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Topmodel in
New York blijft trouw
aan Gentse roots

Bongobonnen
• Party-/concerttickets
• Dvd's • Filmprijzen
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Gentse restoklassieker krijgt gezonde make-over
Coeur d'Artichaut
Bal van de Begeerte Feesten met schrijvende nachtdieren in Vooruit
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Ike dag één nieuw woordje leren? Dan helpen we jou graag een
ha ndje: fascinators! Deze decoratieve haarstukjes draag je schuin
op je hoofd en werden hip and happening dankzij Kate Middleton.
Ook hoedenontwerpster Els Robberechts sprong mee op die trendtrein.
Al doet Els vooral graag haar eigen ding: ontzettend mooie hoeden
maken. Haar ontwerpen zijn op zich eenvoudig en sober, maar springen
eruit dankzij de subtiele, leuke details, de prachtige materialen en originele kleurencombinaties. Els is verre van een beginneling. Wat begon
met een simpel stalletje op de kerstmarkt groeide na vele jaren gn verschillende locaties uit tot een eigen winkel in dit prachtige pand in
Onderbergen. Wie er binnenwandelt voett zich meteen welkom. De ontwerpster ontvangt je enthousiast en gaat met elke klant op zoek naar die
unieke hoed die hem of haar het beste staat. Model gekozen? Dan wordt
hij door Els helemaal met de hand gemaakt, perfect op jouw maat en
exact in de kleur die jij wil. Voor een speciale gelegenheid kan ze zelfs je
pumps en clutch in datzelfde kleur matchen. Chapeau! [Sarah Saelens)
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WAAR: Onderbergen 39 - 9000 Gent - 0498/10.31.9? ■ TYPE:
Accessoires - Hoeden OPENINGSUREN: Di tot za van 13u tot 18u Gesloten ma en zo - 's Morgens open op afspraak
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edaan met boetieks afschuimen op zoek naar een item van Jo De
Visscher: de Gentse heeft nu haar eigen winkel. Uiteraard staat Jo
G vaak zelf achter de toonbank. Is ze er niet? Dan word je geholpen
door een van haar naaisters. De kans is groot dat Jo dan een verdieping
lager zit, in haar atelier. Daar worden alle stukken gemaakt en geretoucheerd. Al sinds haar eerste collectie legt Jo namelijk de nadruk op pasvormen, maar geen twee lichamen zijn hetzelfde. Daarom zijn er geen
spiegels in de paskamers, je bent gedwongen even buiten te komen. Zo
ziet Jo onmiddellijk of er iets moet worden aangepast.
Een ander voordeel is dat je nu kan kiezen uit de hale collectie, terwijI je
vroeger een fractie te zien kreeg. Jo werkt steeds rond een ander thema,
maar je zal merken dat je alle stuks kan combineren. 'Een Jodevisscher'
raakt dus nooit uit de mode. Wat niét terugkomt, is de inrichting. Met elke
nieuwe collectie krijgt die een make-over. Alsof we een excuus nodig
hadden om hier elk seizoen te shoppen... [Kristina Rybouchkina)
WAAR: Hoornstraat 6 - 9000 Gent - 09/233.88.04 www.jodevisscher.be ■ TYPE: Accessoires - Kleding
OPENINGSUREN: Ma en wo tot za van lOu tot 18u - Gesloten di en zo
KAARTEN: Bancontact - MasterCard - Visa
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rBaby.BUYSSE

Wetteren

Trendy stuff for Baby's & Kids

r

www.babyartikelen-buysse.be

Geboortelijsten ook online!!!
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Kledij
voor.
.
: uw hippe baby ;
•.
en kids
.•
*. tot 10 jaar! :
Viktor Van Sandelaan i - 9230 Wetteren
Tel 09/369.64.80
Ruime parking voor de deur
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GESCHENKJES
voor elke gelegenheid
en ieders budget.

Premium dealer van
Stokke
Bloom
Martinelli
Filou&Friends
WheelyBug
Joolz
Woody
Lilliputiens
Dushi
Quax
Woodwork
Bobux
Hiphip
Beaba
Skiphop
Dwell Studios
Strass
Noukies
Boon
Peg-Perego
Phil&Teds
Spook
Hoppop
Bopita
Mamas&Papas/
Design heroes
Maclaren
Kiwisac
BabyBoum
Koeka
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