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Q U A R T I E R L A T E M
E D I T O

In het mooie Sint-Martens-Latem draait het allemaal om de pracht van het leven, 

en de schatten van de natuur. Jong en oud vind haar inspiratie in deze prachtige 

‘kunstenaarsgemeente’. En dat geldt ook voor de grote en kleine handelaar in 

Sint-Martens-Latem. Ook in deze nieuwe editie van Quartier Latem laten we de 

gepassioneerde ondernemer aan het woord. Acteur Jan Schepens keert terug naar 

zijn thuisbasis en de broers Tim en Ben nemen ons mee voor een blik achter de 

schermen van restaurant Boury. Ontdek de laatste nieuwe trends in de badmode, laat 

je begeleiden door vastgoed Huysewinkel en maak kennis met de gloednieuwe high-

end interieurzaak Totally Tatami. Maar er is meer! We nemen één van de bekendste 

modehuizen ter wereld onder loep en vliegen de grens over naar het betoverende 

Marokko. Dus installeer je languit in het eerste lentezonnetje en geniet met volle 

teugen van alweer een Quartier Latem vol mode en lifestyle verhalen in en rond Latem.

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

en deel jouw mening met de hashtag #quartierlatemmagazine - het begin van een 
mooie community voor en door de mensen van Sint-Martens-Latem!
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GUCCI’S CREATIEVE BREIN ALESSANDRO MICHELE JAAGT DE OMZET EN 

HET SPEKTAKELGEHALTE VAN HET MERK FLINK DE HOOGTE IN. SINDS 

ZIJN AANTREDE ALS CREATIEF DIRECTEUR, DEED HIJ DE HOOGDAGEN VAN 

WELEER HERRIJZEN. ZIJN SUCCESFORMULE? VRIJHEID, BLIJHEID EN EEN 

HOMMAGE AAN DIVERSITEIT. EEN BLIK OP RECENTE CAMPAGNES.

GUCCI
S Y N O N I E M  M E T  D I V E R S I T E I T ,  I D E N T I T E I T  E N  Z E L F E X P R E S S I E

WWW.GUCCI.COM

PITTIGE UITDAGINGEN

Naast een van de bekendste modehuizen ter wereld, is Gucci ook het topmerk 

in het portfolio van de luxegroep Kering. Na het vertrek van Giannini vond 

Gucci een opvolger in de eigen gelederen: Alessandro Michele. De man was 

voorheen hoofd van de accessoirecollecties. 

In 2015 werd hij, eerder onverwacht, benoemd tot creatief directeur van het merk. Zijn 

uitdaging was tweeërlei. Enerzijds de dalende verkoopcijfers opkrikken mét behoud van de 

Gucci-legacy als premiummerk. Anderzijds millennials aantrekken. En of hij daarin slaagde!

MERK HERUITGEVONDEN

Om Gucci opnieuw op de kaart te zetten, pakte Alessandro uit met een herkenbare esthetiek: 

uitbundig, gedurfd en genderfluïde. Met die frisse wind in de stijlkeuze bereikt het merk vandaag 

een nieuwe, jongere doelgroep die zich maar al te graag met Gucci identificeert. 

Amper twee jaar na zijn aanstelling als creatief directeur, steeg de omzet pijlsnel en stak het 

merk concurrenten als Balanciaga en Off-White naar de kroon. De hernieuwde populariteit 

is grotendeels te danken aan de codes en symbolen waarnaar Alessandro gretig teruggrijpt. 

Zo is Gucci makkelijk herkenbaar door de strepen in de kleurcombinaties blauw/rood/blauw 

en groen/rood/groen. Ook afbeeldingen van dieren zoals wolven, leeuwen en tijgers, treden 

prominent op de voorgrond.

Alessandro Michele: 
het creatieve brein achter Gucci
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BONTE MIX VAN KLEUREN, STIJLEN EN PRINTS

Alessandro kleurt qua visuele output graag buiten de lijntjes. Hij mixt 

historische referenties en vintage met excentriciteit en eclecticisme tot 

een melting pot. Bovendien is genderfluïditeit haast de norm: zowel de 

mannen- als de vrouwencollecties worden op beide seksen getoond. Op 

het vlak van verantwoord ondernemen zette Alessandro ook belangrijke 

stappen: Gucci stopt met het gebruik van echt bont. Daarmee inspireerde 

het merk andere modehuizen die voortaan ook bont afzweren.

De keuze voor paarden is trouwens niet willekeurig: Gucci en paarden gaan way back. In de beginjaren 

haalde het merk inspiratie uit motieven van de paardensport. Het had ook veel paardrijdende aristocraten 

in zijn klantenkring. Dat zweempje paardensport is altijd blijven hangen, zowel in de accessoires als in de 

kleren. Zo is de horsebit een regelmatig terugkerend motief, bijvoorbeeld op de Gucci-loafers. Ook in de 

SS20-collectie staan vrijheid en seksuele beleving/expressie voorop. Vorig jaar lichtte de designer al een 

tipje van de sluier op: zijn collectie luidt een nieuw tijdperk in.

IEDEREEN WELKOM: COME AS YOU ARE

Alessandro’s campagnes zijn een ode aan vrijheid, inclusiviteit, hedonisme en onbevangenheid. Dat 

geldt ook voor Gucci Cruise SS20 #ComeAsYouAre. Het thema: een feest zonder einde, symbool voor 

ongebreideld denken, komaf maken met limieten. Kleren geven je de vrijheid om te zijn wie je bent. Op 

deze party in een nostalgische jaren 70-setting is iedereen welkom: van alledaagse tot excentrieke gasten, 

van hiphopper tot rockster, van jong tot oud, in alle kleuren van de regenboog. Ook bekende koppen 

doken op in de campagne van de hand van Harmony Korine. We zien onder andere Sienna Miller, Iggy 

Pop en de rapper Gucci Mane.

PAARDEN IN THE PICTURE: OF COURSE A HORSE

Alessandro’s campagnes springen in het oog door de vele anachronis-

tische elementen. De lente-zomercampagne #Ofcourseahorse speelt 

zich af in Los Angeles en werd in beeld gebracht door Christopher  

Simmonds en regisseur Yorgos Lanthimos. De modellen tonen de 

nieuwe collectie in surrealistische scenario’s, geflankeerd door paar-

den met menselijke eigenschappen. We zien de modellen en hun 

paarden flaneren over boulevards en op het strand, luieren aan het 

zwembad en zelfs in een vliegtuig. 

Wie tracht om de campagne te doorgronden, is eraan voor de moeite. 

Dat je niet tot de kern komt, is net het punt. Als toeschouwer bepaal je 

zelf wat het verhaal is: it’s all in the eye of the beholder. De boodschap 

is uiterst libertarisch: iedereen geeft zijn eigen invulling aan waarheid 

en stijl. Ook de paarden hebben een symbolische laag. Ze staan 

immers voor kracht, verkenning en vrijheid – zonder beteugeling. 

De keuze voor 
paarden is trouwens 
niet willekeurig: 
Gucci en paarden 
gaan way back. 
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AYTM
Deze elegante Tota jars zijn ideaal als decoratie en 

opslagruimte, maar zijn ook verkrijgbaar met heerlijke 
geurkaarsen. Vind jouw favoriete geur!

ETHNICRAFT N701
Ethnicraft staat voor kwaliteit en een tijdloos karakter. 

Heerlijk achterover zakken na een lange dag? 
Deze N701 met comfortabel design does the trick!

FENDI
Het retro brillenmontuur is weer helemaal terug 

van weggeweest. Opvallend grote glazen en hippe frames 
veroveren terug volledig het straatbeeld!

PINKO
De love bags van Pinko zijn helemaal hot! 

De leren bandsluiting, afgewerkt met iconische Love Birds 
metalen gesp, maakt de handtas helemaal af.

BALENCIAGA
Gestroomlijnd, vrouwelijk en praktisch ingericht - 

in deze leren schoudertas van Balenciaga kan je al je 
spullen gemakkelijk kwijt.

LOVE STORIES
Marloes Hoedeman pakte papier en potlood en 

ontwierp lingerie die net zo veelzijdig is als de heden-
daagse vrouw kan zijn. We love it!

IN STYLE IT’S 
ALL ABOUT THE 

DETAILS

DON’T HOLD 
BACK, BABY!

POMELLATO
Pomellato duikt in de mediterrane zee 

voor inspiratie en ontwierp deze elegante ringen met 
intens blauwe edelstenen van Nudo. 

Blue is the 
closest color to 

truth.

ad
 D

es
ig

nw
or

k 
– 

ph
ot

o 
A

le
ss

an
dr

o 
Pa

de
rn

i 
se

t c
oo

rd
in

at
or

 M
ar

co
 V

io
la

Moroso
Milano London 
Amsterdam Köln 
Gent New York Seoul
moroso.it
@morosofficial

Gogan 
by Patricia Urquiola - 2019

Moroso Showroom Gent
Ham1, 9000 Gent
+32 (0)9 258 88 56 
info@morosobelgium.be
www.clustr.be

2019 12 Quartier Latem_230x285_Gogan_01.indd   1 15/01/20   15:37
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JAN SCHEPENS
A A N  H E T  W O O R D

ALLROUND ARTISTIEK TALENT JAN SCHEPENS LAAT ZICH NIET IN ÉÉN HOKJE DUWEN. 

HIJ IS EVENGOED THUIS OP DE BÜHNE VAN EEN THEATERPRODUCTIE ALS OP EEN TV-SET OF IN EEN MUSICAL. 

WAAR HIJ OOK NOG STEEDS ‘THUIS’ IS: SINT-MARTENS-LATEM.

Heb je fijne herinneringen aan Latem? 

“Absoluut! Ik woonde en liep hier school van pakweg mijn vierde. Veel van 

mijn herinneringen spelen zich buiten af. Te voet naar school, ravotten en 

kampen bouwen, voetballen en rondhangen … een zorgeloze tijd op een 

benijdenswaardig mooie locatie. Als student werkte ik nog in de kunsthoeve. En 

een van mijn favoriete plekjes is de aanlegsteiger aan de Leiebocht.”

Onze regio bezielde veel kunstenaars. Vind jij hier ook inspiratie? 

“De Leie met zijn populieren, glooiende horizon, charmante dorpskern … 

logisch dat je hier lyrisch van wordt. Ik ga graag fietsen en hardlopen: fysieke 

inspanning en tegelijk een moment van bezinning.”

Is sport een uitlaatklep?

“Ik heb niet zo veel tijd om te sporten, maar ben er wel aan verslingerd. De 

tennisclub was vroeger mijn habitat. Ik tennis nu nog, zij het minder. Maar de 

club is mij nog altijd zeer genegen.”

Voor je werk kruip je in andermans huid. De ene keer op een tv-

set, dan weer in een musical zoals 40-45. Van slechterik naar 

verzetsstrijder: een kleine stap?

“De variatie tussen tv, film, musical en theater maakt mijn werk boeiend. Ze 

verschillen onderling, maar vullen elkaar ook aan. In België word je al snel in 

een vakje gestopt. En dat terwijl je ervaring met het ene medium vaak een 

leerschool is voor het andere. Ik proef graag van zoveel mogelijk dingen.”

Momenteel woon je in Astene?

“Ja, ook te midden van het groen. Onze kinderen gaan in Latem naar school, 

en je vindt mij hier nog vaak. In mijn leven lijkt veel met elkaar verweven. Als ik 

een boek lees of een serie volg, bekijk ik de dingen vaak door een professionele 

bril: om er iets van op te steken. Toen ik aan het conservatorium studeerde, 

leek die biotoop verbonden met mijn woonplaats omdat de toneelafdeling in de 

landelijke Boesdaalhoeve huisde. En vandaag woon ik weliswaar niet meer in 

Latem, maar mijn hart ligt er nog steeds.” Latemstraat 3, Sint-Martens-Latem - 09/383 89 99
www.linnenkastje.be -  linnenkastje.latem

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

14



EXPERTISE EN VERTROUWEN, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID. HET ZIJN MAAR ENKELE VAN DE EIGENSCHAPPEN DIE 

VERMOGENSBEHEERDER CAPITALATWORK FOYER GROUP TYPEREN. WE SPRAKEN MET DRIE KERNMEDEWERKERS OVER HUN 

DIENSTEN, AANPAK EN VISIE. DE RODE DRAAD: DE ZOEKTOCHT NAAR MEERWAARDE ÉN DUURZAAMHEID. AAN HET WOORD: BART 

MORTIER, DIRECTEUR OOST- EN WEST- VLAANDEREN, EN SENIOR WEALTH MANAGERS FREDERIK COSYNS EN VIRGINIE TRAISNEL.

CAPITALATWORK
W W W . C A P I T A L A T W O R K . C O M

ZET UW 
VERMOGEN SLIM 
EN DUURZAAM 
AAN HET WERK

DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN 

CapitalatWork is een onafhankelijke vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de solide 

Luxemburgse Foyer Group. Uw vermogen is bij hen in ervaren en betrouwbare handen. Dat 

resulteert in rendement én gemoedsrust. Bovendien vormt maatschappelijk verantwoord 

ondernemen het leidmotief voor uw beleggingen. Bart Mortier: “Duurzame fondsen zijn al te vaak 

een gimmick zonder inhoud. Voor CapitalatWork zijn sustainable investments géén holle slogan. 

Duurzaamheid zit ingebakken in ons DNA. We nemen hierbij alleen beslissingen in het belang 

van onze cliënten. Corporate governance is stevig verankerd in onze ondernemingscultuur. En 

we verkleinen zelf onze ecologische voetafdruk.”

DUIDELIJKE STRATEGIE

Duurzaam beleggen en tegelijk meerwaarde realiseren. Hoe pakt CapitalatWork dat aan? 

Frederik Cosyns: “We beperken het beleggingsuniversum tot beursgenoteerde aandelen, 

obligaties en cash. Hefboomfondsen, gestructureerde producten of fysiek vastgoed duiken niet 

op in de fondsen. Dankzij die duidelijke focus kunnen we de activa diepgaand screenen. We 

bieden bovendien alleen eigen aandelen- en obligatiefondsen aan: de bouwstenen van een 

beleggingsportefeuille die het risicoprofiel van elke cliënt volgt. Tot slot houden we risico’s onder 

controle door te focussen op schuldgraad, marktleiderschap en vrije cashflow. 

In mensentaal: we mikken op bedrijven met een sterk businessmodel die solide en rendabel zijn, 

en zo meerwaarde genereren voor onze cliënten.”

DEUGDELIJK OVER DE HELE LIJN

Het duurzame fonds van CapitalatWork is relatief nieuw. Toch zijn de duurzaamheidsprincipes 

al jarenlang prominent aanwezig in het fondsenaanbod. “Als je een kwaliteitsvolle 

beleggingsportefeuille wil opbouwen en de risico’s maximaal wil beheersen, kom je automatisch 

uit bij duurzaamheidscriteria”, zegt Virginie Traisnel. “Alle posities van onze fondsen worden 

jaarlijks gescreend door Sustainalytics, een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in 

duurzaamheidsanalyses. Het volgt de prestaties op van duizenden ondernemingen wereldwijd. 

En dat op het vlak van menselijke, ecologische en maatschappelijke interactie. ” 

AANPAK DIE LOONT

Naast aandacht voor duurzaamheid, onderscheidt CapitalatWork zich ook met haar aanpak. 

De vermogensbeheerder werkt voor alle cliënten volgens het principe van discretionair beheer. 

“Onze cliënten geven ons een mandaat om hun vermogen zelfstandig te beheren, binnen de 

gemaakte afspraken”, licht Bart Mortier toe. “Dat houdt belangrijke voordelen in. Ze hoeven zich 

zelf niet te bekommeren over hun vermogensbeheer. 
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En we kunnen snel schakelen om activa te kopen of verkopen, of een bepaalde positie terug 

te schroeven of uit te bouwen.”

Frederik Cosyns: “Door kort op de bal te spelen, kunnen we de portefeuilles van onze cliënten 

meteen in lijn brengen met onze nieuwe strategie. Mooi meegenomen: het garandeert een 

gezonde afstand tussen cliënt en beleggingsportefeuille. Een bescherming tegen beslissingen 

‘vanuit de buik’ op momenten dat het stormt op de financiële markten.”

BLIK OP DE TOEKOMST

Vermogensbeheer is één ding, vermogensplanning nog iets anders. Virginie Traisnel: “We 

denken proactief mee met onze cliënten, in élke fase van hun leven. Meestal is de eerste 

insteek het financiële vermogen beheren. Eens de vertrouwensband er is, komen er fiscale en 

juridische aspecten bij kijken – of de echte vermogensplanning. Onze troef? We hebben alle 

expertise in huis. Onze juristen-fiscalisten volgen alle regelgeving op de voet. En kunnen zo, 

samen met externe adviseurs, de vermogensoverdracht perfect begeleiden voor onze cliënten. 

We betrekken er ook de volgende generatie bij. Bijvoorbeeld door ze vertrouwd te maken 

met de opbouw van een beleggingsportefeuille, een bedrijfsbalans of de fiscale en juridische 

aspecten van schenkingen.”

BUITENBEENTJE MET MEERWAARDE

CapitalatWork is geen ja-knikker. De vermogensbeheerder houdt weleens het been stijf als een 

cliënt iets vraagt dat tegen zijn eigen belangen ingaat. Bart Mortier: “We zijn er niet om onze 

cliënten rijk te maken, wél om zorg te dragen voor hun centen. Een massa producten in de 

toonbank leggen en aan zoveel mogelijk cliënten slijten? Nee, dat is niet onze stijl. We luisteren 

naar de mens achter het vermogen. Polsen naar wensen en bezorgdheden. En graven naar 

wat hij écht wil. Pas dan kan je als wealth manager een toevoegde waarde leveren.”

Ook bij beleggingskeuzes roeit CapitalatWork soms tegen de stroom in. Frederik Cosyns: “De 

hype rond internetbedrijven eind jaren 1990 is aan ons voorbijgegaan. En enkele jaren later 

gingen we ook niet mee in de vlucht naar veilig gewaande bankaandelen. Daardoor bleef de 

impact van de bankencrisis beperkt.” 

SOENENSPARK 58/101 · B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
+32 9 321 73 40 · +32 9 221 09 04 · INFO@CAPITALATWORK.BE

"Onze troef? We hebben 
alle expertise in huis. 
Onze juristen-fiscalisten 
volgen alle regelgeving op 
de voet."
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"Warmte is leefbaarheid"

Het creatief gebruik van texturen en 
nieuwe technische mogelijkheden 
hebben veel veranderd in de wereld 
van het interieurontwerp. Een team van 
professionele medewerkers staat 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



MOOOI
Haal de zon in huis en doorbreek de sleur. 
Deze opvallende zetel geeft jouw geheel 

interieur een unieke uitstraling!

DELVAUX
De fluo kleuraccenten en haar modern design 
maken van deze Delvaux handtas het ultieme 

statement piece.

STELTON
Stelton wordt 60 jaar! Voor deze heugelijke 

gelegenheid lanceren ze opnieuw hun tijdloze, 
geraffineerde bloemengieter.

RADO
Deze zongele True Thinline horloge van Rado wordt 

wellicht de show-stopper van jouw accessoires. 
Instant summer happiness!

Spring's here, 
give it your all

INTENSE 
KLEUREN EN 

TRENDY 
ACCESSOIRES 

VOOR EEN 
SPETTERENDE 

LENTE

MARIE JO

alice et maman - andres sarda - anjuna - antigel - banana moon - björn borg - calvin klein - chantal thomass - cyell - district - emporio armani - empreinte - falke

hanky panky - havaianas - heidi klum - isotoner - jets - lazul - le chat - lise charmel - lords & lilies - love sundaily - lunadiseta - marie jo - marie jo l’aventure 
marjolaine - marlies dekkers - mc alson - melissa odabash - ondademar  oscalito - paladini - paté de sable - pin-up stars - pleasure state - pluto - polo ralph lauren 

prima donna - raffaela d’angelo - ritratti - sanetta - schiesser - sloggi - sundek - sunuva - tommy hilfiger - twin-set - vilebrequin - wolford - woody - zeybra

nieuw in ons aanbod: sixtine’s, shan, zadig & voltaire, ...

Latemstraat 3, Sint-Martens-Latem - 09/383 89 99
www.linnenkastje.be -  linnenkastje.latem

Ontdek onze nieuwe webshop! Je vindt er ook een kleine selectie uit onze winkel. Aankopen komen automatisch op klantenkaart van de winkel. 
www.linnenkastje.be/latem/webshop

Linnenkastje Sint-Martens-Latem staat bekend 
voor een unieke mix van enerzijds betaalbare 
en anderzijds zeer exclusieve items. Met een 
aanbod van meer dan 40 merken bieden zij u een 
uitzonderlijk groot aanbod nachtkledij, badmode 
en ondergoed (voor kinderen -dames en heren). 
Daarbovenop mag u erop vertrouwen dat u eerlijk 
èn deskundig geadviseerd wordt.
Extra troeven: ruime parking voor de deur en 
vaak geopend op zondag (zie website-facebook-
instagram).
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They called her Giovane, 
but she preferred 'her.'

www.her.be



SPORT EN ONDERNEMERSCHAP? EEN GOUDEN COMBINATIE! SPORT 

BEVORDERT JE FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID. HET GEEFT ENERGIE, 

VERMINDERT STRESS, VERSTERKT JE DISCIPLINE EN HELPT JE OM NAAR 

PIEKMOMENTEN TOE TE WERKEN. DIRK JANSSENS, VENNOOT 

BIJ VASTGOEDKANTOOR IRRES, VATTE DE KOE BIJ DE HORENS EN NAM DEEL AAN 

ROC DU MAROC: EEN EXTREEM MTB-AVONTUUR DAT SMAAKT NAAR MEER …

ROC DU MAROC
V A S T G O E D K A N T O O R  I R R E S  R I J D T  G L A N S R I J K  P A R C O U R S

INSPANNING LOONT

Dirk is het gewend om ergens voor te gáán, zowel in zijn werk als op fysiek 

vlak. “Sport en avontuur waren vroeger mijn dada. Ik trok er geregeld opuit met 

de rugzak en deed mee aan kwart- en halve triatlons. Op een gegeven moment 

geef je dan voorrang aan werk en gezin. Voor je het weet, sleep je overtollige 

kilo’s mee en zakt je energiepeil onder nul. 

Zo’n anderhalf jaar geleden gooide ik het roer om. Ik schreef mezelf, 

samen met vier vrienden-ondernemers, in voor Roc du Maroc. Een 

uitputtingsrace waarvoor ik een jaar lang intensief heb getraind – mét 

resultaat.” 

WINNAARSMENTALITEIT

Roc du Maroc in een notendop: 6 dagen, 6 etappes, 666 kilometer 

en 9000 hoogtemeters in een landschap van een onbeschrijflijke 

schoonheid. “Het traject is slopend maar ook ontzettend mooi en 

veelzijdig. Het Atlasgebergte, canyons, vruchtbare landschappen, de 

woestijn, oases … Overal kom je jezelf tegen en moet je grenzen 

verleggen. Veel deelnemers waren trouwens ondernemers: mensen 

met een ijzersterke drive die geen genoegen nemen met middelmaat.”

ALLESBEHALVE DOORSNEE

Dirk bracht de challenge tot een goed einde. Ook met IRRES leggen 

Dirk en vennoot Pieter-Jan Demeyere samen met hun team de lat zo 

hoog mogelijk. “IRRES is het geesteskind van Pieter-Jan en mezelf. We 

werkten allebei al lang in de vastgoedsector. Op een gegeven moment 

was de tijd rijp voor iets nieuws, iets van ons. Wat eraan voorafging: een 

grondige voorbereiding, gespecialiseerde studies en een uitgekiend 

businessplan. We wilden geen kantoor van dertien in een dozijn, maar 

eentje dat select vastgoed op z’n paasbest in de markt zet.”

SCHAKEL TUSSEN KOPER EN VERKOPER

IRRES onderscheidt zich met marktkennis, een sterke lokale 

verankering en een klantgerichte totaalaanpak. “We kruipen in de 

huid van de koper om mogelijke twijfels en vraagtekens weg te halen. 

Concreet: we nemen het pand onder de loep, doen aanbevelingen 

voor verbetering, verzorgen styling en laten waar nodig kleine werken 

uitvoeren. Troeven accentueren, daar draait het om. Dankzij een goed 

geolied team voeren we al die taken uit volgens de regels van de kunst. 

Is er een klik met de woning, maar vinkt ze niet alle wensen af? Dan 

toont onze architect het potentieel van het pand aan.”

"Roc du Maroc in een notendop: 6 dagen, 6 etappes, 
666 kilometer en 9000 hoogtemeters in een landschap 
van een onbeschrijflijke schoonheid."

MIKKEN OP GOUD

Zeven jaar doelgericht bikkelen heeft IRRES geen windeieren gelegd: 

een groot klantenbestand, bijzondere panden en een naam met 

faam in de sector. “Succes komt niet vanzelf. Je moet lef, wilskracht 

en volharding hebben. Je dromen najagen en gaan voor goud.” De 

sportmicrobe werkt aanstekelijk op kantoor. In oktober loopt Dirk met 

enkele collega’s de marathon van Amsterdam. “Niets zo fijn als een 

gemeenschappelijk doel nastreven en uit het vaste stramien breken.” 

“Succes komt niet vanzelf. 
Je moet lef, wilskracht en 
volharding hebben. Je dromen 
najagen en gaan voor goud.”
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TE KOOP

St.-Martens-Latem - Landhuis  

Geniet van alle privacy en rust in dit statige 
landhuis omringd door groen. Deze villa 
in gebogen vorm werd gebouwd in 1932 als 
buitenverblijf van de familie de Hemptinne 
door de Brugse architect A. Dugardyn. In 2005 
werd een deel van de woning gerenoveerd door 
architecten Robbrecht & Daem.

T. 0479 417 496
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Passie voor vastgoed
en mensen

Ontdek ons aanbod op irres.be

T. 0486 069 070

TE KOOP

St.-Martens-Latem - Prachtige villa  

Nabij de Leie, goed verborgen in het Latemse 
groen, vinden we deze unieke villa terug. Bij deze 
woning is rust een prioriteit. Dankzij de centrale 
inplanting op het perceel van 4.573 m² is inkijk 
onmogelijk en wordt groenzicht gegarandeerd.

TE KOOP

Gent  - Penthouse 

In het historisch centrum van Gent ligt deze 
luxueuze penthouse, ontworpen door Glenn 
Sestig en gebruikt als tweede verblijf. Geniet 
vanop de verschillende terrassen van een
adembenemend uitzicht op de torens en 
een panoramisch zicht over de stad. Een 
dubbele afgesloten garagebox is voorzien. 
 

T. 0479 417 496
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KORTRIJKSESTEENWEG 19, 9830 SINT-MARTENS-LATEM     —    09 282 82 82     —     IRRES.BE

TE KOOP

St.-Martens-Latem - Penthouse  

Ontdek deze lichtrijke, high-end penthouse met 
een uniek zicht over de Royal Latem Golf Club. Veel 
aandacht ging naar het gebruik van kwaliteitsvolle 
materialen en de onberispelijke afwerking van het 
interieur. Er zijn 2 autostaanplaatsen voorzien. 

T. 0479 417 496
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TE KOOP

St.-Martens-Latem  - Architectenvilla 

Deze uitzonderlijke architectenvilla ontworpen 
door Jos Van Driessche, werd gebouwd in 
2000 op een ZW-georiënteerd perceel. U vindt 
deze villa in een rustige straat in een groene 
residentiële woonomgeving. 
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Verkoop van uw residentieel 

vastgoed in de Leiestreek.



MARYLÈNE MADOU
De heerlijk opvallende prints van Marylène 

Madou zetten je beste features in de spotlight. 
Haal ze massaal in je kleurkast én interieur.

GLOSTER
Gloster is synoniem met adembenemend design en 
tuinmeubelen vervaardigd uit onder andere de beste 
plantageteak die er te vinden is. Bij Rechts Van De 

Kerk in Deinze.

MESSIKA
Het glasheldere diamant en de perfecte asymmetrie 

geven deze oorbellen een glamoureuze flair. 
Het perfecte accent om je look op te waarderen.

FREDERIK ROIJE
Haal design én gezelligheid in huis met de Walk of 

Flame vloerkandelaar. De collectie is ook beschikbaar 
als luster of wandlamp.

MOOOI
Wie zegt dat lusters oudbollig zijn, zag nog nooit dit 
eigenzinnige exemplaar in het zwart. Iedere Smoke 

hanglamp is bovendien helemaal uniek.

CHLOE EYEWEAR
De lente kleurt opnieuw roos. Met deze smaakvolle 

zonnebril van Chloe Eyewear bekijk je alles vanuit het 
juiste perspectief.

GLOSTER - bij RECHTS VAN DE KERK

Anzeige_230x285mm.indd   1 18.02.2020   15:29:01
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Smaak, 
DAAR LEEF IK VOOR. 

ELKE DAG WEER IS HET EEN 
UITDAGING MEZELF 

EN ZO OOK U TE BLIJVEN 
verrassen.

Stijlvol, 
HEERLIJK TAFELEN, UNIEK, ...

HET ZIJN SLECHTS ENKELE 
UITZONDERLIJKE KWALITEITEN 

naast de 'joie de vivre' 
EN ONS ENTHOUSIASME.

— Maarten Bouckaert (restaurant Castor)

— Alex Maes (restaurant Fou d'O)

KORTRIJKSEWEG 164

8791 BEVEREN-LEIE 

(WAREGEM)

056 19 01 21
www.cas-tor.be

Gesloten op zaterdagmiddag, 
zondag en maandag

“Een synergie van subtiele details,

De ultieme vorm van gastvrijheid.”

— Maarten Bouckaert



HOUT DRAAGT DE GRILLIGE SPOREN VAN DE NATUUR EN BRENGT 

WARMTE IN HUIS EN TUIN. SINDS 2007 VORMT HET EXPRESSIEVE MATERIAAL 

DE GRONDSTOF VAN WOODSTOXX: SPECIALIST IN MAATWERK VOOR PARKET, 

TERRAS, GEVEL- EN WANDBEKLEDING. IN 2015 WERDEN DE GRENZEN VERLEGD 

NAAR HOUTEN BIJGEBOUWEN. ZO ONTSTOND UNICUS: UNIEKE PAVILJOENEN DIE 

EVEN VEELZIJDIG ALS OOGSTRELEND ZIJN.

UNICUS
U N I E K E  P A V I L J O E N E N  M E T  H O U T  A L S  P R O T A G O N I S T

B Y  W O O D S T O X X

BOORDEVOL BELEVING

Unicus weet de belevingswaarde van hout te vatten. Het vormt de basis van 

bijgebouwen die architecturale hoogstandjes zijn, en tegemoetkomen aan 

de wens om meer en beter van onze buitenruimte te genieten. Zaakvoerder 

Robbert Desmet: “Het uitgangspunt is vaak ontspanning: mensen willen een 

plek om fijne momenten te beleven met familie en vrienden. 

Dat kan een poolhouse of wellness zijn, een volwaardige extra leefruimte of zelfs een 

tuinkantoor. We stemmen onze gebouwen af op de wensen van de opdrachtgever: 

maatwerk met totale ontzorging.”

EXPERTISE EN SERVICE

Unicus speelt in de hoogste klasse. Het hanteert de beste technieken, verwerkt 

hoogwaardige materialen en onderscheidt zich met bijzondere ontwerpen. 

“Naargelang het wensenlijstje van de klant, gaan we voor houtskeletbouw, massieve 

houtbouw, magnumboard of een mix. We hebben alle expertise in huis om een 

project feilloos te realiseren: van design en productie tot plaatsing. Zelfs de luxueuze 

afwerking met het hoogste comfortniveau nemen we op ons. Het enige wat de klant 

hoeft te doen? Ons zijn dromen vertellen en genieten.”

UNIEK EN VEELZIJDIG

Unicus maakt geen traditionele houten gebouwen met rustieke looks, wel karaktervolle 

ontwerpen met overwegend strakke vormen. “Unicus-paviljoenen hebben een grote 

esthetische en expressieve waarde. Het zijn stuk voor stuk ijzersterke designparels die 

het klassieke keurslijf overstijgen. Zo is Spencer een eigentijds ontwerp dat je naar 

believen afwerkt met glas, aluminium of betonlook. Het versmelt met zijn omgeving 

en onderstreept de band met het exterieur. Met Skye gieten we het traditionele 

zadeldak in een modern kleedje. Eigenzinnig en met een veelzijdige invulling, echt een 

kameleon. De mogelijkheden zijn eindeloos om je paviljoen naar je hand te zetten.”

HART VOOR DE NATUUR

Hout heeft cachet en karakter, en is ook een duurzame keuze. “Houtbouw is 

ecologisch verantwoord in de brede zin van het woord. We werken hoofdzakelijk 

met gecertificeerde producten die we behandelen met respect en vakmanschap 

zodat ze generaties lang meegaan. Hout heeft het unieke vermogen om CO2 op te 

slaan, isoleert uitstekend zodat je energie bespaart, en leent zich voor een ‘droge’ 

bouwmethode. Bovendien integreren we regelmatig recuperatiehout zoals barnwoord 

om het verhaal helemaal circulair te maken.”

MEERWAARDE VOOR LEVENSGENIETERS

Unicus werkt in opdracht van bouwheer, architect of tuinarchitect, hoofdzakelijk in Oost- 

en West-Vlaanderen. “Door onze high-end werkwijze met nauwe projectopvolging zijn 

we graag dicht bij de klant – letterlijk en figuurlijk. Ook in Latem zijn we thuis. In deze 

prachtige regio met klassevolle woningen komt een Unicus-paviljoen uitstekend tot 

zijn recht. Het tilt je exterieur naar een hoger niveau, en garandeert een plek waar je 

de ratrace on hold zet. Even de pauzeknop indrukken, wie wil dat niet?”KORTRIJKSESTEENWEG 1157, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, +32 56 51 79 60
WWW.UNICUS.BE
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I S A B E L L E  O N R A E T 
I N T E R I E U R A R C H I T E C T E N

EEN KLINKENDE NAAM IN DE BELGISCHE INTERIEURWERELD

Hedendaags met een onmiskenbaar tijdloze uitstraling. De unieke stijl van 

interieurarchitecte Isabelle Onraet laat zich onmiddellijk herkennen. Ze heeft dan 

ook een vaste werkwijze die altijd start met de architectuur van de woning en de 

ruimtelijke proporties. Een coherent geheel krijg je namelijk pas wanneer alle 

elementen juist zitten en mooi overeenstemmen. Het uiteindelijk doel van Isabelle 

Onraet interieurarchitecten is om een uniek en verbluffend eindresultaat te verkrijgen 

waarin de klant meteen zichzelf herkent. Een interieur dat bovendien naadloos aansluit 

bij de noden en wensen van die klant. 

HOE EEN INTERIEUR EEN PRACHTIG GEHEEL VORMT

Restaurants, urban offices, boetiekhotels, originele woonprojecten… Dankzij de 

diverse realisaties op haar palmares is Isabelle Onraet een opvallende naam in de 

interieursector. Haar projecten kenmerken zich door een spel tussen balans en 

contrast. Isabelle Onraet gebruikt altijd kwaliteitsvolle, natuurlijke materialen. Stijlvol 

marmer en warme houttinten zorgen voor een aangename sfeer in elke ruimte. Ook 

kleur vormt een belangrijk onderdeel in het werk van Isabelle Onraet. 

De diverse tinten die gebruikt worden, komen samen tot een krachtig geheel. 

Een geweldig interieur is dan ook de combinatie van het gebruik van de meest 

uiteenlopende materialen, een sterk lijnenspel en Isabelle Onraet haar kenmerkende, 

eigen signatuur. 

DE INTUÏTIEVE ZOEKTOCHT NAAR SCHOONHEID

In al haar projecten gaat de interieurarchitecte op zoek naar de essentie van 

schoonheid. Hierbij vindt ze een evenwicht tussen heden en verleden, en tussen 

esthetiek en functie. Mensen zijn dol op nieuwigheden en dus vragen klanten vaak om 

innovaties terwijl ze toch ook trouw willen blijven aan hun eigen stijl. Een stevige dosis 

lef is hierbij aan de orde zodat nieuwe items geïntroduceerd kunnen worden en tevens 

matchen met de vintage elementen. Een grote uitdaging voor elke interieurarchitect. 

Dat Isabelle Onraet een krak in haar vak is, blijkt uit de manier waarop ze mensen weet 

te blijven prikkelen met haar combinaties. Van minimalistisch en strak tot klassiek. 

Isabelle Onraet interieurarchitecten neemt met plezier de meest diverse interieurs 

onder handen. Steeds met aandacht voor de verhouden en proporties, en met oog 

voor detail. Dat het eindresultaat ronduit verbluffend is, mag dan ook niet verbazen. 

STATIONSSTRAAT 123, 8790 WAREGEM - 056 29 89 29
INFO@ISABELLE-ONRAET.BE - WWW.ISABELLE-ONRAET.BE
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Stationsstraat 22-24-26 - 8790 Waregem, T 056 60 19 51

info@casteur.be, www.casteur.be

be

you

tiful

I only wear jewellery
on days ending in -y.
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Krachtig en harmonieus danst de geest van Tango op het sublieme ritme van heldere en 

gepolijste pracht. Verrassende ensembles van roosgeslepen diamanten in pavé-zettingen 

zorgen voor een unieke creatie met een exclusieve allure.

Tango
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EEN JUWEEL IS ALS EEN TWEEDE HUID. JE DRAAGT HET DICHT BIJ JE. HET IS EEN DEEL VAN JE PERSOONLIJKHEID, 

EN JE KIEST HET HEEL BEWUST. BIJ CASTEUR NEMEN WE GRAAG DE TIJD OM SAMEN MET JOU OP ZOEK TE GAAN 

NAAR DIE KETTING, DAT HORLOGE, DIE ARMBAND OF RING DIE JOU DOEN SCHITTEREN. WE VINDEN DAT JE DAARVOOR DAN OOK 

EEN DECOR OP MAAT VERDIENT: THE GLORIOUS ROOM. 

G L O R I O U S  R O O M

T I M E  T O  B E  G L O R I O U S ,  T I M E  T O  S P A R K L E

STATIONSSTRAAT 22-24-26 - 8790 WAREGEM, T 056 60 19 51
INFO@CASTEUR.BE, WWW.CASTEUR.BE

in full glory

Juweliers Casteur bestaat uit een gepassioneerd team dat zich elke dag voor 200% 

inzet voor een onklopbare service en beleving. Van generatie op generatie bouwen 

we verder aan een exclusief verhaal dat bijna 90 jaar geleden begon. En vandaag zijn 

we klaar een nieuw hoofdstuk, gebaseerd op nog meer beleving en een persoonlijke 

one-op-one service in onze Glorious Room. 

Het idee voor onze Glorious 
Room is dan ook ontstaan 
vanuit de inspiratie die we van 
onze klanten kregen.
Het idee was al een tijdje aan het rijpen en is ontstaan vanuit de inspiratie die we van 

onze klanten kregen. Vaak brachten onze klanten eigen kledingstukken of foto’s van 

een trouwjurk of suitekleedje mee om op zoek te gaan naar de passende  juwelen, 

naar de finishing touch. Modebewuste klanten investeren ook alsmaar vaker in kleding 

die ze meer dan een paar keer willen dragen. En ze denken verder dan dat. Ze 

denken duurzamer, ze willen combineren en zijn op zoek naar juwelen die mooi in 

harmonie zijn met hun garderobe. 

Vanaf vandaag kunnen we onze klanten een heel persoonlijke pas-ervaring aanbieden 

in een ongedwongen en rustige sfeer. In onze Glorious Room word je in alle exclusiviteit 

ontvangen en geven we je advies over hoe je een juweel of horloge kunt combineren 

met de ensembles of kledingstukken die je thuis in je kast hebt hangen. In deze 

gloednieuwe luxueus ingerichte ruimte, afgezonderd van de rest van winkel, bekijken 

we samen jouw persoonlijke stijl en welke juwelen daarbij tot zijn recht kunnen komen. 

We willen je graag in alle rust onze juwelen presenteren op de kleren die jij het liefst 

draagt. Met juwelen moet je spelen: eenzelfde stuk kan vaak zowel in een zakelijke 

look passen als bij een feestelijk ensemble, als je ze goed weet te combineren. Je 

zal versteld staan van de vele combinatiemogelijkheden die het juiste juweel je kan 

bieden. Of je nu op zoek bent naar de bijpassende accessoires op je trouwjurk, je 

suitekleedje of je outfit voor welke gelegenheid dan ook, Casteur zorgt ervoor dat je 

outfit tot in de puntjes afgewerkt is. 

“Met juwelen moet je spelen: eenzelfde stuk kan vaak zowel in een 

zakelijke look passen als bij een feestelijk ensemble, als je ze goed weet 

te combineren”.

Bij Casteur zit mensen mooier maken in het bloed. Het ervaren team van Casteur 

kent de klanten en de merken door en door. Het is dan ook onze tweede natuur om 

hen met elkaar te matchen en ervoor te zorgen dat je een leven lang plezier beleeft 

aan je aankopen. 

Een kwalitatief juweel of horloge kies je niet zomaar. Je zoekt iets wat jouw stijl en 

persoonlijkheid versterkt en je wil dan ook de juiste keuze maken. Wij maken graag 

tijd en ruimte vrij om je te ontvangen in onze gloednieuwe ruimte, de Glorious Room, 

waarin we kracht bij je verhaal zullen zetten met de juiste accessoires. 

Omdat we je ongestoord het beste advies kunnen geven, werken we in onze Glorious 

Room graag op afspraak. Dan heb jij ook alle tijd om een keuze te maken waar je 

je helemaal goed bij voelt. Wij kijken ernaar uit om je binnenkort te verwelkomen in 

onze Glorious Room! 

Time to smile, shine and sparkle!

Team Casteur
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F
R A M E

S U N G L A S S E S

G R E A T E S T
your

WELKE ZONNEBRIL ZET JIJ DEZE ZOMER OP JE NEUS? KIES JE FAVORIET UIT DEZE 

ZES FIJNE TRENDS. TIP: JE HOEFT JE NIET TOT ÉÉN BRIL TE BEPERKEN …

FLAT TOPS

Dé trend van 2020: een montuur met een volledig horizontale bovenkant. 

Deze brillen houden het midden tussen sportief en retro – het beste van 

twee werelden. Veel celebs zijn dol op de flat top-bril. Ook iets voor jou? 

Met deze zwarte versie oog je trendy, chic én sporty. 

RETRO ROND 

Is je gezicht wat hoekig of langwerpig? Dan brengt een ronde bril je 

gelaatstrekken mooi in evenwicht. Een rond brilletje associëren we nog altijd met 

John Lennon, maar de retrolook is erg vrouwelijk. Zoals dit aantrekkelijke model 

met honingbruin montuur en dito glazen – warm én sensueel.

BRIGHT WHITE

Graag een stijlvolle, neutrale bril zonder erbij te lopen als een grijze 

muis? Ga dan voor een witte variant. Aviator, oversized, rechthoekig 

of met fijn montuur … Je vindt gegarandeerd een model dat bij jou 

past. Deze classy versie fleurt je gezicht, je outfit en je humeur op.

MULTIPRINT BLING BLING 

Oud is in. Tenminste, als de retrolook is aangepast aan vandaag. 

Concreet: een toefje kleur, een portie bling, nieuwe materialen, noem 

maar op. Deze versie steekt de vintagebril in een gedurfd kleedje: een 

zebraprint voor het montuur en paarse glazen. Voor retrolovers met lef. 

THE FUTURE IS NEAR 

De futuristische trend stak vorig jaar al de kop op. Het is een blijvertje, 

want ook dit seizoen zijn futuristisch ogende brillen alom aanwezig. 

Ze gaan zelfs een stapje verder, met een gewaagd silhouet, kronkelend 

pootje of XL-formaat. Zoals deze met grafische vorm, roze glazen en 

zilveren montuur.

Y V E S  S A I N T  L A U R E N T  w F E N D I  w

v  B O T T E G A  V E N E T A v  G U C C I

v  B A L E N C I A G A

THE BIGGER THE BETTER

Oversized-brillen zijn niets nieuws. Audrey Hepburn en Jackie Kennedy 

waren destijds al fan. En ook jij kunt de groter-dan-groot-trend 

aan je collectie toevoegen. Een XL-zonnebril duikt telkens opnieuw 

op – terug van nooit weggeweest. Big is beautiful, zeker in deze 

prachtige tint en uitvoering.

A L E X A N D E R  M c Q U E E N  w
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TOTALLY TATAMI
T O T A L L Y  D I F F E R E N T

EIND VORIG JAAR OPENDE EEN NIEUWE INTERIEURZAAK HAAR DEUREN IN HET CENTRUM VAN WAREGEM. 

MET EEN RUIM EN GEVARIEERD AANBOD VAN HIGH-END MERKEN ZAL TOTALLY TATAMI DE HARTEN VAN 

HEEL WAT DESIGNLIEFHEBBERS VEROVEREN. 

EIGENZINNIG ANDERS

Bij Totally Tatami  vind je werkelijk alles voor je woning. Van vloer- en 

wandbekleding over meubilair tot keukengerei en kleinere decoratieve stukken 

die de finishing touch van je interieur worden. Op eigenzinnige wijze combineert 

Totally Tatami vintage, met exclusief, hedendaags topdesign en een liefde voor 

warme, natuurlijke materialen. Dat resulteert in een prachtige showroom die 

verrassend en vernieuwend is. Totally Tatami richt zich dan ook expliciet tot 

interieurliefhebbers – particulieren en interieurarchitecten – voor wie het net dat 

tikkeltje anders mag.

“Wij Vlamingen zijn heel voorzichtig”, klinkt het. “We durven bijna geen geld uit 

te geven aan unieke stukken, omdat we bang zijn dat we die na een tijdje beu 

gaan zijn. Maar dat is niet zo. Je moet in je interieur streven naar een goede 

balans van stijlen, kleuren, materialen en dan geraak je er niet op uitgekeken.” 

Het mag dan ook niet verbazen dat Totally Tatami is ontstaan uit een nood aan 

vernieuwing in een sector waar zowel qua stijl als qua merken vaak hetzelfde 

wordt aangeboden. Daar doet Totally Tatami niet aan mee. Het aanbod is ruim 

en gevarieerd maar straalt ook evenwicht uit.

EXCLUSIEF AANBOD VAN TOPMERKEN

Totally Tatami is exclusief verdeler voor België van enkele toonaangevende 

merken en ontwerpers uit binnen- en buitenland. Die werden zorgvuldig 

geselecteerd om klanten een uniek aanbod te kunnen presenteren. 

Het Londense Sé Collections is een collectief van topontwerpers over de 

hele wereld dat designmeubels creëert van ongeziene allure en die afwerkt met 

fijne materialen en het hoogste vakmanschap. 

De stukken van Atelier Tortil van de veelzijdige designer, kunstenaar Jean-

Pierre Tortil, zijn verrassend en van een tijdloze schoonheid. Hun dynamische 

vormen combineert Atelier Tortil met herkenbare kleuren en mooie materialen. 

Passie voor design komt hier samen met vakmanschap, knowhow en 

vernieuwing. 
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De ontwerpen van de Parijse Charlotte Biltgen resoneren altijd met de ruimte waarin ze 

staan. Met natuurlijke materialen en levendige kleuren, opvallende tinten van geel en blauw 

en de subtiele elegantie van gebogen vormen drukt Biltgen zachtheid en vrouwelijkheid uit. 

Zorgvuldig gekozen materialen sublimeren haar eenvoudige lijnen en voegen verfijning, textuur 

en contrast toe aan haar stukken.

Een heel ander verhaal krijgen we bij het New Yorkse BCM&T. Een liefde voor pure, bijna 

robuuste vormen, hout en vakmanschap lagen aan de basis van Blackcreek Mercantile 

& Trading Co. Om voeling te bewaren met het vak en het materiaal, kiest BCM&T ervoor 

kleinschalig te ontwerpen en produceren. Alles wordt met de hand gemaakt in het eigen atelier 

in een poging goede ontwerpideeën te verbinden met geweldige materialen, en via eenvoudige 

processen de klanten rechtstreeks de essentie van hun werk te laten voelen. Dat resulteert bij 

BCM&T in duurzame, mooie en functionele objecten en meubilair.

Studio MTX vertaalt technieken van traditioneel borduurwerk naar interieurs met wat ze 

zelf ‘broderie architecturale’ noemen. Op verzoek van interieurarchitecten, decorateurs en 

ontwerpers, maakt Studio MTX innovatieve wanddecoratie. Onverwachte combinaties van  

bv. goud en zijde, vilt en glas maken elk scherm van Studio MTX tot iets bijzonders. Het zijn 

eyecatchers in high-end hotels en restaurants, particuliere woningen, winkels.

Het werk van Kiko Lopez bevindt zich dan weer op het raakvlak tussen interieur en kunst. 

Kiko Lopez is van opleiding architect en industrieel ontwerper, maar hij is in de eerste plaats 

een uitzonderlijk glaskunstenaar die artistiek talent combineert met puur vakmanschap. De vele 

technieken die hij in zijn dertigjarige carrière in diverse disciplines tegenkwam, gebruikt hij nu 

om te innoveren in zijn glaswerk. Kiko's strenge vakmanschap en zijn unieke artistieke talent 

spreken architecten, interieurontwerpers, galerijen en verzamelaars over de hele wereld aan.

Martin Berger weet als geen ander hoe je een intrigerende dynamiek tussen gebaren en het 

lichaam creëert. Zijn kunstwerk ‘Flow’ schetst de unieke evolutie van leven dat stilvalt. ‘Flow’ 

was van 5 tot 8 maart te bewonderen op de beurs Colletible bij de stand van Totally Tatami. Een 

absolute aanrader voor liefhebbers van de beeldende kunst en verfijnd handwerk.

Aan boeiende designmerken en inspirerende stukken is er bij Totally Tatami duidelijk geen 

gebrek. Naast deze exclusieve werken vind je er ook gevestigde waardes zoals Bassam 

Fellows, Pieter Stockmans, Valerie Objects, …en pure vintage van Norki, Roger Capron. 

Je vindt er letterlijk alles voor je interieur. En vooral: je vindt hier unieke stukken die je elders 

niet vindt. Wie zijn interieur en zijn woning een persoonlijke en exclusieve toets wil geven, kan 

niet om Totally Tatami heen.

STATIONSSTRAAT 121 - 8790 WAREGEM - 056 38 01 64
WELCOME@TOTALLYTATAMI.COM - WWW.TOTALLYTATAMI.COM

MAANDAG 14u – 18u
DINSDAG-ZATERDAG 10u – 18u Stationsstraat 72 · 8790 Waregem · www.celinedwaregem.be

 Celine D  celinedwaregem
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DIVE
S U M M E R
into

WWW.ANEMONESWIM.COM WWW.MOEVA.COM

KIJK JIJ OOK AL REIKHALZEND UIT NAAR DE ZOMER? 

WIJ ZOCHTEN EN VONDEN ALVAST ENKELE BADMODEMERKEN WAARIN JE 

ZELFZEKER EN ‘ON TREND’ JE BESTE BEENTJE VOORZET.   

1

MOEVA SWIMWEAR

Met de SS20 Collection neemt Moeva je mee naar de late jaren 70, vroege jaren 80 en de 

epische glamour van Studio 54. Wilde nachten in het teken van disco en glitter, uitgedost in 

decadente looks kenmerkten de hoogdagen van de New Yorkse nachtclub. Grace Jones, Diana 

Ross, Cher, Andy Warhol, Bianca Jagger, Jerry Hall en Debbie Harry voelden zich in hun sas in 

het mekka van de jetset slash speeltuin van de sterren. De hoogdagen van Studio 54 mogen 

dan al lang achter ons liggen, de stijl blijft nog altijd overeind. 

Moeva brengt een hedendaagse interpretatie van de nostalgische sfeer met gedurfde snits 

en de nodige bling. De Italiaanse stoffen zijn stuk voor stuk hoogwaardig en handgemaakt 

door getalenteerde vakmensen. Om de kwaliteit te waarborgen, worden alle items getest 

door LYCRA®-laboratoria. Als bewijs wordt elk Moeva-ontwerp geleverd met een certificaat 

van kwaliteitsborging. Ook de vergulde accessoires zijn superieur: van Franse en Italiaanse 

herkomst, roestvrij en zonder nikkel. Niet alleen mooi, maar ook nog eens duurzaam en lief 

voor Moeder Natuur. 

ANEMONE SWIMWEAR

Anemone pakt uit met een fraaie collectie badmode die knipoogt naar ready to wear-stijlen uit 

de nineties. De collectie oogt tijdloos, met pure lijnen en simplistische vormen. Ze herinnert aan 

de catwalks van Prada, Calvin Klein, Narciso Rodriguez en Donna Karan in de jaren 90, maar 

dan met een vleugje resortgevoel.

Het kleurenpalet is geïnspireerd op de woestijnseries van de Amerikaanse kunstschilder 

Georgia O'Keeffe en de legendarische draaikolken van Sedona in Arizona. Denk aan terracotta, 

mosgroen, de roze gloed van een zonsondergang … Ook luipaardprint en de kleuren uit 

de debuutcollectie (mosterd, jadegroen, marine, wit en zwart) keren terug. Het assortiment 

werd uitgebreid met onder andere zes extra body's, verkrijgbaar in verschillende hoogwaardige 

materialen zoals Spaanse ramie, pima-katoen en Japanse en Turkse cupro: een duurzaam 

alternatief voor zijde. Voorts ook drie nieuwe boorduurmotieven van de anemoon: de bloem 

waaraan het merk zijn naam dankt. 

Anemone Swimwear wordt geproduceerd in LA met Italiaanse stoffen. Het merk legt de lat 

hoog op het vlak van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Ook de ingebouwde bescherming 

met UV 50+ is een flinke troef.

2
De hoogdagen van Studio 54 mogen 
dan al lang achter ons liggen, de stijl blijft 
nog altijd overeind. 
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WWW.ZADIG-ET-VOLTAIRE.COM

ZADIG & VOLTAIRE SWIMWEAR

Het Parijse modehuis Zadig & Voltaire verstaat de kunst om luxe te verzoenen met een hoog rock-

‘n-rollgehalte. Het merk draagt creativiteit, vrijheid en eigenzinnigheid hoog in het vaandel. Dat uit 

zich in collecties die even stoer als chique ogen en waarmee je een heus fashionstatement maakt. 

De swimwearcollectie is vernoemd naar exotische eilanden. Badpak Jaws heeft diepe uitsnijdingen 

en verwijst zowel naar de bloedstollende thriller van Steven Spielberg als naar het ‘Isle of Jaws’: een 

eiland voor de kust van West-Australië. 

De Kimono Yeri is opgesmukt met een motief van vleugeltjes: kenmerkend voor Zadig & Voltaire-

liefhebbers die graag hun vleugels uitslaan en zich niet in een keurslijf laten dwingen … De collectie 

in een notendop: rebels, vrijgevochten, nonchalant chic.

De Kimono Yeri is 
opgesmukt met een 
motief van vleugeltjes: 
kenmerkend voor Zadig 
& Voltaire-liefhebbers 
die graag hun vleugels 
uitslaan en zich niet 
in een keurslijf laten 
dwingen … 
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DRIE SCHAKELS IN RADERWERK STERRENZAAK

Tim mag dan al het uithangbord zijn van de zaak, Ben en Inge dragen evengoed hun 

steentje bij tot het succes. Tims biotoop is de keuken waar hij exquise gerechten bereidt, 

bekroond met onder andere twee Michelinsterren. Gastvrouw Inge ontfermt zich over zaal, 

sfeer en personeel. Ben is de stille kracht die de interne keuken bestiert. 

BEN, HOE BEN JIJ IN HET RESTAURANT VERZEILD GERAAKT? 

Tijdens mijn studies economie sprong ik al wat bij in de zaak, vooral met administratie en 

boekhouding. Na een korte passage bij Ernst & Young lonkte het restaurant dat in volle groei 

was – een uitdaging waaraan ik een meerwaarde kon leveren.

ONDERTUSSEN WERKEN JULLIE AL JAREN SAMEN. LOOPT DAT GESMEERD?

Onze neuzen staan in dezelfde richting en we vullen elkaar prima aan. Passie, perfectie en 

servicegerichtheid zitten in ons DNA. Belangrijke beslissingen nemen we met ons drieën, 

zelfs als we daarbij een andere invalshoek hebben. We gaan voor het compromis en zitten 

nooit in elkaars vaarwater.

BOURY BEWANDELT SOMS ZIJWEGEN. EEN BEWUSTE KEUZE?

Er komen regelmatig dingen op ons pad. Als die een toegevoegde waarde hebben, zetten 

we er onze tanden in. Zoals de samenwerking met Brussels Airlines om businessclass-

klanten op grote hoogte finesse te serveren – een huzarenstukje dat voor exposure zorgt. 

Met costumier D’Longueville gingen we een partnership én vriendschap aan omdat we 

dezelfde waarden delen: vakkennis, maatwerk en ondernemerschap. 

Broers Tim en Ben Boury en Inge Waeles zijn het sterke trio achter 
Boury Restaurant in Roeselare. Ze bieden hun gasten een totaalbeleving 
met gelauwerde gastronomie en een hoogstaande service. Een gesprek met 

Tim en Ben over hun glansrijke traject.

RESTAURANT BOURY
G R A N D I O Z E  G A S T R O N O M I E ,  B E S C H E I D E N  B E Z I E L E R S 

RUMBEEKSESTEENWEG 300 · 8800 ROESELARE
051 62 64 62 · WWW.RESTAURANTBOURY.BE
GESLOTEN OP ZONDAG, MAANDAG EN WOENSDAGAVOND

HOE KWAM BOURY BOTTLED TOT STAND? 

Tims gerechten dragen intrinsiek de Boury-stempel. Vanuit de keuken ontstond het idee om ook dranken 

een eigen signatuur te geven. En dat met dezelfde filosofie: focus op één hoofdingrediënt dat smaak, 

geur en garnituren bepaalt. Tim creëert; ik zorg voor design en marketing van onze gin, kruidenlikeur, 

vermout …

TIM, JOUW CARRIÈRE KWAM VLUG OP KRUISSNELHEID. GA JE DAARVAN NIET ZWEVEN?

Ik ben fier op mijn realisaties en de professionele erkenning, maar blijf wel nuchter. Ik leg de lat hoog 

en streef voortdurend verbetering na, maar het is vooral hard knokken. Telkens opnieuw presteren om 

klanten tevreden te stellen – daar draait het rond.

WAT TYPEERT JOUW KOOKSTIJL?

Ingrediënten van topkwaliteit die ik met techniek, verfijning en creativiteit in balans breng. Ik geef er graag 

een frisse toets of een zuurtje aan, zeker in de zomer. Waar mogelijk werk ik met lokale producten, maar 

dat is geen must: smaak en kwaliteit primeren. 

OVER BALANS GESPROKEN: HOE ZIT HET MET DE VERHOUDING WERK-PRIVÉ?

Veel vrije tijd hebben we niet, maar we vullen die wel zo kwaliteitsvol mogelijk in. Ik probeer om een 

evenwicht te vinden want ik wil niet opgebrand zijn op mijn 45ste. Anderzijds is het altijd nú dat het moet 

gebeuren: in de flow blijven en momentopnames verzilveren. We genieten van ons succes, blijven met de 

voeten op de grond en zijn dankbaar dat klanten én professionals ons harde werk loven. 

TIM BOURY IN EEN NOTENDOP

• Hotelschool Ter Duinen 

• Leerschool: Comme Chez Soi, Belga Queen en Oud Sluis

• Belangrijkste leermeester: Sergio Herman 

• 2010: opening Boury Restaurant

• Erkenningen: 

2011: eerste Michelinster

2014: Jonge Topchef van Vlaanderen (Gault & Millau)

2017: Chef van het Jaar (Gault & Millau) + tweede Michelinster
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ONS doel IS OM UW INTERIEURPROJECT VAN ONTWERP TOT EN MET OPLEVERING TOT EEN GOED EINDE TE BRENGEN.  

ONZE ambitie PROFILEERT ZICH IN HET CREËREN VAN EEN HUISELIJKE SFEER DIE NIET AAN DUURZAAMHEID INLEVERT. 

OF DIT NU UW WERKRUIMTE OF THUIS IS, HET IS ONZE passie OM U HIERIN VAN  BEGIN TOT EINDE BIJ TE STAAN.  

SARAH@ADESIGNCREATIONS.BE 

WWW.ADESIGNCREATIONS.BE 
0474/37.06.03 

LIEVEN@D-CORPROJECTS.BE 

WWW.DCORPROJECTS.BE 
0496/52.73.32 



Je vergaapt je aan bazaars, handgemaakte producten en paradijselijke stadstuinen. Je spot slangenbezweerders 

en verhalenvertellers en snuift de onweerstaanbare geuren op van de Marokkaanse keuken. Maar Marrakech 

is ook een hippe plek met nieuwe wijken, exclusieve winkels en een overschot aan horeca. Er is voor elk wat 

wils: van architectuurliefhebbers en cultuurfanaten tot shoppers en zij die houden van wellness. Het mooiste 

nieuws? Je logeert er prinsheerlijk bij Belgen die er een riad, hotel of gastenkamers uitbaten. 

Zij kennen de stad als hun broekzak en trakteren je op een onvergetelijk verblijf zodat de oriëntaalse droom 

voor jou werkelijkheid wordt. Wij keken binnen bij landgenoten in Marrakech en geven een voorproefje van wat 

je tijdens een vakantie mag verwachten.

LUXE IN MARRAKECH
T R A D I T I E  E N  M O D E R N I T E I T  I N  M U L T I C U L T U R E E L  K L E E D J E

MARRAKECH IS EEN STAD DIE BEKOORT EN ALTIJD IN BEWEGING IS. 

HET LEVEN SPEELT ER ZICH AF IN TWEE SNELHEDEN. AAN DE ENE KANT LIJKT DE TIJD NOG 

STIL TE STAAN EN BELEEF JE HET TRADITIONELE MARRAKECH. 
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Riad Sakkan biedt vier types kamers met een 
heel persoonlijke inrichting en alles wat je 
je maar kunt wensen voor een prinsheerlijk 
verblijf, inclusief  een koninklijk ontbijt. 
Het summum van laidback luxe, geïnspireerd 
op de passies van de uitbaters: reizen, 
gastronomie, kunst en architectuur.

1. RIAD SAKKAN - WEG VAN HET ALLEDAAGSE
Op hun eigen reizen misten Veerle en Tom in de meeste hotels het gevoel van een ‘thuis 

weg van huis’. Precies die ervaring bieden ze hun gasten in Sakkan, afgeleid van Sa-kan: 

een plek waar je je goed voelt. De paleiselijke riad met een eeuwenoude geschiedenis werd 

gerestaureerd in samenwerking met designer Willem Smit. De sfeer? Een uitgekiend evenwicht 

tussen glamour, ongedwongenheid en privacy.

Veerle: “Sakkan is vlot toegankelijk, dicht bij bezienswaardigheden en het rijke culturele leven. 

Je logeert in het minder toeristische maar hippere deel van de oude stad waar het gonst van 

de bedrijvigheid. Naast de traditionele must-sees trek je naar boetieks, restaurants, galerijen, 

kunst- en brocantebeurzen of een van de vele andere events.”

Het koppel baat het hotel uit sinds september 2019, na een grondige zoektocht naar een 

pand dat de mogelijkheden bood die ze zochten. De inrichting getuigt van een ontzettend 

goede smaak: creatief, kleurrijk en weelderig met oog voor kunst. “Naast het comfort en de 

luxe appreciëren onze bezoekers vooral de gastvrijheid en discretie. Ook onze kennis van de 

regio is een troef. We helpen hen om de boeiendste plekken van de streek te verkennen – ook 

buiten de platgetreden paden.”

Waar het gastenkoppel zélf lyrisch over is: de vriendelijkheid, verdraagzaamheid en 

ongedwongen multiculturele harmonie. “Marrakesh was een kruispunt tussen vele culturen. 

Wederzijds respect en begrip zitten hier ingebakken. We houden ook van de levendigheid, de 

prachtige natuur en de feeërieke nachten. De Fransen noemen Marrakesh niet voor niets het 

Parijs van Afrika.”

EXTRA INFO
43, Rue Sidi el Yamani

40000 Marrakech

info@riadsakkan.com

+212 6 84 55 92 23

www.riadsakkan.com
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2. DAR KAWA - VERFIJNDE AUTHENTICITEIT
Valérie Barkowski bewandelde al vele paden in haar loopbaan, met als rode draad creativiteit en 

veelzijdigheid. De innemende vrouw van Belgische origine heeft een multiculturele achtergrond, 

wat haar liefde voor Marrakech verklaart. Dar Kawa verwelkomt gasten in een sober en stijlvol 

interieur met textiel uit haar eigen collectie. 

“Ik bezocht meer dan 200 huizen voor ik Dar Kawa op de kop tikte in het hart van de Medina. 

Mensen beleven hier de ‘wakkere droom’ die ik zelf in 1991 ervoer. In hun home away frome 

home heerst een eigentijdse en authentieke sfeer: een hommage aan de Marokkaanse 

levenskunst. Mijn gasten appreciëren vooral de keuken, de inrichting en de medewerkers. Zij 

kennen de kunst van het ontvangen.”

Haar globetrottersbestaan bracht Valérie veel levenswijsheid bij. “Ik koester de schoonheid, het 

eenvoudige geluk en de gulheid van de lokale bevolking. Nieuwe culturen ontdekken is mijn 

passie, net zoals ‘clean & slow living’.” Dar Kawa ademt de passies van Valérie. Het is een plek 

om verliefd op te worden en waar je slow life aan den lijve ondervindt. Zodra je hier over de 

drempel wandelt, waan je je in een andere wereld. Eentje waar sereniteit en schoonheid heerst 

– een heilzame belevenis voor lichaam en geest.

Ook het eten is een belevenis: vers, smaakvol en met liefde bereid. Laat je zeker verwennen in 

de spa die met 100 procent natuurlijke verzorgingsproducten werkt. Als je je hier niet herboren 

voelt, dan nergens … 

Dar Kawa is kleinschalig en erg persoonlijk ingericht met 
ontwerpen van Valéries lijn. Het interieur met koele 
wit-zwart-grijze tinten, vleugjes kleur en streelzacht 

textiel creëren een baken van rust, omgeven door geurende 
appelsienbomen. Alles is om door een ringetje te halen én te 

koop in Valéries exclusieve winkel of  op 
www.valeriebarkowski.com.

EXTRA INFO
Kaat Benahid, Derb Ouali, 18 

40000 Marrakech Médina

info@darkawa.net

www.darkawa.net
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Riad O vormt ook de gedroomde setting voor een 
teambuilding, familiereünie, vriendenbijeenkomst, 
noem maar op. Je kunt de riad exclusief  afhuren 
voor je gezelschap. Zo ervaar je de Marokkaanse 
gastvrijheid in een authentieke en charmante sfeer 

met de luxe en faciliteiten van een hotel.

3. RIAD O - ONTHAASTEN OP NIVEAU
In 2001 brachten Caroline en Gert voor het eerst een bezoek aan Marrakech. Het was liefde 

op het eerste gezicht, dus bleven ze maar terugkeren. Hier lag hun toekomst. Sinds 2014 

runnen ze Riad O, samen met zoon Manu. “De naam bestond al. Uit respect voor de ziel 

van het domein, beslisten we om die te houden. Die ‘ziel’ is hier trouwens overal aanwezig.  

De indrukken, emoties, kleuren, geuren … zijn overweldigend.”

De gastheren zijn gepassioneerd door de vele troeven van Marrakech. Van de warmhartige 

cultuur tot de veelzijdige bezienswaardigheden. Hun missie: een meerwaarde creëren voor 

bezoekers en locals. En mensen maximaal laten proeven van het ontelbare moois dat de regio 

te bieden heeft. “Hier neem je vanzelf afstand van de dagelijkse banaliteiten en waardeer je 

de schoonheid van eenvoudige dingen. Mensen zijn hier gelukkiger met minder, en er is veel 

onontgonnen potentieel.”

In hun wijk, Bab Doukkala, krijgen gasten een kijkje in het dagelijkse leven. De gastheren delen 

enthousiast hun kennis en liefde voor de streek. “Dankzij de centrale ligging vormt de riad de 

ideale uitvalsbasis voor een verblijf met voor elk wat wils. In de riad zelf komen gasten helemaal 

tot rust en genieten ze totale ontzorging.”

Een excursie, diner of massage? Je gastheren regelen alles tot in de puntjes. In het fraai 

ingerichte decor heerst een huiselijke en intieme sfeer. Op het programma: zonnen, zwemmen, 

tafelen of gewoon heerlijk nietsdoen onder de stralend blauwe hemel …

EXTRA INFO
Quartier Bab Doukkala

Derb Sidi Ahmed Ou Moussa 10, 40008 Marrakech

info@riad-o-marrakech.com 

+32 486 83 60 35 · +212 52 43 85 111

www.riad-o-marrakech.com
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4. RIAD SOUMAYA - HEMELS LOGEREN
In 2000 boekten Vera en Philippe een reis naar Marrakech. Ze vielen als een blok 

voor de smeltkroes van culturen, de mystieke stad en de rijke historie. Na een week 

vakantie in een riad, beslisten ze om er zelf eentje te kopen. Omdat er veel interesse 

was om de riad te huren, richtten ze een maison d’hôtes op. De eerste bevond zich 

in het hartje van de Medina. Vandaag baten ze Riad Soumaya uit. Een parel met 

vier luxe suites, grote tuin met zwembad, wellnessfaciliteiten en alle comfort om er 

helemaal tussenuit te zijn.

De riad ligt in een natuurlijke omgeving en staat letterlijk en figuurlijk dicht bij de 

Marokkaanse tradities en levensstijl. Vera: “Drie uur vliegen en je bent helemaal 

dépaysé. We laten onze gasten van de cultuur proeven, maar evengoed van het 

dagelijkse leven. 

Ze waarderen vooral de ruime kamers, de serene sfeer én de manier waarop ze in de 

watten worden gelegd.” Het koppel noemde de riad naar een bevriende Marokkaanse 

vrouw. Dat soumaya ‘hemels’ betekent, gaf de doorslag. En of het er hemels is! Een relaxt 

verblijf in een prachtig ingericht domein, op een idyllische plek vol bezienswaardigheden.  

De uitstekende keuken en gastvrijheid krijg je op de koop toe. 

De gastvrouw en -heer deden veel ervaring op tijdens hun eerste verbouwing. “Onze 

Marokkaanse architect had een andere smaak dan wij. Dus gingen we zelf aan de 

slag met het ontwerp. De tuin is van de hand van Karin Sebreghts (Linea Verde) met 

wie we ook in België al hadden samengewerkt.”

EXTRA INFO
Km 10, route de l’Ourika

Tassoultant, Marrakech

vera.blommaert@skynet.be

+ 32 475 32 02 04 · + 212 661 69 26 32

www.riadsoumaya.com
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5. DAR SIMONS - MEMORABELE BELEVENIS
Marjan en Carlo hebben een hart voor mensen, duurzaamheid, tradities en kwaliteit. Die vier 

passies vormden de drijfveer voor Dar Simons: een samentrekking van ‘dar’ (huis) en hun 

familienaam. Sinds eind 2019 baten ze dit unieke ‘huis’ uit in Bab Doukkala: de buurt waar zij 

zich thuis voelen en veel locals kennen. Binnenkort vervoegen vriend Christian en zijn gezin zich 

bij het koppel. Carlo: “Marrakech kwam op onze radar omdat we het verschil wilden maken op 

een plek waar armoede heerst. Als toerist merk je dat niet meteen. We pakken het kleinschalig 

aan, maar betekenen hier écht iets – zowel voor de bevolking als onze gasten.”

In Dar Simons voert persoonlijkheid de boventoon. Bezoekers worden ondergedompeld in de 

levenswijze van het gastenkoppel: een totaalervaring. “De mensen komen hier om het leven te 

vieren. Gastronomie speelt een hoofdrol in de ruime zin van het woord. We vertellen over onze 

producten en bereidingen. Bovendien werkten we voor het personaliseren van de tafels samen 

met Martine Thoelen, een artieste die van porselein haar métier maakte.

Qua inrichting hier geen toeters en bellen. Het interieur is comfortabel, rustig en knus. Alles is 

erop gericht om de essentie te laten primeren: een vredige oase om de vele indrukken van 

de levendige stad te ‘verteren’. “Wat je ziet, is wat je krijgt. Aan comfort geen gebrek, maar 

zowel de setting als het eten zijn puur. Op het vlak van service gaan we wel all the way. Van 

een warme ontvangst tot een discrete en professionele begeleiding om het onze gasten naar 

de zin te maken.” 

Je gastkoppel organiseert op verzoek een persoonlijke 
ontmoeting met een lokaal gezin, inclusief  een gezamenlijke 

maaltijd. Die onderdompeling in het échte leven maakt 
van je verblijf  een oogopener met ontelbare 

herinnering om te koesteren.

EXTRA INFO
Derb Derdouba 77

40000 Marrakech

info@darsimons.com

+ 32 483 35 90 88 · +212 623 18 92 55

www.darsimons.com

DAY IN

JUST
ANOTHER

paradise
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ALOKA BLAAST NIEUW 
LEVEN IN KANT
Symmetrie en herhaling gaan hand in hand met schaduw en kleur. 

Dit ontwerp geeft cachet aan elk soort interieur. 

Ontdek de volledige collectie bed- en badlinnen van Mirabel 

Slabbinck bij De Nachtwacht in Kortrijk. 

FURLA 
BACKPACK
Blij. Kleurrijk. Hedendaags. Italiaans. 

Authentiek. Functioneel en essentieel. 

Deze bijvoeglijke naamwoorden beschrijven 

Furla's producten het best: symbolen 

van liefde voor schoonheid en klasse die 

Italiaans spreekt in alle uithoeken van de 

wereld.

BLOOMINGVILLE
OASE

Bloomingville zweert bij 

Scandinavische lijnen, gezellige 

oases en vrouwelijke elegantie. 

Deze hanglamp met plant voldoet 

aan alle eisen. Tover je interieur 

om naar een persoonlijke oase van 

natuurlijke rust en schoonheid. 

METROBOWL 
AMSTERDAM

Herken jij de kleine straatjes van deze 

mooie hoofdstad al in de Metrobowl 

van Frederik Roijé? De schaal is 

geïnspireerd op 's werelds bekendste 

metropolen: een prachtig decoratie-

item én ook nog eens te gebruiken als 

fruitschaal, ideaal dus!

ASH -
SHOE ADDICT
Met schoenen als kern, combineert ASH 

Franse flair met Italiaans erfgoed design. 

Het onberispelijke vakmanschap en de 

innovatieve creaties hebben het tot een 

leider en pionier op de markt gemaakt.
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ALS JE DE SHOWROOM VAN WOONINRICHTING OOSTERLINCK BINNENSTAPT, VOEL JE DE PASSIE VOOR DESIGN, 

INTERIEUR EN KUNST. DEZE PASSIE IS LETTERLIJK VAN GENERATIE OP GENERATIE DOORGEGEVEN, 

SAMEN MET DE PERSOONLIJKE AANPAK.

OOSTERLINCK
E E N  G E S C H I E D E N I S  V O L  P A S S I E  V O O R  D E S I G N , 

I N T E R I E U R  E N  K U N S T  S I N D S  1 9 3 5

Griet Oosterlinck en haar man Peter gaan er als derde generatie voor om in 

communicatie te treden met mensen, hun levensstijl aan te voelen en hen vervolgens 

te raken met materialen, combinaties en kleuren die werkelijk bij hen passen.

RUSTELOOS ZOEKEN NAAR PERFECTIE

Het team van Wooninrichting Oosterlinck gaat duidelijk aan eenheidsworst voorbij. 

Steevast zoekend naar meubels met karakter, merken met uitstraling, kunstenaars 

met visie. De inspiratie komt niet zozeer uit trends, maar wel uit een open visie op de 

wereld, cultuur en vooral de klant zelf.

BLIJVEN INSPIREREN

Griet en Peter willen vooral mensen inspireren. Dat kan gaan om dat ene decoratiestuk, 

of om de totale inrichting van een ruimte. "Wij willen mensen blijven verrassen met een 

stijl die geen dure woorden nodig heeft: subtiel, elegant en in directe verbinding met 

de persoonlijkheid van de klant."

AVONTUUR BEGINT BIJ  
LAND ROVER GENT VERNAEVE

Hoewel elk model zijn eigen stijl heeft, delen alle modellen uit het Land Rover 
gamma dezelfde visie: u in staat stellen prachtige avonturen te beleven en een 
nieuwe wereld te ontdekken. 

Met de introductie van de nieuwe Range Rover en Range Rover Sport P400e 
Plug-in Hybrid begint een nieuw hoofdstuk voor Land Rover, waarmee wij u 
graag willen laten kennismaken.

Kom de Land Rover modellen ontdekken in onze showroom.

Land Rover Gent Vernaeve
Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke
T. 09/330.20.26
www.vernaeve.be

3,3-15,1 L/100 KM – 74-339 G/KM CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie [KB 19/03/04]: landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid.  
Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.

Vernaeve_P02044_BENL_Range_DEFENDER_T3_230x285.indd   1 23/01/20   11:05

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

83



“CLASSIC WITH A TWIST”, ZO OMSCHRIJFT  DOMINIQUE VINDEVOGEL, DE MAN ACHTER HET LUXEMERK BUTCH TAILORS,

 DE VERFIJNDE PAKKEN DIE HIJ AAN ZIJN INTERNATIONAAL CLIËNTEEL AFLEVERT. BIJ HET MAKEN VAN DEZE KOSTUUMS, 

ZIJN ER MAAR ENKELE KERNWOORDEN VAN TEL: KWALITEIT, TECHNIEK EN VERTROUWEN. “DE MAATPAKKEN VAN 

BUTCH TAILORS WORDEN CUT TO THE BONE AFGELEVERD, MET RESPECT VOOR IEDERS UNIEKE LICHAAMSBOUW.”

BUTCH TAILORS
D E  F L Y I N G  T A I L O R  E N  Z I J N  G E H E I M  V O O R  D E  P E R F E C T E  F I T

ZWALUWENLAAN 2A
8500 KORTRIJK

WWW.BUTCHTAILORS.COM

EEN BELGISCH MERK MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS

“Sinds zijn oprichting in 1956”, vertelt CEO Dominique Vindevogel, “was het label dé 

referentie wat betreft hoogwaardige kledij.” Die reputatie wilde hij, toen hij het merk midden 

jaren negentig overnam, behouden en perfectioneren. En zo geschiedde, want vandaag is 

Butch Tailors uitgegroeid tot een heus maatpakkenimperium met een zevental eigen winkels, 

wardrobe essentials in tal van multibrand-shops, een internationaal geprezen kostuumservice, 

een maatwerk-corner in het Turkse Marmaris en showrooms in Londen, Istanbul en Mexico. 

En er is meer: zo verzorgt Butch Tailors ook de corporate identity van klinkende namen 

zoals Kempinski hotels, Porsche, Mini BMW group, Cortes, Radisson group en Four Seasons, 

en maakt het private label-ontwerpen voor andere modemerken in binnen- en buitenland. 

“Mijn ambitie is blijven innoveren en niet stilstaan. Ik wil unieke concepten uitwerken”, aldus 

Dominique Vindevogel. “Verder doen zoals we bezig zijn, nederig zijn, en volharden in onze 

passie. Meer moet dat voor mij niet zijn.”

FLYING TAILORS

Butch Tailors-kledij is momenteel verkrijgbaar in een tiental eigen Belgische vestigingen en bij tal van zorgvuldig geselecteerde multibrandstores. 

Maar naast de in shop-verkoop, biedt het merk ook een unieke service: rond-reizende Butch-kleermakers creëren overal ter wereld op 

maat gemaakte pakken. Dominique Vindevogel en zijn leger aan Flying Tailors trekken rond om waar nodig opmetingen te doen: “Zoals 

een ouderwetse kleermaker die op zijn fiets springt om mensen op locatie te kleden, met zijn stoffenboeken onder de arm. Het is een 

hedendaagse vorm van een aloude ambacht”, verklaart hij. De Flying Tailors doen dit aan de hand van een uitgebreid social network en een 

internationale mindset: “You can travel the world within 8 hours and serve the global nomads.”

Om een perfect zittend en uniek pak te krijgen, kunnen klanten een privé afspraak maken met een Flying Tailor. Tijdens zo’n afspraak wordt 

de klant van a tot z opgemeten en de gegevens worden vervolgens bijgehouden in een daarvoor ontwikkeld softwareprogramma. Eens 

opgemeten, wordt er een passessie gehouden om het perfecte evenwicht tussen lichaam en pak te bereiken. De maatpakken van Butch 

Tailors hebben een eigen DNA, waarbij de schouders smaller en de armen hoger gemaakt worden om een afslankend effect te creëren. 

Om de bewegingsvrijheid te waarborgen, worden de pakken volgens een eigen ontwikkeld ‘zero weight’-concept vederlicht gemaakt. Na de 

opmetingen, worden in samenspraak met de klant de kleuren, het materiaal en de details zoals voering en knopen, geselecteerd.

“De maatpakken van Butch 
Tailors moeten aanvoelen als een 
second skin, met respect  voor 
ieders unieke lichaamsbouw.”
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ACQUA DI PARMA
Deze speciale mix met unieke oliën doet de huid 

stralen. De formule, verrijkt met Jojoba-olie, granaat-
appel en sheaboter, maakt je huid heerlijk zacht.

IN HER SHOES
Deze elegante nude sandaalhakken brengen je 

de hele zomer waar je moet zijn. Ideaal onder een 
soepele lentejurk op een zwoele zomeravond.

PRADA
Prada Candy, een Eau de Parfum die onmogelijk te 
negeren is. Deze Eau de Parfum is versterkt door 
witte muskus, en combineert nobele benzoë komt 

met modern karamel voor een uniek signatuur.

Shoes speak louder 
than words

GERVI OUTDOOR
Wie zegt dat je buitenmeubilair uit klassiek hout of 

riet moet bestaan? Deze zachte nude tinten geven je 
terras een instant frisse touch!  

CHLOE EYEWEAR
Het leven straalt door deze roosgetinte glazen en haar 
fleurig designmontuur. Zet wat kleur op je snoet om 

de zomer te vervolmaken.

AESOP
Kom de lente stralend door dankzij je complete 

verzorgingspakket van AESOP. Geurige hand- en 
lichaamsverzorging die de huid grondig verfrist en 

super gehydrateerd achterlaat. IN HER SHOES

UW
WOONDROOM

WAARMAKEN
PREMIUM SCHILDERWERKEN

EN TOTAALPROJECTEN

Meer dan 30 jaar ervaring
Hoogste kwaliteitsnormen

Unieke kalktechnieken

Vraag vrijblijvend advies of 
een ontmoeting ter plaatse

T. 09 366 10 08
E. contact@peterdelaruelle.be

www.peterdelaruelle.be
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HUYSEWINKEL IS EEN FAMILIEBEDRIJF MET EEN WARM HART VOOR MENSEN EN VASTGOED. 2020 IS EEN BIJZONDER 

JAAR, WANT HET BEDRIJF VIERT ZIJN TIENJARIG BESTAAN. ER ZIJN OOK EEN PAK NIEUWE PROJECTEN EN 

HUYSEWINKEL KOMT NAAR BUITEN MET EEN NIEUWE HUISSTIJL EN WEBSITE. DE IDEALE GELEGENHEID DUS VOOR EEN 

GESPREK MET ANN-SOFIE, VERANTWOORDELIJK VOOR HET KANTOOR IN LATEM. 

HUYSEWINKEL
“ V A S T G O E D  G A A T  O V E R  M E N S E N  E N  T H U I S K O M E N ”

MAENHOUTSTRAAT 49 · 9830 SINT-MARTENS-LATEM · TEL. +32 (0)9 278 10 10 · GSM: +32 (0)471 04 85 35
EMAIL: ANN-SOFIE@HUYSEWINKEL.BE · WWW.HUYSEWINKEL.BE

MET WELKE VRAGEN KUNNEN MENSEN BIJ JULLIE AANKLOPPEN? 

Ann-Sofie: “We hebben ons doorheen de jaren gespecialiseerd in het segment 

van klassewoningen. Verkoop en verhuur van residentieel vastgoed blijft dan 

ook onze core business. We profileren ons sinds enige tijd ook als sterke 

speler op de nieuwbouwmarkt en willen hier verder op inzetten. Dat is een 

mooie aanvulling op ons huidige aanbod voor klanten die een eerste woning 

willen kopen of willen investeren. Maar het is voor ons erg belangrijk dat we 

aanspreekbaar blijven als residentiële partner. Daarnaast kunnen mensen steeds 

bij ons terecht voor advies. We hebben veel kennis in huis en we werken nauw 

samen met notarissen, fiscalisten en juristen zodat we steeds een antwoord 

kunnen bieden op mogelijke vragen. Mensen komen naar ons om correct en 

eerlijk advies te krijgen. We staan daarvoor bekend en we zijn daar ook fier op.”

DIT JAAR BESTAAN JULLIE TIEN JAAR, HOE BLIKKEN JULLIE TERUG 

OP DE AFGELOPEN JAREN? 

Ann-Sofie: “Tien jaar geleden heeft Annicq beslist om van haar passie haar 

beroep te maken en zo is Huysewinkel ontstaan. De eerste jaren was het 

kantoor in haar woonkamer in Waasmunster. 

Annicq heeft Huysewinkel in drie jaar tijd uitgebouwd tot een enorm succes. 

Dat maakte dat Xavier, de oudste zoon van Annicq, toen besliste om mee in 

de zaak te stappen en een kantoor te starten in Gent. Bij de opstart van dat 

eerste kantoor gingen Didier, de jongste zoon van Annicq, en ook ik aan de slag. 

Het was een fantastische tijd waaraan we heel warme herinneringen hebben 

en die een hechte band heeft gesmeed. Later volgde een nieuw kantoor in 

Waasmunster, the home office zoals we het noemen. Didier en Annicq zijn hier 

verantwoordelijk voor. Huysewinkel is op die manier heel natuurlijk gegroeid.”

“Ik had van bij het begin de ambitie om op termijn een eigen kantoor te starten 

binnen Huysewinkel en dat hebben we kunnen verwezenlijken in Latem. Het 

was voor ons een logische zet met oog op de niche waarin we werken en een 

aanvulling op onze activiteiten. Het is een boeiend leerproces geweest voor 

ons allemaal en een uitdaging om mee te groeien in het verhaal. Het is enorm 

waardevol dat Annicq het vertrouwen en de ruimte geeft aan ons, de jonge 

generatie, om het verhaal van Huysewinkel verder te ontwikkelen.” 

WAT ZIJN DE AMBITIES VOOR 2020 EN LATER? 

Ann-Sofie: “In de eerste plaats willen we de residentiële kant verder blijven 

ontwikkelen vanuit onze drie kantoren. Daarnaast starten we ook met enkele 

ambitieuze nieuwbouwprojecten in het centrum van Gent en in heel Vlaanderen. 

We hebben ook beslist om dit jaar onze huisstijl te vernieuwen en in te zetten 

op een nieuwe website. Daarbij vinden we het belangrijk om trouw te blijven aan 

onze niche: stijlvol en op maat, maar een tikkeltje frisser en nog sterker, met het 

oog op de toekomst.” 

“We hebben ook een bedrijfsfilm laten maken door Michiel Dhont, een 

getalenteerd regisseur die erg dicht bij onze familie staat. Hij is erin geslaagd 

om de waarden van Huysenwinkel perfect vast te leggen en over te brengen 

naar onze klanten. Ons tienjarig bestaan is het ideale moment om met deze 

zaken naar buiten te komen.”

IS HET MOEILIJK OM WERK EN PRIVÉ GESCHEIDEN TE HOUDEN, 

WANNEER JE ALS FAMILIE SAMENWERKT? 

Ann-Sofie: “Best wel, maar doordat we als team samen met het bedrijf gegroeid 

zijn, voelen we elkaar perfect aan en kunnen we situaties goed inschatten. Dat 

we professioneel bij elkaar zijn, maar de dag nadien ook samen op reis kunnen 

vertrekken, getuigt van een speciale band. We zitten eigenlijk van in het begin 

op dezelfde golflengte en delen dezelfde ambitie binnen het bedrijf. Het voelt 

goed om die passie te kunnen delen.” 

WAAROM PRECIES SINT-MARTENS-LATEM ALS LOCATIE VOOR HET 

DERDE KANTOOR?

Ann-Sofie: “Sint-Martens-Latem is een logische keuze als je naar ons aanbod 

in Gent en Waasmunster kijkt. Het is een prachtige streek waarvan de identiteit 

bepaald wordt door de aanwezigheid van de Leie, het natuurlijke landschap en 

de bruisende dorpskernen. Dat sijpelt door in het karakter van het residentiële 

aanbod.” 

WAT ZIJN PROJECTEN WAAR JULLIE ZELF WARM VAN WORDEN? 

Ann-Sofie: “We spreken eigenlijk nooit over projecten. Iedere eigendom 

heeft andere karakteristieken en de verhalen die erachter schuilen zijn telkens 

uniek. Soms zijn er écht droomwoningen bij. Zo hebben we net een pand 

verkocht in Deurle dat werd ontworpen door Benoit Viaene. Een unieke woning 

met prachtige vergezichten over de kronkel van de Leie en het magnifieke 

natuurlandschap.”  

    

WAAROM KIEZEN KLANTEN ERVOOR OM MET JULLIE SAMEN TE 

WERKEN?    

Ann-Sofie: “Een persoonlijke aanpak is voor ons erg belangrijk. We gaan 

ook echt tot het uiterste om het beoogde resultaat te bereiken. Als we op een 

dossier botsen dat moeilijk loopt, proberen we echt out of the box te denken 

en in dialoog te gaan met alle betrokken partijen. We zijn dus niet bang om zelf 

actie te ondernemen en we voelen dat mensen dat appreciëren. Vastgoed gaat 

dan ook niet enkel over stenen, maar ook over mensen en thuiskomen. Het is 

dan ook fantastisch om te zien dat we met veel van onze klanten duurzame 

relaties opbouwen. Huysewinkel is ooit ontstaan bij Annicq thuis vanuit een 

passie voor mensen en mooie panden. In combinatie met onze hechte band 

maakt dat ons volgens mij zo authentiek.” 

genieten van hun reis.
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IN EACH
LUXURY

detail



VOOR DE ZOMERCOLLECTIE VAN SOUVENIRS DE POMME LIET DELPHINE ZICH INSPIREREN DOOR EEN WANDELING OP 

EEN VERLATEN STRAND. DE MATERIALEN, DE VORMEN EN DE KLEUREN VERWIJZEN NAAR SCHELPEN, FOSSIELEN EN 

EEN VERVALLEN SCHIP DAT LIGT TE BLAKEREN IN DE ZON. 

SOUVENIRS DE POMME
S P R I N G / S U M M E R  2 0 2 0

‘DARE TO EXPRESS YOUR DAZZLING SELF!’ - DELPHINE & CYNTHIA
WWW.SOUVENIRSDEPOMME.BE

 Opvallende halskettingen, linten en foulards in Italiaanse zijde, en vergulde schakels zorgen voor de nodige dosis ‘punch’ voor elke zomeroutfit. Ontdek onze 

vernieuwende ontwerpen in gelakt metaal en kunsthars in zandkleuren, citroengeel en koraalrood. Delphine & Cynthia blijven trouw aan vrouwelijkheid en kwaliteit. 

Elk juweel werd ontworpen voor de vrouw die durft, die haar karakter wil laten stralen door deze opvallende statement stuks voor elke dag.

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

92 93



PUMA - TEDERE ZACHTHEID
Purna is geïnspireerd op het spel van schaduwen en licht. 

Twee kleuren vullen elkaar vloeiend aan en vormen zo een tedere 

zachtheid. Ontdek de volledige collectie verfijnd bed- en badlinnen 

van Brugse ontwerpster Mirabel Slabbinck bij De Nachtwacht 

in Kortrijk. 

BINÔCHE EYEWEAR
Vandaag de dag komen brillen in alle kleuren en vormen. Wij zijn 

helemaal weg van dit blauwe exemplaar met speelse luipaardprint. 

Hip, kleurrijk en helemaal mee met de huidige trends. De perfecte 

keuze voor wie het net een tikkeltje meer mag zijn.

DEDON'S
GOLDEN OLDIE

Dedon's ‘golden oldie’ Mbrace heeft na 

al die jaren nog altijd niks aan kwaliteit 

ingeboet. De jou misschien inmiddels 

bekende kuipstoel is op noordelijke 

leest geschoeid. En kan wedijveren met 

de meest prestigieuze collecties uit de 

Scandinavische designwereld.

Bij Rechts Van De Kerk in Deinze.

BARE FINE JEWELRY 
Deze zegelring uit 18-karaatsgoud is 

zorgvuldig versierd met een scala aan 

natuurlijke, diepblauwe diamanten voor 

een ultiem effect. Een streling voor het 

oog, en ongetwijfeld een uniek stuk dat uw 

juwelencollectie vervolledigt.

ELEGANT STORAGE - 
WHEN OBJECTS WORK
Ook uw standaard keukeningrediënten 

verdienen een elegante opbergoplossing. 

Deze serene potten van Vincent van Duysen 

tonen schoonheid in hun eenvoud. Vul je 

keukenkast met aardewerk in alle kleuren 

en vormen. Breng rust in je keuken, en rust 

in je hoofd.

04

05

03

02

01

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_230x285_Vispring.indd   1 23/01/20   16:50
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CONTACTEER ONS
Lindestraat 13, 9240 Zele

052/45.95.40, info@elbeko.be

WWW.ELBEKO.BE

DIT PROJECT IN DRONGEN WAS EEN TYPISCHE LANDELIJKE VLAAMSE SITE MET EEN NAAR SCHATTING 200 JAAR OUDE 

SCHUUR & WOONHUIS UIT DE JAREN 50. DE BOUWHEER WOU ER EEN MODERNE INTERPRETATIE VAN EEN LANDELIJKE 

WONING, IN COMBINATIE MET EEN AUTHENTIEK GERENOVEERDE SCHUUR. 

ELBEKO
T O T A A L A A N N E M E R  V A N  N I E U W B O U W P R O J E C T E N  O P  M A A T

Bij de renovatie van de bouwvallige schuur is aan de binnenzijde een volledig 

nieuwe structuur opgetrokken en vloeien de originele oude buitenmuren 

over in nieuw gemetste delen zonder enig verschil in uitzicht. Het houten 

buitenschrijnwerk, de dakbedekking en afwerking in kalei maken het geheel 

af. Voor het interieur zijn dan weer actuele technieken gecombineerd met 

authentieke materialen. De eiken spanten en rustiek pleisterwerk gaan 

in harmonie samen met de gepolijste betonnen vloer, in ter plaatse gestort 

betonnen plafond van de mezzanine een Bulthaup keuken, een badkamer met 

mortex en natuursteen.  

Voor de nieuwbouw woning valt de keuze van gevelsteen onmiddellijk op. Het is 

een steen die steeds geassocieerd wordt met moderne villa’s en toch uitstekend 

tot zijn recht komt in dit landelijk volume. De detaillering van het houten 

buitenschrijnwerk met onder andere guillotineramen, gecementeerde boorden 

en het gebruik van een nieuwe dakpan met recuperatie look versterken het 

geheel. De eenvoudige voorgevel wordt voornamelijk gekleurd door de statige 

brede voordeur met een fijn gedetailleerde omlijsting in blauwe hardsteen. 

Achter deze voordeur schuilt een modern interieur met een warme toets. De inkomhal 

wordt gekenmerkt met een impressionante houten wand met paneelhoge deuren en een 

greeploze toegang naar het gastentoilet. Daarin is de zwarte natuursteen gecombineerd met 

een gefumeerde spiegel uitnodigend. Net zoals de pivoterende stalen deur die de bezoeker 

uitnodigt tot de leefruimten. Het gelijkvloers biedt een zekere openheid zonder een loftgevoel te 

creëren, dankzij insnoeringen, gepast meubilair en niveauverschillen. 

De gehele woning is voorzien van uitgebreide domotica. Het dagelijks wooncomfort is daarmee 

uitzonderlijk. Het geheel is ook esthetisch mooi verwerkt dankzij verfijnde touchscreens, 

schakelmateriaal en miniscule bewegingssensoren. 

Reeds van bij het ontwerp heeft Elbeko aandacht gehad voor de technieken. Alle technieken zijn 

op gecentraliseerd op één plaats en via een verticale koker zijn alle verdiepingen bediend. Dankzij 

een geothermische warmtepomp, PV panelen, de aandacht voor isolatie en luchtdichtheid 

voldoet deze villa aan de BEN norm van 2021. Met dit project bewijst Elbeko dat je mits 

de juiste kennis volledig kan voldoen aan de hedendaagse normen van energiezuinigheid en 

duurzaamheid zonder in te boeten op luxe en pure woonkwaliteit.  

Elbeko is als totaalaannemer van nieuwbouwprojecten op maat een technische partner voor 

de bouwheer en de architect. De persoonlijke begeleiding, gecombineerd met meer dan  

50 jaar bouwexpertise van Elbeko, garandeert je een hoogkwalitatief resultaat, een op een met

je persoonlijkheid. Elbeko gelooft sterk in de totaalaanpak en heeft alle expertises inhouse: 

ingenieurs, interieurarchitecten, technici en 40 arbeiders voor kwalitatief beton- en metselwerk, …  

Daarnaast is er een uitgebreid netwerk aan partners en experten om elke technische vraag of 

uitdaging te kunnen realiseren. Kies voor zorgeloos bouwen, want beter wonen, da’s beter leven.

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

97



Elbeko brengt uw bouwproject 

op een hoger niveau door een 

persoonlijke en professionele 

begeleiding. De benadering 

als een totaalproject, 

gestructureerd, door een 

team van interne en externe 

experten brengt alle losse 

informatie mooi samen. Het 

resultaat is een homogene villa 

of woning, waarin alles klopt 

en het zalig leven is.

BETER WONEN, 
BETER LEVEN.

Een kantoorgebouw vraagt 

gespecialiseerde kennis, inzicht 

en volledigheid. Het resultaat 

is uitstraling, werksfeer en 

efficiëntie. Een hoogwaardige 

omgeving is immers zoveel

fijner, aangenamer, lichter.

BETER WERKEN, 
BETER LEVEN.

Heb je zelf bouwplannen?

Meer info op www.elbeko.be



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 • © 2020 alle rechten voorbehouden

# Q U A R T I E R L A T E M M A G A Z I N E
Q u a r t i e r  L a t e m  q u a r t i e r l a t e m m a g a z i n e

A DESIGN CREATIONS 

DEERLIJKSEWEG 246
8790 WAREGEM
0474 37 68 03
WWW.ADESIGNCREATIONS.BE

ALBYCO CARDOK

NOORDERVAART 43
2200 HERENTALS
014 41 55 35
WWW.ALBYCO-CARDOK.BE

BECAUS ZWEMBADEN

VANTEGEMSTRAAT 33
9230 WETTEREN
09 363 09 63
WWW.BECAUS.BE

BUTCH FLYING TAILORS

ZWALUWENLAAN 2A
8500 KORTRIJK
056 20 33 07
WWW.BUTCHTAILORS.COM

CASTOR 

KORTRIJKSEWEG 164
8791 BEVEREN-LEIE
056 19 01 21
WWW.CAS-TOR.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

CELINE D

STATIONSTRAAT 72
8790 WAREGEM
056 61 32 55
WWW.CELINEDWAREGEM.BE

CLUSTR

HAM 1
9000 GENT
09 258 88 56
WWW.CLUSTR.BE

DE NACHTWACHT

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

ELBEKO

LINDESTRAAT 13
9240 ZELE
052 45 95 40
WWW.ELBEKO.BE

FOU D'O

SNEPKAAI 40
9000 GENT
09 222 46 00
WWW.FOUDO.BE

FURORE (HER)

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

HUYSEWINKEL

MAENHOUTSTRAAT 49,
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 278 10 10
WWW.HUYSEWINKEL.BE

IRRES

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

ISABELLE ONRAET

STATIONSSTRAAT 123
8790 WAREGEM
056 29 89 29
WWW.ISABELLE-ONRAET.BE

JAGUAR, LAND ROVER GENT VERNAEVE

FRATERSTRAAT 119
9820 MERELBEKE
09 330 20 26
WWW.LANDROVER-VERNAEVE.BE

KIDchen Concept SieMatic

KORTRIJKSESTEENWEG 269
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 247 05 68 · 0498 27 40 40
WWW.KIDCHENCONCEPT.COM

LINNENKASTJE

LATEMSTRAAT 3, BUS 1 & 2
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 38 38 999
WWW.LINNENKASTJE.BE

OOSTERLINCK WOONINRICHTING

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

PETER DE LARUELLE

BRUSSELSESTEENWEG 397
9230 WETTEREN
09 366 10 08
WWW.PETERDELARUELLE.BE

PONSEELE PATRICK

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

RIETVELD PROJECTS

STRANDLAAN 264
8670 KOKSIJDE
058 62 60 60 · 0496 10 40 40
WWW.RIETVELDPROJECTS.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

TOTALLY TATAMI

STATIONSSTRAAT 121
8790 WAREGEM
056 38 01 64
WWW.TOTALLYTATAMI.COM

VERTIGO

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

WOODSTOXX

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

Moroso
Milano London 
Amsterdam Köln 
Gent New York Seoul
moroso.it
@morosofficial

Redondo sofa + armchair, 2010
by Patricia Urquiola
3 Nuns stool, 2013
by Ron Arad
Saruyama Island stool, 1989
by Toshiyuki Kita

Moroso Showroom Gent
Ham1, 9000 Gent
+32 (0)9 258 88 56 
info@morosobelgium.be
www.clustr.be

ad
 D

es
ig

nw
or

k 
– 

ph
ot

o 
A

le
ss

an
dr

o 
Pa

de
rn

i 
se

t c
oo

rd
in

at
or

 M
ar

co
 V

io
la

2019 12 Quartier Latem_230x285_Redondo_left.indd   1 19/02/20   14:20

QU
AR

TI
ER

 L
AT

EM
 

   
   

  H
IG

H 
EN

D 
M

AG
AZ

IN
E

101



FIND US NEARBY!
V I N D  J E  Q U A R T I E R  L A T E M  M A G A Z I N E  I N  D E  B U U R T

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

B&B VERHAEGEN

OUDE HOUTLEI 110
9000 GENT 
09 265 07 60
WWW.THEVERHAEGEN.COM

BISTRO LE NORD

NOORDSTRAAT 217
8800 ROESELARE
051 25 15 90
WWW.BISTROLENORD.BE

BOURY RESTAURANT

RUMBEEKSESTEENWEG 300
8800 ROESELARE 
051 62 64 62
WWW.RESTAURANTBOURY.BE

BRASSERIE LATEM

KORTRIJKSESTEENWEG 9
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 282 36 17
WWW.BRASSERIELATEM.BE

DE CLIËNT 

KAPITEIN MAENHOUTSTRAAT 12/1
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 282 47 42
WWW.DECLIENT.BE/ST-MARTENS-LATEM

DE HUISKAMER 

SINT-ALFONSUSSTRAAT 34 
8800 ROESELARE
051 80 31 77
WWW.DEHUISKAMER.BE

FOU D'O

SNEPKAAI 40
9000 GENT
09 222 46 00
WWW.FOUDO.BE

HAIRDRESSER CHIC

ARDOOIESTEENWEG 116
8800 ROESELARE 
051 20 46 63
WWW.KAPSALONCHIC.BE

HAIRMESS

VIJVERHOFLAAN 2
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 273 67 90

 HAIRMESS

HUYZE WATERLOOS

NELEMEERSSTRAAT 2
9830 SINT-MARTENS-LATEM
09 388 31 00
WWW.HUYZEWATERLOOS.BE

KAPPER NATHALIE

KWADESTRAAT 22
8800 ROESELARE 
051 24 86 72
WWW.KAPPERNATHALIE.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

MAISON D'LONGUEVILLE

HENRI LEBBESTRAAT 3
8790 WAREGEM
056 92 29 33
WWW.COSTUMIER-DLONGUEVILLE.BE

MARCELLE

GAVERSESTENWEG 38
9800 DEINZE
09 391 94 09
WWW.MARCELLE-STORE.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

RECHTS VAN DE KERK

PASTORIESTRAAT 3
9800 MEIGEM - DEINZE
0475 53 53 99
WWW.RECHTSVANDEKERK.BE

ZANNIER HOTELS 1898 THE POST

GRASLEI 16
9000 GENT
09 391 53 79
WWW.ZANNIERHOTELS.COM/1898THEPOST

W W W . Q U A R T I E R L A T E M . B E

© 2020 alle rechten voorbehouden

PUUR RIJPLEZIER BEGINT BIJ 
JAGUAR GENT VERNAEVE

Voor een perfecte rit zijn geen perfecte rijomstandigheden nodig. 
De Jaguar All Wheel Drive technologie evalueert continu de 
rijcondities om zo voortdurend de aandrijving optimaal te kunnen 
verdelen over de voor- en achterwielen. Het resultaat is een altijd 
optimale tractie en een naadloze balans voor de ultieme rijbeleving, 
ongeacht de weersomstandigheden.

ALTIJD PERFECTE GRIP

ONGEACHT DE

WEERSOMSTANDIGHEDEN.

5,6�–�12,5 L/100 KM. CO2: 0�–�281 G/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd 
onderhoud (E-PACE en F-TYPE beperkt tot 100.000 km). Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid.

Jaguar Gent Vernaeve
Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke
T. 09/330.20.26
www.vernaeve.be

Vernaeve_JGBE_GammaRange_230x285_NL.indd   1 23/01/20   11:09
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T 058 62 60 60 . M 0496 10 40 40 
Instagram: Rietveldprojects_RRR

RIETVELDPROJECTS.BE

Residentie Schröder I Koksijde

OMDAT 
TOPARCHITECTUUR
ONS VERBINDT
Twee broers met een grote liefde voor toparchitectuur: dat is Rietveld. Architectuur 
die al jaren de toon zet voor de gehele vastgoedmarkt. Rietveld inspireert, innoveert 
en bouwt tijdloze moderniteit. Gedreven door vorm, niet door rentabiliteit per steen. 
Voor u en voor ons, omdat toparchitectuur ons verbindt.

Bettystraat 31 Koksijde


