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 local heroes
@your service

De kruidenier om de hoek… Je kent ‘m al je hele leven, of zo lijkt het toch. 
Het is die vriendelijke meneer die een kratje verse mandarijnen voor je aan 
de kant houdt. Je bakker bakt dan weer op zondag je pistolets extra krokant.  
En de slager neemt altijd z’n tijd voor een ‘schelletje’. De kinderen vinden ‘m 
fantastisch.

Het zijn stuk voor stuk toppers in hun vak. Local heroes. Zelfstandige winkeliers 
die hemel en aarde voor je verzetten. En als we even voor ons allemaal mogen 
spreken: we doen dat met veel goesting, en we zijn blij dat we je zien.

Local heroes onderscheiden zich. Maar verwar ons niet met superhelden.  
We zetten ’s morgens geen Zorromasker op, we trekken geen Batmancape 
aan… Toch wel, maar alleen in ons hoofd. In de feiten willen we je vooral een 

superservice geven.

Die winning service,
daarover gaat deze vierde Mooois.
We wensen je veel leesplezier!

“Tot uw dienst.”
Jurgen & Rosy.
Stefaan & Hilde.
Kim, Victore & Mathilde.
Veerle & Elke Baert.

COLOFON
 

Concept & Vormgeving: olgaontwerpt.be
Copy: kingkongcopy.be - Het Modehuis
Fotografie: Cover - In de Kijker: lievendirckx.com
Druk & handling: The Mailing Factory

Met dank aan Mex United

If  you were 
a hero,

what colour 
would you 

wear?*

*Fruit dove pink, chili pepper, crème de pêche, dark cheddar, orange tiger…
Krachtige namen voor zachte kleuren die het najaar gaan opfleuren.

Wat wordt jouw favoriet?

MARCOBICEGO.COM

Jurgen, Stefaan, Kim, Elke
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H E T  M O D E H U I S

Het Modehuis wil met haar mode een ode brengen aan een innerlijk uiterlijk en ziet
mode als een verlengstuk van iemands persoonlijkheid. Vandaar de selecte 
keuze aan merken en silhouetten die het karakter, de uitstraling en de boodschap 
onderstrepen die zelfbewuste vrouwen zowel professioneel als in het dagelijkse 
leven willen uitdragen.

‘Daar iedere vrouw uniek is, voelen we ons geroepen om een ode te brengen aan de
vormentaal van eenieders lichaam zonder te moeten inboeten aan draagcomfort. 
Of zoals Coco Chanel het reeds eerder heeft aangegeven: mode moet comfor-
tabel zijn, anders is het geen luxe!’

FURORE wil vrouwen inspireren om een stijlvolle en bewuste garderobe samen te 
stellen die hun unieke persoonlijkheid versterkt. Maar FURORE breekt ook los van 
de traditionele modekalender en focust op een ‘slow fashion’ aanpak. 

Een seizoensloze benadering staat hierbij centraal met de ‘Never Out of Stock’ 
collectie, een fijne selectie terugkerende essentials, veelal in de meer tradi-
tionele en steeds terugkerende kleuren zoals marine, zwart, wit en zilvergrijs, maar 
evengoed in lichtblauw en zachtroze. Aanvullend zijn er de unieke en verrassende
Limited Edition items met wervelende kleuren uit de natuur.

De ‘look’ van Furore mag dan vrij minimalistisch en/of architecturaal geïnspireerd 
zijn, de ‘feel’ straalt kracht uit, zodat iemand in een Furore outfit echt ‘furore kan 
maken’.

Laat je inspireren op www.furore.fashion

HET MODEHUIS is ontstaan uit een natuurlijke symbiose 
tussen moeder en dochter. Enerzijds is er de inspirerende 
kracht van de ontwerpen van de hand van dochter Elke.  
Anderzijds de ondernemingservaring van Veerle. De  
combinatie van beide leidde tot een concreet project: een 
multimerken-modehuis voor zelfbewuste en karaktervolle 
dames, met in de schoot ervan het eigen merk FURORE, 
dat sinds september van dit jaar tevens een eigen flagship-
store kreeg in Antwerpen.

Furore maakt ondertussen ook deel uit van dat andere 
mooie modehuis: Flanders Fashion Design International. 
Een Belgisch verhaal waar kwaliteit en service hoog in het 
vaandel worden gedragen.

TOT UW DIENST
HET MODEHUIS  -  SINT-MARTENS-LATEM

Elke Baert
HET CREATIEVE BREIN

Ontwerpster/zaakvoerder Elke Baert was van kindsbeen af gepassioneerd door 
het hanteren van potlood en papier. Na een jaartje studies aan de Antwerpse 
modeacademie koos zij voor het fashionable London. Daar genoot zij een oplei-
ding aan het befaamde Italiaanse Fashion Design Istituto Marangoni waar zij ‘cum 
laude’ afstudeerde. Het Franse modehuis Chloé verwelkomde haar vervolgens 
in Parijs als stagiaire en haar creaties voor het herenlabel Pierre Talamon werden 
toppers, zowel in Parijs als in Japan. Na een korte tussenstop koos ze resoluut 
voor haar grote droom: een eigen modelabel onder de naam Furore.

Veerle Baert 
DE DRIJFKRACHT

Onderneemster/businesspartner Veerle Baert ° Moortgat, ‘Duvel doet al‘ en be- 
stuurder bij de gelijknamige brouwerij, is mentor en drijfkracht achter het project. 
Met haar opleiding communicatie en marketing verdiende ze haar sporen in de  
wereld van de journalistiek, met als orgelpunt de creatie van het allereerste life- 
styleblad in België: Weekend Knack. Met de lancering van Furore als modelabel 
(her)ontdekte ze haar eigen creativiteit en kon ze met haar dochter Elke de bakens 
professioneel uitzetten voor een luxueuze kledinglijn.

Het Modehuis:
ode aan een innerlijk
uiterlijk

Furore:
for women at the age
of  influence

“ We willen zorgen voor empowerment.
Vrouwen moeten zich in onze kleding

sterker voelen in hun job en hun
verantwoordelijkheden.”

-  ELKE BAERT, FOUNDER & DESIGNER  -

“ Furore breekt los van de
traditionele modekalender en focust

op een ‘slow fashion’ aanpak
in al haar facetten.”

-  VEERLE BAERT, CO-FOUNDER EN MENTOR  -

Elke Baert

Foto: Hugo Thomassen

Foto: Hugo Thomassen

Foto: Hugo Thomassen

Foto: Klaartje Lambrechts

Foto: Klaartje Lambrechts
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ZEISS Zichtanalyse

O P T I E K  D E C R A E N E

Service is: de bril vinden die bij jou past. Een welover-

wogen montuur die je als gegoten zit en die iets over jou 

vertelt. En daarin dan een topglas op sterkte en op maat, 

met een duidelijke uitleg erbij. 

Zo kun jij in alle omstandigheden alles weer scherp zien. 

We staan voor je klaar, elk met onze eigen expertise.  

En met één gemeenschappelijke visie: je zichtbaar beter 

laten zien.

Het decor is splinternieuw en indrukwekkend. Er 
is ingrijpend verbouwd, en dat merk je. Het team 
van Optiek Decraene straalt. Ze zijn terecht trots.  
Niet alleen op het sprankelende interieur, ook op het 
label dat ze voortaan in het vaandel mogen dragen: 
dat van ZEISS Vision Center. Wereldwijd bestaan 
er welgeteld 154 optiekzaken die dat keurmerk 
hebben verdiend. De hele Benelux telt er amper 
twee, waarvan één in Zuid-West-Vlaanderen: 
Optiek Decraene.

Tomas De Witte (National Manager - ZEISS Vision 
Belgium): “Je mag Optiek Decraene terecht uniek 
noemen. En wij zijn net zo trots op dit resultaat als 
Jurgen en Rosy. Het is een prachtige winkel 
geworden, die volledig beantwoordt aan wat een 
ZEISS Vision Center eigenlijk is.”

Customer journey

Katia Maeyaert (Senior Sales & Product Adviser 
ZEISS Vision Belgium): “Een ZEISS Vision Center 
draait om kennis, vakmanschap, kwaliteit, service 

en beleving. We nemen onze tijd, stellen je de 
juiste vragen. Wat zijn de verwachtingen, waar heb 
je nood aan? Daarna voeren we alle metingen uit. 
We bepalen het type glas, de sterkte, de refractie. 
We nemen ook een centrering, mét 3D-foto, want 
we willen precies weten hoe je gezicht in elkaar zit 
zodat de montuur perfect past. Je wilt niet alleen 
goed zien, je wilt er ook goed uitzien. En zo advi-
seren we je dus de ideale kijkoplossing. 
Ga je nu in China, Mexico of Kortrijk naar een ZEISS 
Vision Center, je volgt overal datzelfde traject 
waarbij jij centraal staat.”

Tomas: “En er is natuurlijk ook altijd de kwaliteit van 
de glazen, vergeet dat niet. Een ZEISS-glas is het 
helderste glas. En elk glas bevat een zeer efficiënte 
UV-filter. Bij een zonnebril spreekt dat misschien 
voor zich, maar ZEISS beschermt je ogen ook bij 
een heldere bril. Daarin onderscheiden we ons.”

Katia: “Klopt. Bovendien is ZEISS werkzaam in 
alle domeinen van de optica, van microscopen tot 
telescopen. In die zin kun je ons vergelijken met 
een Formule 1-renstal: we testen alles in extreme  

omstandigheden. En al die kennis vindt dan haar 
weg naar onze brilglazen.”

Waarom Optiek Decraene?

Tomas: “Ik ken Jurgen al 17 jaar. Dit is een van de 
grootste optiekzaken van het land. Toen Jurgen en 
Rosy aangaven dat ze de winkel wilden vernieuwen, 
hebben wij eigenlijk niet getwijfeld. We hebben 
hen dit concept voorgelegd omdat we wisten dat 
1+1 hier duidelijk 3 zou betekenen.”

Zou u hier zelf uw bril kopen?

Tomas: “Ik zou ervoor van Brussel komen, ja.  
Om minstens vier redenen: Je krijgt hier de beste 
apparatuur, elke medewerker is een expert, ze 
nemen hun tijd voor je, je hebt een fenomenaal 
assortiment glazen en monturen, en je kunt hier  
altijd vlot parkeren. Dat zijn er al vijf. 
Moet ik verdergaan…?”

Summum van service.
een gloednieuw ZEISS Vision Center in Kortrijk

TOT UW DIENST
ZEISS Vision Center Optiek Decraene - BELLEGEM

Tomas, Katia, Rosy en Jurgen.
ZEISS Vision meets Optiek Decraene.
En 1+1+1+1 wordt 5.

In een ZEISS Vision Center geniet je van de voordelen die de ZEISS Zichtanalyse biedt. Het is een heel 
concreet proces dat ons in staat stelt om de perfecte kijkoplossing voor jou te vinden. En daar be-
trekken we je graag bij. We gaan je heel helder uitleggen welk type glas er in je bril steekt, en waarom.

We hebben daarvoor de ZEISS Analysis geschreven, een beknopte gids die het analyseproces voor 
je samenvat. Het is voor ons ook een leidraad, want we beginnen elke analyse met een aantal vragen 
die we je stellen. Wat is jouw specifieke behoefte? Daarna meten we je ogen met de beste apparatuur 
die er beschikbaar is. We leggen je daarbij heel concreet uit wat we aan het doen zijn, wat we meten,  
welk type glas we op basis van de meting adviseren en waarom. We sommen ook de alternatieven op. 
En zo komen we tot jouw perfecte kijkoplossing.

Nadien neem je de ZEISS Analysis-gids ook mee naar huis. Dan kun je het allemaal zelf nog eens 
rustig nalezen, met de perfecte bril op je neus. Zo weet je niet alleen wát je koop, maar ook waarom. 

UNIEKE
SAMEN
WERKING

Domenica, Elise, Rosy en Jurgen, Eveline, Tine , Flore
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Chili Pepper

Biking Red

Crème de Pêche

Peach Pink

Rocky Road

Fruit Dove

Sugar Almond

Dark Cheddar

Galaxy Blue

Bluestone

Orange Tiger

Eden

Guacamole

Vanilla Custard

Evening Blue

M O D E

Modekleuren 
herfst-winter
Op de catwalks van de New York Fashion Week kon je in februari al de tinten 
spotten die onze herfst en winter zullen kleuren. Het Pantone Color Institute 
omschrijft ze als ‘uitgesproken krachtig’. 

Tegelijk voelen ze warm aan voor het oog. Zacht. Elegant. Vurig ook. En ze dragen 
namen die tot de verbeelding spreken. Orange Tiger. Sugar Almond. Fruit Dove. 
Zelden hebben kleuren zo mooi geklonken.

Lexington

Bedlinnen: Lexington

Chili Pepper

Sugar Almond

Dark Brown

Orange Tiger

Chili Pepper

Dark Cheddar

Orange Tiger

Vanilla Custard

kledij : furore.fashion

kussen: Lexington
Juwelen: 

Marco Bicego

brillen: 
Anne & Valentin

Foto Furore: Klaartje Lambrechts
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Sinds kort zijn de kinderen tijdens de week allebei de 

deur uit. Onze dochter zat al op kot, en nu is onze zoon 

ook student. Eerlijk? Het is wel wennen, zo zonder 

kinderen in huis. Hilde en ik hebben wel de handen vol 

met Casteur en we hebben een prettig gevuld sociaal 

leven, maar plots ben je thuis toch weer alleen met z’n 

tweetjes. Precies alsof je een eind terug in de tijd springt. 

Maar wel een spikkeltje grijzer.

IN DE KIJKER

Uit mijn kindertijd herinner ik me Roger nog goed, onze  

horlogemaker. Elke dag gaf hij me een snoepje uit de lade 

van z’n werktafel. Ik zie ‘m nog bezig, hoe hij met die kleine  

instrumentjes al die uurwerken herstelde. Héél precies. 

Dat intrigeerde mij enorm. Ik denk dat daar op die plek bij mij 

het zaadje is geplant om in de voetsporen van mijn vader te 

treden.  

Vroeger was een horloge een mechanisch wonder dat 

de tijd bijhield. Tegenwoordig zijn de tijden digitaal, maar 

het stemt me blij dat het mechanische uurwerk toch 

terug in de lift zit. Zeker bij jonge mensen. 

Mij heeft die mechaniek altijd geboeid. Vooral als het ook 

nog eens heel stijlvol oogt. Zo heb ik mezelf voor mijn 50e 

verjaardag de Breitling cadeau gedaan die je hierboven 

ziet. En was ik een vrouw geweest, dan had ik zeker de 

Boyfriend van Chanel gekozen.

Sportief? Een beetje wel, ja. Vroeger meer 

dan nu, dat wel. Ik heb tot m’n 20e bij  

Waregem gevoetbald in de tweede ploeg. 

Nu probeer ik nog altijd een uur of twee per 

week te spinnen. En als we met het gezin 

op vakantie gaan, dan mag het echt wel 

actief zijn. Paardrijden is daar dan altijd bij, 

sowieso. Waregem heeft iets met paarden, 

hè… Ik ga ook één keer per jaar met een paar 

vrienden skiën in een mini-gebiedje. Dan ga 

je met de sleper naar boven, je daalt af, en als 

je weer naar boven gaat, zie je zes sporen in 

de sneeuw. Meer niet. En meer moet dat ook 

niet zijn.

Hilde, mijn echtgenote, zegt weleens: ‘Als ik jou bezig hoor, dan 

wonen we precies in het middelpunt van België.’ Ze bedoelt dan 

de hele streek tussen Brugge en Gent. En het klopt, ik voel me 

hier helemaal thuis. Dit is ‘onze’ regio.  We verdelen hier exclu-

sief een aantal mooie merken, en je voélt hier de bedrijvigheid, de 

dynamiek. Maar tegelijk is het gemoedelijk, je kent hier volk. 

Je bent waar je moet zijn. Ik zou hier nooit weg willen, nee.

“ Waar is de tijd?”
 
 Van grootvader op vader op zoon: drie generaties Casteur. Het leven is een ambacht. 
 In het geval van Stefaan Casteur zelfs drie ambachten: goudsmid, edelsteenkundige én horlogemaker. 
 We serveren hem u op een blaadje.
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D E  N AC H T WAC H T

RUGKLACHTEN? 
EQUILLI = SERVICE2.

Dat je bij De Nachtwacht bedden, matrassen en slaapadvies van de beste 
kwaliteit vindt, is allang geen geheim meer. In het Testnest slaap je er zelfs 
een nacht lang op de matras van je keuze. Beleving troef. Sowieso krijg je een 
oplossing op maat. En voor wie rugklachten heeft, kunnen we daar zelfs erg 
ver in gaan…

“Equilli doet voor je rug 
  wat een steunzool voor je voeten doet.”

“Niet iedereen heeft het geluk een goeie rug te hebben.” Kim Vanacker is 
slaapexpert bij De Nachtwacht en weet waarover hij het heeft. “Je zou ervan 
versteld staan hoeveel mensen er ’s nachts liggen te woelen. Een rug kan echt 
pijn doen. Maar rugklachten kunnen zich ook elders manifesteren: een stijve nek, 
een arm die tintelt, lastige schouders…” 

In het verleden was het soms moeilijk om in zo’n geval meteen een oplossing te 
vinden die op lange termijn het beste slaapcomfort bood. Maar die tijd is voorbij, 
en dat danken we aan de wetenschap. 

Kim: “We zijn trots dat we bij De Nachtwacht Equilli als oplossing kunnen 
aanbieden. Dat is een bijzonder merk met een wetenschappelijke basis: het is 

in 2014 ontstaan aan de afdeling Biomechanica van de KU Leuven. Het grote 
voordeel is dat we nu op korte tijd een matras op maat kunnen samenstellen 
die je lichaam 100 procent ondersteunt. Op dat vlak is Equilli echt uniek.” 

Equilli is opgericht door doctor-ingenieur Vincent Verhaert. Samen met zijn 
team heeft hij een concept bedacht waarbij de matras uit vervangbare modules 
bestaat, telkens met heel specifieke eigenschappen. Zo is er keuze uit 12 
hardheden per zone, 3 hardheden voor de veren, een comfortlaag in diverse 
hardheden… Alles samen zijn er zowat 15.000 combinatiemogelijkheden. 
Een objectieve meting bepaalt de exacte samenstelling die jou als individu het 
beste slaapcomfort zal bieden.

Kim: “We maken inderdaad een personal sleep scan, hier bij ons in De Nachtwacht. 
We meten je met andere woorden volledig op: het gewicht en de breedte van je 
schouders, je taille, je heupen… Dat gaat vrij snel, maar het is heel accuraat en het 
voordeel is dat we dankzij de berekeningen van de computer meteen al weten 
hoe we jouw matras tot in detail moeten samenstellen. 
Op basis van die 15.000 combinatiemogelijkheden, dus. Je kunt met andere 
woorden vrijwel meteen een matras uittesten die je helemaal op het lijf is 
geschreven.”

Als extra service volgt Equilli jouw aankoop bovendien persoonlijk op. Ze 
evalueren samen met jou je nieuwe slaappositie en indien nodig wordt elke 

(alles is relatief, behalve je nachtrust)

Slapen is voor ons een passie, we geven dat graag toe.
Goed slapen, welteverstaan. Want wie goed slaapt, is gezonder, 
dynamischer, gelukkiger. En gelukkige mensen, dat zien we graag. 

Dé perfecte nachtrust kunnen we je niet garanderen. 
Niemand kan dat. Maar we beloven je wél dat we absoluut tot het 
uiterste gaan om jou het allerbeste slaapadvies te geven.

‘Slaap wel.’ We wensen het je toe en we doen er alles voor. 

TOT UW DIENST
DE NACHTWACHT - KORTRIJK

Als je Olivier en Lievin ziet komen aanrijden, dan weet je dat het moment daar 
bijna is: vanavond kruip je heerlijk onder de lakens van je nieuwe bed en wacht 
je een zalige nacht vol deugddoende rust. We noemen ze onze ‘happy makers. 

Ze zijn schoonbroers, dus ze kennen elkaar door en door. Het zijn vrolijke 
kerels. Ze zijn vriendelijk, enthousiast, dynamisch. En ze zijn ook heel dis-
creet. Je zult ze graag zien komen. 

Ze leveren je bed, op de juiste plaats. Ze installeren het ook voor je. En wil 
je van je oude bed af, dan nemen ze het gewoon mee. Opgelost.
 

OLIVIER & LIEVIN
= DREAM TEAM

(uniek in België)

Een wagen koop je zelden zonder testrit. En een goed bed kiezen, 
daar kun je maar beter eens een nachtje over slapen, vinden wij. 
In het Testnest van De Nachtwacht, bijvoorbeeld. 
 
Daarom hebben we speciaal voor onze klanten een exclusieve 
studio in loftstijl uitgerust waar je een nacht op de boxspring van 
je dromen kunt slapen.

Met keuze uit vier opmerkelijke topmerken!
Slaapadvies & beleving gegarandeerd.
 
Proberen? www.testnest.be    
 

ONTDEK ONS TESTNEST

module nog bijgestuurd tot het helemaal goed zit. Gratis, en dat tot een 
jaar na de aankoop.

Kim: “Een gezonde slaaphouding is cruciaal voor een goede nachtrust. 
Buikslapen is bijvoorbeeld slecht voor de rug. Equilli geeft ons de kans om 
onze klanten daarvan bewust te maken. Het juiste hoofdkussen, voldoende 
ruimte voor de schouders, een rug die correct ondersteund wordt… 
Na de sleep scan weten we perfect hoe het voor jou moet. Veel persoonlijker 
kan service niet worden. ”
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ROOM 
SERVICE, 
ANYONE?

J U W E L I E R S  C A ST E U R

We hebben goud in handen…

We hebben een passie die we koesteren: wij houden 
allemaal oprecht van schoonheid. Dat is onze grootste 
gemene deler. Dát, en de passie om voor al onze klanten 
hét juweel of hét horloge te vinden dat bij hen en bij hen 
alleen past. Wij zijn trots op ons métier, op onze creaties 
en collecties. 

En op onze service. Want daar staat of valt alles mee.

Hilde, Charlotte, Eveline, Dennis, Patricia en Stefaan.

TOT UW DIENST
JUWELIERS CASTEUR - WAREGEM

Daarom werken we in de Glorious Room straks op afspraak. Ook ’s avonds. 
Dan kunnen we je ongestoord het beste advies geven en heb jij alle tijd 
om een keuze te maken waar je je helemaal goed bij voelt.”

Hilde: “Dat allemaal in een zeer ongedwongen sfeer. En comfortabel! 
Het mooie aan een stad als Waregem is dat je hier niet alleen zomaar 
voor de deur van onze zaak kunt parkeren,  we kunnen je ook veel ruimte 
bieden. Ook dat maakt zo’n belevingsplek als de Glorious Room uniek in 
zijn soort.” 

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 die oorringen die jou doen schitteren. We vinden 
dat je daarvoor ook een decor op maat verdient: The Glorious Room.

“Het idee was al een tijdje aan het rijpen, en nu is het bijna zover. Tegen 
volgende lente zullen we onze klanten een heel persoonlijke pas-ervaring 
kunnen aanbieden.” Stefaan Casteur en Hilde Bruwier zijn het hart en de 
ziel van Casteur. Samen met een gedreven en getalenteerd team bouwen 
ze al een hele generatie verder aan een exclusief verhaal dat bijna 90 jaar 
geleden begon.

Hilde: “Vandaag zijn we klaar voor een nieuw hoofdstuk, en dat is helemaal 
gebaseerd op service en beleving. Straks zullen we je in onze Glorious Room 
in alle exclusiviteit kunnen ontvangen en adviseren. Het wordt een luxueus 
ingerichte ruimte die afgezonderd is van de rest van de winkel en waar je de 
juwelen uit onze collecties rustig kunt passen. Meer zelfs, we moedigen je 
aan om een aantal stukken uit je eigen garderobe mee te brengen, want een 

goed gekozen juweel of horloge is een stijlstuk op zich. Het is een verlengde 
van jezelf en van je garderobe, en we willen je graag in alle rust onze juwelen 
presenteren op de kleren die jij het liefst draagt.” 

Modebewuste klanten investeren almaar vaker in kleren die ze meer dan 
louter een paar keer dragen. Ze kijken verder, combineren graag, denken 
duurzamer. Ze willen juwelen die mooi in harmonie zijn met hun garderobe. 

Hilde: “In de Glorious Room willen we je adviseren over hoe je een bepaald 
juweel kunt combineren met de ensembles of de stukken die je thuis in de 
kast hebt hangen. We willen je leren spelen met sieraden. 
Je komt namelijk voortdurend in andere situaties, en je kleedt je graag in 
functie van de gelegenheid, inclusief een mooi juweel. We denken dat je 
versteld zult staan van de vele combinatiemogelijkheden die het juiste 
juweel je kan bieden.”

Stefaan: “Een kwalitatief juweel of een tophorloge kies je niet zomaar in 
één-twee-drie. Je zoekt iets wat jouw stijl versterkt en je wilt zeker weten 
dat je de juiste keuze maakt. Wij maken daar graag ruim de tijd voor vrij. 

Glorious
Room

the

GOING THE 
EXTRA (S)MILE.

PERSONALLY YOURS…

    FEEL                                           
GLORIOUS

MESSIKA
Frans & very fashionable 

OLE LYNGGAARD
hoogstaand Deens 

POMELLATO
avant-garde uit Milaan

MARCO BICEGO
Italiaans en uiterst licht

Vier unieke collecties, personally yours.
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Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem 

T. +32 (0)56 21 43 52
 info@optiekdecraene.be  

www.zeissvisioncenter.com/kortrijk

Meensesteenweg 121
8500 Kortrijk 

T. +32 (0)56 26 11 63
info@denachtwacht.be 
www.denachtwacht.be

Stationsstraat 22-24
8790 Waregem 

T.  +32 (0)56 60 19 51
info@casteur.be 
www.casteur.be

Xavier De Cocklaan 37
9831 Sint-Martens-Latem / Deurle

T.  +32 (0)9 385 97 44 
info@het-modehuis.com 

www.hetmodehuis.eu

de_nachtwacht_kortrijk casteur_exclusivezeissvisioncenterdecraenekortrijk hetmodehuis

Volg je ons al op Facebook en op Instagram?
Je krijgt super inspiratie, informatie
en al ons laatste nieuws.
#just-a-click-away

SOCIAL 
HEROES
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