARKENSKIN (FOTO RECHTS)

Maarten werkt graag met vergeten ingrediënten zoals deze varkenskin. Die werd 

gekookt in een bouillon, geplukt en dan gebakken met gepofte aardappel. De saus 

is de jus van de kin afgewerkt met gecarameliseerde look. Het servies in Castor 

werd exclusief ontworpen door de Limburgse porceleinkunstenaar Pieter Stockmans.

© heikki.be

© heikki.be

"We willen niet alles vol duwen, maar blijven 
focussen op kwaliteit. Op die manier kan ons verhaal 

wel blijven duren."
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VERFIJNDE, EERLIJKE EENVOUD

Met Castor wil Maarten verfijnde eenvoud brengen. ‘Eenvoud is prachtig, maar is niet 

altijd gemakkelijk klaar te maken. Eenvoud kan gaan over het aantal ingrediënten, over 

het aantal smaken… Maar je moet ook zorgen dat een product krijgt wat het nodig 

heeft om tot zijn recht te komen. Soms is dat eenvoud, soms vergt dat veel handelingen, 

maar dat is dan zo.’

Eenvoud wil voor Maarten niet per se zeggen dat je een stuk vlees moet eten zonder 

saus, zonder garnituur… ‘Ik ga nooit zomaar een stuk vlees op een bord leggen. Het 

bord moet mooi zijn, zodat mensen smakelijk kunnen eten. Maar ik kan niet vertrekken 

van een tekening of van een kleurenpallet. Ik vind het niet kunnen dat je naar een bord 

kijkt en zegt nu moet er groen bij omdat het plaatje zou kloppen. Eten gaat in de eerste 

plaats over smaken, dus begin ik altijd met smaakprofielen: hoe moet een gerecht 

smaaktechnisch in elkaar zitten? Dan maken we het en proeven we of de smaken 

kloppen en dan zien we wel hoe we het gaan schikken.’

KUNSTENAAR EN AMBACHTSMAN

Ook bij Castor merken ze een toegenomen interesse in koken en het gebeurt dat 

hobbykoks in discussie gaan. ‘Het is leuk om te koken voor mensen die je passie delen 

en die enthousiast vragen hoe je iets klaarmaakt. Ik kan ze iets bijbrengen en zij ons 

ook soms. Er zijn geen geheimen in de keuken. Je moet elkaar verrijken. Dat is onder 

collega’s ook zo. Als we vastzitten bellen we elkaar om advies te vragen.'

"Eenvoud is prachtig, maar 
is niet altijd gemakkelijk 
klaar te maken."
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WHAT WE

LEARNpleasureWITH

WE NEVER

FORGET

          9 am   coffee break

campfire

escape the city

wood

 10 am  city walk

            friends  

    8 pm  family

2 pm quality
 time

   8 pm relax

Style, no matter the Occasion

6 pm  escape the city

VERTIGO

Brugge   Waregem   Sint-Martens-Latem   Ieper

w w w. v e r t i g o m e n s we a r. c o m

S t i j l v o l l e  h e r e n k l e d i j
Get inspired, follow us on facebook & instagram



ISABELLE ONRAET INTERIOR ARCHITECTS 
PRACTICES MODERN DESIGN STORIES

Warm intimacy, noble materials and clean lines nurture a directional 
design philosophy, which reveals itself in contemporary projects 

dotted around Belgium.

From faraway private residences to urban office spaces, 
Isabelle Onraet caters to a clientele in search of a distinctive sense 

of contrast and balance.

Every project is an intuitive quest for pure beauty, informed by the 
vision of an accomplished generation of interior architects offering 
living proposals in close dialogue with its clients, each with a vast 

array of wants and wishes. 

Bespoke and current, the Isabelle Onraet space is the quiet 
manifestation of timeless style, a blend of heritage and modernity.



ISABELLE
ONRAET
INTERIOR
ARCHITECTS

056 29 89 29
info@isabelle-onraet.be
www.isabelle-onraet.be
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TAKEtime
FOR

YOURSELF

POMELLATO
Schitteren op een speciale gelegenheid? Dat vraagt 

niets meer dan SABBIA: deze 18 karaats roségouden 
cocktail ring met zwarte en witte diamanten trekt 

meteen de aandacht. 

CAROLINA HERRERA
Laat je niet misleiden: deze ranke pump is gevuld met 

het oriëntaalse GOOD GIRL-parfum, een contrasterende 
mix van bloemige tuberoos en geroosterde tonkabonen. 

BOSS
Deze markante handtas is afgewerkt met een 

combinatie van leer met print en glad leer. De randen 
zijn handbeschilderd en de opvallende sluiting in 
piramidevorm geeft de tas een exclusieve toets. 

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

ESSENTIEL
What mood are you in today? Soft and sweet aan de 

ene zijde, dark and twisted aan de andere: met dit 
veelzijdige hemd is kiezen niet langer verliezen! 

Be patient.
Good things take 

time!

ROLF BENZ
Altijd al van een dressboy gedroomd? Deze kledingstandaard 

en spiegel maken uw ochtend een stuk eenvoudiger!

IN SWEET 
HARMONY

GOLD 
AND BLUE

ACQUA DI PARMA
Your home deserves the best: breng jouw leefruimte 
meteen in de juiste sfeer met de home fragrances 

van Acqua di Parma.

HET GEHEEL IS MEER DAN DE OPTELSOM VAN 

DE DELEN. DE JUISTE SYNERGIE CREËER JE 

NIET ALLEEN MET EEN STIJLVOLLE OUTFIT: 

STATEMENT JEWELLERY EN EEN FRIS 

PARFUM MAKEN HET PLAATJE AF.

There's no limit 
to what we, as 
women, can 
accomplish.
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DE ROYAL LATEM GOLF CLUB IS EEN VAN DE OUDSTE GOLFCLUBS IN BELGIË. DE CLUB IS OPGERICHT IN 1909 

OP DE GRONDEN VAN INDUSTRIEEL ALBERT FEYERICK, TER VERVANGING VAN EEN EERDER AANGELEGD TERREIN 

IN SINT-AMANDSBERG. OORSPRONKELIJK HEETTE DE CLUB “LES BUTTES BLANCHES”, VERWIJZEND NAAR HET 

BEZEMKRUISKRUID DAT OP DE DUINEN GROEIDE.  

ROYAL LATEM GOLF CLUB
E E N  V A N  ’ S  L A N D S  O U D S T E  G O L F C L U B S

EEN INDRUKWEKKENDE GESCHIEDENIS

De oudste golfclubs van België, die van oudsher de benaming Royal 

mogen dragen, zijn op een hand te tellen. De meer dan 100 jaar oude 

golfclub uit Sint-Martens-Latem is er één van. Het verhaal van Royal 

Latem Golf Club begon aan het einde van de 19e eeuw, toen enkele 

textielbaronnen uit Gent zich hadden verenigd in een club op een klein 

terrein aan de rand van Gent. Toen dit oefenterrein voor bebouwing moest 

wijken, bood industrieel Albert Feyerick zijn terrein in Sint-Martens-Latem 

aan. Dit was meteen ook de start van de golfclub. Hier en daar werd 

nog wat landbouwgrond bijgekocht en vandaag beslaat het imposante 

golfterrein maar liefst 40 hectare grond. 

HET HELE JAAR DOOR GENIETEN VAN DE GOLFBAAN

De golfbaan werd oorspronkelijk ontworpen door George Pannell, en later gerenoveerd door  de 

wereldbekende golfbaanarchitect Fred Hawtree. Het is een van de eerste golfbanen ooit die door wijlen 

Hawtree werd aangelegd. In de loop van de jaren zijn nog veel verbeteringen doorgevoerd, waardoor 

spelers het hele jaar door kunnen genieten van een prachtige golfbaan. 

Met zijn 18 holes ligt de golfbaan in een oud, glooiend parklandschap. Omgeven door aantrekkelijke 

villa’s en met een mooie verscheidenheid aan holes heeft deze baan bewezen een uitdaging te zijn voor 

golfers van hoog niveau. De holes hebben elk een eigen karakter en weten daarmee vooral ervaren 

spelers te bekoren. 

Na het golfen is het bovendien heerlijk nagenieten in het nostalgische clubhuis, gebouwd in Engelse 

cottagestijl. De oude bomen en stijlvolle omliggende landhuizen wekken de indruk van een wandeling 

in een prachtige Engelse parktuin. Het clubhuis zelf ligt bovenop een heuvel midden op de baan. Op 

het terras kan je rustig napraten met een drankje, en ook de keuken weet indruk te maken met op en 

top verzorgde en lekkere gerechten.  

Met een mooie verscheidenheid aan holes heeft deze baan 
bewezen een uitdaging te zijn voor golfers van hoog niveau.

ROYAL LATEM GOLF CLUB
LATEMSTRAAT 122, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

WWW.LATEMGOLF.BE
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SINT-MARTENS-LATEM: WAAR SPORT EN ONTSPANNING SAMENKOMEN

De gereputeerde privégolfclub ligt op een boogscheut van Gent en verwelkomt spelers vanuit heel 

Europa. Ook Sint-Martens-Latem, de thuisbasis van de Royal Latem Golf Club, heeft de golfspelers 

veel te bieden. Het kunstenaarsdorpje in de Leiestreek kent verschillende musea en galerijen. 

Dankzij de gezellige terrassen aan de waterkant, de levendige straatjes en kilometers autovrije 

jaagpaden en oude spoorbeddingen is deze regio perfect voor een rustig weekendje weg!  

Naast het golfterrein kunnen de spelers zich laten bekoren door de prachtige natuur en artistieke 

sfeer. Helemaal tot rust komen in de prachtige omgeving of net actief citytrippen met een golfbreak 

op een van de oudste golfbanen van België... Het kan allemaal. De Royal Latem Golf Club biedt een 

uitzonderlijke golfervaring in een al net zo bijzondere streek! 

BALENCIAGA • CHLOÉ • ISABEL MARANT • JIMMY CHOO • SERGIO ROSSI 

FRATELLI ROSSETTI • PHILIPPE MODEL • LET & HER • AIAYU

DOORNIKSEWIJK 17, 8500 KORTRIJK

WWW.VICTORVICTORIA-SHOES.BE

De Royal Latem Golf Club biedt een uitzonderlijke 
golfervaring in een al net zo bijzondere streek! 
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Tailor-made is 
our speciality.

Architectural fireplaces
Made in Belgium

metalfire.eu 

MAENHOUTSTRAAT 5 B   SINT-MARTENS-LATEM   T+32 9 282 09 85   WWW.THEBAE.COM

DEURLE Exclusief en lichtrijk landhuis, gerenoveerd en uitgebreid met architect Stéphane Boens, op 4.583 m2, bew. opp. 583 m2.
EPC: 294 kWh/m2 - UC: 2182255 - Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

ROYAL LATEM GOLF CLUB Hedendaagse villa palend aan de golf, op 
2.678 m2, bew. opp. 325 m2.
EPC: 476 kWh/m2 - UC: 1406483 - Vg, Pg, Gmo, Gvkr, Gvv

SINT-MARTENS-LATEM Lichtrijke penthouse tegenover Golf, zuidgericht 
terras van 22 m2, bew. opp. 202 m2.
EPC: 387 kWh/m2 - UC: 2081950 - Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv

GENT Luxeappartement in het stadscentrum, zonneterras en 
2 garages, bew. opp. 190 m2.
EPC: 120 kWh/m2 - UC: 2277 - Vg, Wgch, Gmo, Gvkr, Gvv

SINT-DENIJS-WESTREM Luxueuze 18e eeuwse cottage, met 
topmaterialen, op 751 m2, bew. opp. 250 m2.
EPC: 184 kWh/m2 - UC: 1170047 - Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Gvv
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YOUR

ALREADY EXIST
wings

ALL YOU

HAVE TO DOflyIS



NORMANN COPENHAGEN
De Little Birds komen in verschillende afmetingen en 

kunnen eindeloos gecombineerd worden. Stel je eigen 
setje samen voor een unieke toets in je interieur!

FRED PERRY
Deze sportieve polo is het resultaat van een samenwerking 
tussen de Amy Winehouse Foundation en Fred Perry: een 

vleugje retro maar vooral erg rock 'n roll, just like Amy!

Design is not just 
what it looks like, it's 
about how it works.

ESSENTIEL
Deze tijdloze all-in-one bag met krokodillenefect 
van Essentiel draag je zowel naar het werk als bij 

een intiem etentje of een avondje uit.

COMPLETELY 
CRAZY ABOUT 

COGNAC.

A TRIBUTE 
TO THE ONE 
AND ONLY
AMY WINE-

HOUSE

BANG & OLUFSEN
High-end technology meets exclusive design. Keer 

op keer combineert Bang & Olufsen onweerstaarbaar 
design met feilloze functionaliteit. 

MINOTTI
Designer Rodolfo Dordoni ontwierp deze unieke 'Lane 
nightstand' en biedt méér dan zomaar een nachtkastje. 

Bovenaan dit prachtig meubel is een handige lade 
verborgen die van onderaf geopend kan worden. Want je 

slaapkamer verdient net dat tikkeltje extra!

Are you ready 
for a fabulous 
fall season?

SILHOUETTE
Iconische eyewear, getypeerd door verfijnd design 
met een verrassende toets. Opvallend onopvallend, 

perfect onder de zalige winterzon!

STEVE MADDEN
Meet Giselle: deze suède botten van Steve Madden 

zijn nu al een tijdloze topper, niettemin door het warme 
kastanjekleur. Schitterend in tal van combinaties! 
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ALLE COMFORT VAN EEN LUXEHOTEL MÉT EEN SPECTACULAIR ZICHT OP DE ZEE. CRUISES WORDEN STEEDS POPULAIRDER EN 

BIJ CRUISE PLUS IN SINT-NIKLAAS WETEN ZE WAAROM. DE SFEER, GASTRONOMISCHE KEUKEN, DE VLOTTE BEDIENING EN KNAP 

SAMENGESTELDE VAARROUTES ZIJN SLECHTS ENKELE TROEVEN DIE VAN EEN CRUISE MET CRUISE PLUS EEN ONVERGETELIJKE 

ERVARING MAKEN. VOOR DE ECHTE LEVENSGENIETERS IS ER BOVENDIEN LUXEREDERIJ OCEANIA CRUISES. VAAR LANGS BETOVERENDE 

KUSTPLAATSEN, GENIET VAN CULINAIRE WERELDKLASSE EN ERVAAR DE UITZONDERLIJKE SERVICE VAN CRUISE PLUS.

THE ULTIMATE CRUISE EXPERIENCE
D E  U L T I E M E  L U X E - E R V A R I N G  O P  Z E E  M E T  C R U I S E  P L U S  E N  O C E A N I A  C R U I S E S

ADEMBENEMENDE BESTEMMINGEN ZONDER MASSATOERISME

Luxerederij Oceania Cruises vaart op alle wereldzeeën maar kiest daarbij 

ook voor minder voor de hand liggende bestemmingen. “De vaarroutes en 

bestemmingen van Oceania Cruises zijn ingenieus uitgekozen en veelal een 

uitgebalanceerde mix tussen cultuurhistorische en natuurbestemmingen,” 

vertelt Dirk Van Duyse, directeur van Cruise Plus. “Op vrijwel alle routes 

wordt er bewust gekozen voor de kleinere aanleghavens. Veel beleving en 

weinig massatoerisme dus.”

Oceania Cruises blijft dan ook ver weg van alles wat druk, stresserend en 

chaotisch is. Klanten kunnen de adembenemende reisbestemmingen in 

alle rust verkennen. 

GENIETEN VAN EEN ZORGELOZE VAKANTIE

En aan boord van het schip? Daar is het genieten van uitzonderlijk 

comfort, ongekende faciliteiten, een uitmuntende gastronomie en 

ongeëvenaarde service. De sfeer aan boord van Oceania Cruises is er 

een van haast ondenkbare kalmte. Daar dragen de elegant ingerichte 

publieke ruimtes en stijlvolle hutten en suites zonder twijfel aan bij. Tijdens 

een verkwikkende nachtrust glijden alle zorgen van de vakantiegangers 

af, terwijl het drijvende luxehotel koers zet naar de volgende bestemming. 

En om echt alle mogelijke zorgen weg te nemen, is er Cruise Plus. Deze 

gespecialiseerde reisorganisatie heeft jarenlange ervaring in de verkoop 

van cruises en beschikt over een grondige en specifieke vakkennis van 

elke cruisemaatschappij. Cruise Plus staat garant voor “tot in de puntjes 

verzorgde cruises”, zodat haar klanten maximaal én zorgeloos kunnen 

genieten van hun reis.

“Oceania Cruises blijft ver 
weg van alles wat druk, 
stresserend en chaotisch is.”

REIZEN DE CAUWER & CRUISE PLUS
GROTE MARKT 72, 9100 SINT-NIKLAAS

WWW.CRUISEPLUS.BE
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COMPLEET OP MAAT VAN DE KLANT

Cruise Plus maakt een topprioriteit van de persoonlijke en kwaliteitsvolle opvolging van elk 

reisdossier. Bij deze reisorganisatie wordt elke keer opnieuw gekozen voor een direct contact 

met de klanten. Op deze manier kan de enorme passie voor cruises persoonlijk met de 

klanten gedeeld worden. 

Elke klant heeft rechtstreeks contact met een van de Cruise Plus-adviseurs. Geen wachtlijnen 

bij een call center of een onpersoonlijke benadering van iemand die het reisdossier niet kent. 

De persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat ze de interesses en wensen van hun klanten 

perfect aanvoelen. Zo kunnen ze vanuit hun expertise en persoonlijke reiservaringen, een reis 

op maat creëren die perfect past bij de verwachtingen van de klant. Het resultaat is steeds 

een onvergetelijke reiservaring. 

Sal Dimani, eveneens werkzaam bij Cruise Plus, vaarde al eens mee 

en vertelt: “Ik was zwanger en aan boord tijdens een Middellandse 

Zee-cruise van Venetië naar Rome. Ik werd door de attente crew 

meermaals gewezen op de alternatieve mogelijkheden voor het diner. 

Ik mocht immers niet alles eten en ben bovendien vegetariër. Toch 

heb ik elke dag, dankzij de creativiteit van de koks, met veel smaak 

én van een uitgebreide menukaart kunnen genieten.”

CULINAIRE VERWENNERIJ MET OCEANIA CRUISES

Ook op culinair vlak is een cruise met Oceania Cruises een ervaring die nog lang zal nazinderen. “Vorig jaar kon ik tijdens een 

persoonlijke reis zelf proeven van de culinaire verwennerij die Oceania Cruises te bieden heeft. Een absolute aanrader is de 

kreeft, maar ook de andere zeevruchtenspecialiteiten zijn van topniveau. Het is nu bijna een jaar geleden, maar de smaak blijft 

haast een even sterke herinnering als de cruise zelf,” aldus Margo Jonkers, marketingexperte bij Cruise Plus. 

Tijdens de cruise verzorgt Oceania Cruises op haar schepen Marina en Riviera workshops in een eigen kookatelier. In de 

aanleghavens kunnen gasten samen met de chef verse ingrediënten inslaan op lokale marktjes, om daarna samen de plaatselijke 

specialiteit klaar te maken. De 4 kleinere en 2 grotere schepen uit de vloot hebben elk hun eigen karakter en verrassende 

creatieve toetsen. Geen wonder dat de verschillende restaurants culinaire paradijzen voor fijnproevers zijn. Bovendien is er een 

gevarieerd aanbod met voor ieder wat wils. 

"Persoonlijke begeleiding zorgt 
ervoor dat we de interesses en 
wensen van de klant perfect 
aanvoelen."

ALS HET WAT MEER MAG ZIJN

Cruise Plus, het cruisedepartement van Reizen De Cauwer in Sint-Niklaas, is 

de absolute marktleider in luxecruises. Wanneer klanten langskomen bij de 

cruiseadvies-specialisten, maken zij graag de nodige tijd vrij om samen met 

hen de diverse mogelijkheden te bekijken.

Op vele - al dan niet begeleide - cruises worden klanten verwend met leuke 

extra’s zoals een bepaald boordkrediet om aan boord te besteden, gratis 

luchthavenvervoer, een inbegrepen drankenpakket of een exclusieve lunch 

tijdens de reis. 

En de bemanning van de 6 intieme schepen van Oceania Cruises? Die staat 

altijd op een discrete manier klaar om klanten te helpen met om het even welke 

wens. Kortom, dankzij de vlotte samenwerking tussen Cruise Plus en Oceania 

Cruises kan iedereen ten volle genieten van een zorgeloos verblijf! 

" Op vele - al dan niet begeleide - 
cruises worden klanten verwend 
met erg leuke extra’s."
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ESSENTIEL
Essentiel noemt ze 'babe boots'... and we couldn't agree 

more! Draag deze laarzen met een minirok, een jurk in print 
of oversized jas voor een maximaal effect.

JUTTU
Deze multifunctionele magnetische blokjes in marmer 

en hout van Kabinet van Look komen in tal van 
uitvoeringen en kan je overal in huis gebruiken: 

als sleutelhanger of messenhouder, of gewoon als 
subtiele wanddecoratie. Verkrijgbaar bij Juttu! 

Think outside 
the box for 
greatness.

KAY BOJESEN DENMARK
Deens design van topniveau: Kay Bojesen brengt met terriër 
Tim een expressieve toets in jouw woonkamer of kantoor, 

zowel in naturel of gerookt eikenhout.

OH, HOW 
THESE BOOTS 
ARE MADE FOR 

WALKING!
STELTON

Voor de Stockholm Vase Lignum van Stelton werd het 
designer duo Bernadotte & Kylberg geïnspireerd door de 

betoverende kleuren van de magische natuur in Stockholm.

STEVE MADDEN
Steve Madden strikes again met deze stoere leopard 

enkellaarzen. Ook verkrijgbaar in coole zebraprint! 

PINKO TREEDOM
Samen met Stella Jean brengt Pinko een reeks 

statement shirts uit in de capsule collection Pinko 
Treedom: T-shirts with a message!

DAVID GOTLIB
Deze double infinity maakt deel uit van de Logos of 
Life-collectie van David Gotlib en staat voor eeuwige 

liefde, leven en geluk.

8-daagse luxecruise in de Middellandse Zee
Van 1 tot 8 september 2020 / 7 nachten

RIVIERA ****+
Balkonhut vanaf *:

€ 3.330 pp incl. vluchten & extra voordelen

Inbegrepen:
Cruise in volpension in een balkonhut (cat. B4) op basis van 
dubbele bezetting
Vluchten H/T vanuit Brussel & transfers ter plaatse
Inbegrepen fooien & onbeperkt gratis wifi
$150 boordkrediet/hut
Keuze uit: gratis alcoholisch drankenpakket óf 2 excursies/pp 
óf $400 boordkrediet/hut
Alle specialiteitenrestaurants (m.u.v. La Réserve)
Onbeperkt softdrinks, mineraalwater, koffie- en 
theespecialiteiten, fruitsappen
Bvlgari toiletartikelen in alle hutten en ‘Tranquility beds’ met 
Egyptisch linnen

+

+
+
+
+

+
+

+

www.cruiseplus.be - info@cruiseplus.be - 03 780 76 60
Brasschaat  - Deinze - Dilbeek - Keerbergen - Lanaken - Lochristi - Oostende - Oudenaarde - Sint-Niklaas - Tervuren

Gratis fooien, internet én keuze uit extra voordelen

Culinair cruisen, royaal genieten !

* Prijs onder voorbehoud van beschikbaarheid. Mis zeker ook onze andere promoties niet 
voor najaar 2019 en 2020 met Oceania Cruises. Zo boek je bijv. een 15-daagse cruise naar de 
Caraïben mét vluchten en meer dan $1.000 aan inbegrepen voordelen in een balkonhut reeds 
vanaf € 4.910 pp ! (vertrek op 25 feb. ‘20)

EXCLUSIEVE AANBIEDING CRUISE PLUS !

Civitavecchia

Livorno

La Spezia
Monte Carlo

Antibes
Marseille

Palma

Barcelona
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SOUVENIRS DE POMME // AW19 
‘ C O M B I N E .  C R E A T E .  D E S I G N .  S T A N D  O U T . 

Y O U  A R E  T H E  C A N V A S . ’ 

Experimenteren met kleuren, materialen en stijlen: elk seizoen laat Delphine haar creativiteit de vrije loop. 

Ook in de wintercollectie komt die originaliteit ten volle tot uiting. Wat de 2 grote inspiratiebronnen zijn 

voor Souvenirs de Pomme AW19? Peru en abstracte kunst. Zo vind je de Peruviaanse traditionele prints 

en kleurencombinaties terug in oorbellen en schakelkettingen met vergulde munten en geëmailleerde 

blaadjesmotieven. De typerende vormen en kleuren uit kunst van Miro, Matisse en Sonia Delaunay zie je 

dan weer in de strakkere juwelen. Stuk voor stuk vallen ze op, waardoor de persoonlijkheid van elke vrouw 

stijlvol tot zijn recht komt. Van vergulde messing, gelakt materiaal en kunsthars uit Italië tot warme tinten van 

marsala, woudgroen, jeansblauw, brick en terracotta … de collectie ademt kunstzinnigheid. Delphine en 

Cynthia blijven bovendien trouw aan de vrouwelijkheid en kwaliteit van elk juweel. Ontworpen voor de vrouw 

die durft en die haar karakter wil laten stralen met opvallende daily statement pieces.

SOUVENIRS DE POMME
XAVIER DE COCKLAAN 3, 9831 SINT-MARTENS-LATEM

WWW.SOUVENIRSDEPOMME.BE
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STIJLVOLLE
BRASSERIE
IN HARTJE LATEM

7/7 open
De keuken is doorlopend open van 12u tot 22u.
Maandag - zondag: 11:00 tot 00:30
Wist je datjes
Feestje in het verschiet? Boek onze zaal binnenin en vraag een offerte op maat.
Geen zin om te koken? Alle gerechten op de kaart kunnen eveneens
afgehaald worden. Handig en even lekker!

Reserveer
Online via terrazzalatem.com, telefonisch via 09 383 76 67
of mail naar reservaties@terrazzalatem.com
Let’s connect!
terrazzalatem.com | Facebook | Instagram



HOPE TO SEE YOU SOON!
V A N W E G E  D E  D E E L N E M E R S  V A N  Q U A R T I E R  L A T E M

COLOFON • Verantwoordelijke uitgever: Sven Geboers • Concept - Productie - Fotografie: INK the image builders - Brandekensweg 13 - 2627 Antwerpen - T. 03 289 27 30
Verkoop/Info: info@ink-antwerp.com • www.ink-antwerp.com • Distributie: AMP • © 2019 alle rechten voorbehouden

# Q U A R T I E R L A T E M

COMPTOIR7
M O D I E U Z E  D A M E S B O E T I E K

WIJ BIEDEN FASHION AAN VOOR JONG EN OUD VAN MAAT 34-48. 

Karel-Lodewijk-Maenhoutstraat 36 ∙ 9830 Sint-Martens-Latem ∙ 09 383 56 90 ∙ www.comptoir7.be

Ma-Za: 9u30 – 18u - Zon: Gesloten

Anneclaire ∙ Blue Bay ∙ Cambio ∙ D. Exterior ∙ Des Petits Hauts ∙ Due Amanti ∙ Duranti

Heart Mind ∙ Linea Raffaelli ∙ Luisa Cerano ∙ Margittes ∙ Mucho Gusto ∙ Phil & wee

Raffaello Rossi ∙ Repeat ∙ Riani ∙ Rosso 35 ∙ Seventy ∙ Tara Jarmon ∙ Ted Baker

ART CENTER HORES 

LATEMSTRAAT 8
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 335 06 33
WWW. ARTCENTERHORES.COM

ASL

VOOGDIJSTRAAT 29
3500  HASSELT
011 29 50 16
WWW.ASLGROUP.EU

BANG & OLUFSEN

KORTRIJKSESTEENWEG 271
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 265 73 73
WWW.VANDELOOCK.BE

CAPITAL AT WORK NV

SOENENSPARK 58/101
9051 SINT-DENIJS-WESTREM
09 321 73 40 
WWW.CAPITALATWORK.COM

CASTEUR

STATIONSSTRAAT 22, 24, 26
8790 WAREGEM
056 60 19 51
WWW.CASTEUR.BE

CRUISE PLUS

GROTE MARKT 72
9100 SINT-NIKLAAS
03 780 76 00
WWW.CRUISEPLUS.BE

DE DIREKTEURSWONING

SASSEVAARTSTRAAT 44
9000  GENT
09 225 24 48
WWW.DEDIREKTEURSWONING.BE

DE NACHTWACHT

MEENSESTEENWEG 121 
8500 KORTRIJK
056 26 11 63
WWW.DENACHTWACHT.BE

DIPAVILLA

ROBERT VERBELENSTRAAT 27 
2870 PUURS
0473 95 36 59
WWW.DIPAVILLA.BE

ENGEL & VÖLKERS 

KORTRIJKSESTEENWEG 118
9830  SINT-MARTENS-LATEM
09 282 42 00
WWW.ENGELVOELKERS.COM/LATEM

FURORE

TER MOTE 2
9850 NEVELE
09 384 40 52
WWW.FURORE.FASHION

GINS ONLINE

KORTRIJKSESTEENWEG 188
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 398 47 57 
WWW.GINSONLINE.BE

IRRES

KORTRIJKSESTEENWEG 19
9830 SINT-MARTENS-LATEM
0479 417 496
WWW.IRRES.BE

ISABELLE ONRAET INTERIEUR

ANZEGEMSEWEG 28
8790 WAREGEM
056 29 89 29
WWW.ISABELLE-ONRAET.BE

LITTLE KINGS AND QUEENS

K. MAENHOUTSTRAAT 7
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 221 04 31
WWW.LITTLEKINGSQUEENS.SHOP

METALFIRE

NOORWEGENSTRAAT 28
9940 EVERGEM
09 261 51 90
WWW.METALFIRE.EU

OOSTERLINCK WOONINRICHTING

HOENDERSTRAAT 45
9230 WETTEREN
09 369 09 99 
WWW.WOONINRICHTING-OOSTERLINCK.BE

PONSEELE PATRICK

VLAMINGSTRAAT 31
8570 ANZEGEM
0497 40 40 24 
WWW.PATRICKPONSEELE.BE

S&D CONCEPTS

KORTRIJKSESTEENWEG 37
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 336 84 19 
WWW.S-D-CONCEPTS.BE

SOUVENIRS DE POMME

XAVIER DE COCKLAAN 3
9831 DEURLE
09 278 13 95
WWW.SOUVENIRSDEPOMME.BE

TERRAZZA LATEM

KAREL LODEWIJK MAENHOUTSTRAAT 1
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 383 76 67
WWW.TERRAZZALATEM.COM

THEBAE FINE ESTATES

K. MAENHOUTSTRAAT 5 B
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 282 09 85
WWW.THEBAE.COM

VERNAEVE NV

FRATERSTRAAT 119
9820 MERELBEKE
09 330 20 26
WWW.LANDROVERGENTVERNAEVE.BE

VERTIGO

K. MAENHOUTSTRAAT 12/3
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 273 92 90
WWW.VERTIGOMENSWEAR.COM

VICTOR VICTORIA

DOORNIKSEWIJK 17
8500 KORTRIJK
056 25 36 38
WWW.VICTORVICTORIA-SHOES.BE

WOODSTOXX

HOGEWEG 245, 8930 MENEN
KORTRIJKSESTEENWEG 1157, 9051 GENT
MENEN: 056 51 79 60 · GENT: 09 331 69 55
WWW.WOODSTOXX.BE

YOGA-TRIBE

HOGE HEIRWEG 64
9830 SINT-MARTENS-LATEM
0474 25 52 46
WWW.WOODSTOXX.BE
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FIND US NEARBY!
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A TABLE 

BUIZENBERGSTRAAT 7

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 70 68

WWW.RESTAURANTATABLE.BE

AUBERGE DU PECHEUR

PONTSTRAAT 41

9831 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 31 44

WWW.AUBERGE-DU-PECHEUR.BE

BAARLE 90

BAARLE-FRANKRIJKSTRAAT 90

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 281 05 20

WWW.BAARLE90.BE

B&B DE WATERZOOI

SINT VEEREPLEIN 2

9000 GENT 

0475 43 61 11

WWW.DEWATERZOOI.BE 

B&B KWAADHAM 52

KWAADHAM 52

9000 GENT

09 233 80 59 

WWW.KWAADHAM52.BE

BRASSERIE LATEM

KORTRIJKSESTEENWEG 9

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 36 17

WWW.BRASSERIELATEM.BE

CASTOR 

KORTRIJKSEWEG 164

8791 BEVEREN-LEIE

056 19 01 21

WWW.CAS-TOR.BE

DE CLIËNT 

KAPITEIN MAENHOUTSTRAAT 12/1

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 47 42

WWW.DECLIENT.BE/ST-MARTENS-LATEM

DE SALON 

DOK-ZUID 3

9000 GENT

09 223 55 64

WWW.DESALON.BE

FOU D'O

SNEPKAAI 40

9000 GENT

09 222 46 00

WWW.FOUDO.BE

HAARDANS

BRUSSELSESTEENWEG 585

9050 GENT

09 231 17 00

WWW.HAARDANS.BE

HAIRMESS

VIJVERHOFLAAN 2

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 273 67 90

HUYZE WATERLOOS

NELEMEERSSTRAAT 2

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 388 31 00

WWW.HUYZEWATERLOOS.BE

KAJUIT 37

POPERINGESTRAAT 37

9000 GENT

0476 60 89 42

WWW.KAJUIT37.BE

L'AUTRE VIE

KORTRIJKSESTEENWEG 26

9830 SINT-MARTENS-LATEM

0477 84 73 55

WWW.LAUTREVIE.BE

L'HOMARD BIZARRE

KORTRIJKSESTEENWEG 259

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 281 29 22

WWW.HOMARD-BIZARRE.BE

OAK RESTO

HOOGSTRAAT 167/001

9000 GENT

09 353 90 50

WWW.OAKGENT.BE

PILLOWS GRAND HOTEL REYLOF

HOOGSTRAAT 36

9000 GENT

09 235 40 70

WWW.PILLOWSHOTELS.COM/GHENT

ROYAL LATEM GOLF CLUB

LATEMSTRAAT 120

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 54 11

WWW.LATEMGOLF.BE

SABATINI

KORTRIJKSESTEENWEG 114

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 282 80 35

WWW.RESTOSABATINI.BE

SAUNA AQUA AZUL

DRONGENHOF 2

9000 GENT

09 225 09 57

WWW.AQUA-AZUL.BE

SWEET WELNESS

KORTRIJKSESTEENWEG 32

9830 SINT-MARTENS-LATEM

09 222 38 02

WWW.SWEETWELLNESS.BE

VOOR COOL BOYS & HIPPE FASHIONISTA'S

www . l i t t l e k i n g s q u e e n s . s h o p

IEDER SEIZOEN 
DE LAATSTE 

TRENDS!
- LITTLE KINGS & QUEENS
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