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De wonderjaren van
Rocco Granata

_
Feesten als de
beesten met
Goose

ANUEIA

AlliklABWE
Gruwelen
in Gent

WIN
Sterrenkijkers • tickets
voor concerten, party s
8c films • boeken

ONZE De Oude Vismijn
TOPPERS Martin Scorsese
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Oude glorie krijgt verfrissende zuiderse twist
Expo als eerbetoon aan een echte schepper
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Na zo'n heerlijke zomer omhelzen wij de herfstige buien met veel liefde. Meer nog, we halen
de regen gewoon naar binnen Gestileerd en
droog aan de muur weliswaar, in de vorm van
deze herbruikbare muui stickers van Love Mae.

Interieursticker Spring Rain van Love Mae,
€39,95. Bij HUISZWALUW,
Hoogpoort 3b,9000 Gent.

BLOCHNOSTALGIE
Dat krentenbrood, die smakelijke taartjes, het geroezemoes
in de zaal...Spreek de naam Bloch uit en wij vertoeven weer
in dat legendarische etablissement in de Veldstraat. Het is
intussen al meer dan 5 jaar geleden dat Jacques Bloch
ermee stopte, maar zijn recepten leven sindsien voort in
boekvorm, geselecteerd en gemaakt door zijn werknemer
Stefan Elias. Zopas kwam het derde boek van de trilogie uit:
Stefan Elias reist in de voetsporen van Jacques Bloch. Met
deze keer recepten van over de hele wereld, zoals Joodse
pesach-taart, de enige echte Dameblanchesaus en Butterscotch karamelsaus. Allemaal uniek en puur Bloch.

Stefan Elias reist in de voetsporen van
Jacques Bloch,€19,99. In de
betere boekhandel.

KIEHU
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Voor mannen mag het wel
wat meer zijn, moeten ze bij

Kiehl's gedacht hebben. Het
Arnerikaanse apothekersmerk brengt daarom nu de
Facial Fuel heavy lifting op
de markt, een hydraterende
crème voor mannen die gerust een krachtpatser genoemd mag worden. En de
beloftes zijn niet min, want
de rijke formule met lijn-

o

zaadextract werkt niet alleen liftend, maar ook
verstevigend, hydraterend
en anti-rimpel. Hm, Her rijpt

Petit Bazaar, de kleurrijke verzameling van webshops in het
ICC, is intussen al toe aan de tiende editie. We hoeven hier niet
te toeteren over hoe geweldig het daar is, want de meesten
onderjullie kenrien intussen die cocktail van fijn kindergerief,
retro stuff, maffe juweeltjes en tof binnenhuisgerief maar al
te goed. Reden waarom we het hiertoch nog eens brengen is
simpelweg omdat Petit Bazaar haar trouwe fans wil verwennen. Met maar liefst 3 fantastische goodiebags ter waarde van
een slordige 650 euro! Hebbuh? Ga dan naar www.petitbazaar.be , klik op `nieuws' en dan op de actie. Vervolgens kun je
je registreren en kiezen welk pakket je wil winnen.
Funky Mama: Fluovestje van Vinkee (lillefant.com ), stof en
mercerie van kgninguil.be en georgette.be, een set applicaties van theflockshop.be , een halssnoer van mariefrisine.be
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en een poef van tocatins-et-moi.com
Cool Kid: Sneakers (mt. 29) van MOLO (emilea.be ), jurkje
van somethingstrange.be , een short van woonkeet.nl ,
een kindermuts van iobam. bino.be , geschenkenset van
lala-land.be en een inpakset
*g
van in-pakt.be .
gsr.
Retro Love: Lamp 'Lapin
and me' (Petit Bazaars),
4*.
retro kussen van studioblanche.be, polkadotlaarzen van
katchoo.be , oorringen van
yorajewels.be en een retro
salopetje van whoost.be .
Petit Bazaar, 23 & 24/10,
ICC Gent. Gratis toegang.
Info: www.petitbazaar.be .
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langzaam het plan om dit cadeau te doen aan manlief,
om het vervolgens zelf stiekern te gebruiken

Facial Fuel Heavy Lifting
van Kiehl's, €42 voor
50 ml. Bij KIEHL'S,
Koestraat 18, 9000 Gent.
Info: 09/224.20.19.
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MODESNIDEPJE
De Gentse ontwerpster Jo De Visscher is volgens ons best een
bourgondier, want haar collecties hebben bijna a ltijd een
thema dat met eten te maken heeft. Voor deze winter dook
ze in de wondere wereld van Willy Wonka. Zo bevat de collectie Bon Bon onder meer een jurkje Smartie, een broek
Lollipop en een trui Cuberdon. Alles uiteraard in de typische Jo De Visscherstij1: -elegant rnaar toch comfortabel,
stijlvol en hip, en met speelse details. Wij kijken intussen reikhalzend uit naar eind november, want vanaf dan
kan je haar collectie zien, voelen en passen in haar eerste eigen winkel in de Hoornstraat.
Trui Cuberdon: €195, rok Drop: €190, sjaal Twix:
€90. De flagshipstore opent eind november,
Hoornstraat 6, 9000 Gent, www.jodevisscher.be .
Ook te koop via www.manufactuur.be .
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