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frthngOost Vlaanderen 
DOOR FEMKE COOPMANS EN ROBYN UYTTERHOEVEN 

MODE & BEAUTY 

AFRIKAANSE ZOMER 
Goed nieuws voor modefanaten: modeont-
werpster Jo De Visscher opende eind 2013 
een eigen winkel in een knap gerestaureerd 
Gents pand. Haar atelier verhuisde ze naar de 

kelderverdieping van datzelfde huis, zodat er 
snel aangepast en geretoucheerd kan worden. 
Je wordt in de winkel geholpen door Jo zelf 
of door een van haar naaisters of patroonte-
kenaars. Deze lente-zomer hangt 'Hunger for 
Freedom' in de rekken. De ontwerpster heeft 
een duidelijke liefde voor Afrika en dat zie je 
aan de zonnige kleuren en vrolijke prints. Ze 
liet zich inspireren door djellaba's en kaftans 
en gaf elk kledingstuk de naam van een Afri-
kaans gerecht. 
JODEVISSCNER  HOORNSTRAAT 6, 9000 GENT, WWW.JODEVISSCHER.BE  

DESIGN & DRINKS 
Vanaf de lente kun je weer iets gaan drinken in 
de zomerbar van Koperhuis Gallery, en meteen 
de designontdekkingen van Evelien Faingnaert en 
Koen Verbruggen bewonderen. Het koppel blijft 
wereldwijd zoeken naar bijzondere, jonge ontwer-
pers die in de filosofie van hun zaak passen. Elke 
maand vind je in hun Koperhuis nieuwe merken 
en producten. Ontdek bijvoorbeeld Jars, Nallik 
en lina Vurivirta; je komt gegarandeerd met iets 
bijzonders thuis. 
KOPERHUIS GALLERY,  KRAANLEI 27, GENT, WWW.KOPERHUIS.BE  

Jodevisscher 

 

MOOI NIEUWS! 
Al bijna 30 jaar bieden Jozef en Viviane van 
Jovi Medical Aesthetic Solutions wetenschap-
pelijke oplossingen op maat voor artsen, huid-
therapeuten en schoonheidsspecialisten, aan 
de hand van toestellen met spitstechnologie. 
Wij zijn alvast enthousiast over hun nieuwste 
toestel voor huidverjonging, de Exilis Protégé. 
Het is zowel geschikt voor het gelaat als voor 
het lichaam. Er wordt gebruikgemaakt van ul-
trasone energie, en dat betekent dat er prak-

tisch geen kans is op huidirritaties. Het perfec-
te alternatief voor wie een facelift overweegt. 
JOY! MEDICAL AESTHETIC SOLUTIONS NV,  REKKEMSTRAAT 55, 

OUDENAARDE, WWW.JOVI-NV.BE 
EVENEMENT 

NET ALS TOEN 
Voor de allereerste RetroRonde, acht edifies geleden, trokken 80 enthousias-
telingen in retro koerskostuums en op opgeknapte fietsen door de Vlaamse 
Ardennen. Vorig jaar klokte de organisatie af op 600 deelnemers en dit jaar 
zullen er nog meer piekfijn uitgedoste dames en heren klaar zijn voor de 40, 
70 of 100 kilometer. En wie niet fietst, komt supporteren tijdens het crite-
rium op de markt of maakt zich op voor het bal. Er gelden strenge vestimen-
taire regels voor de RetroRonde, maar niemand controleert met de loep. 
DE RETRORONDE,  14 EN 15 JUNI, IN EN ROND OUDENAARDE, WWW.RETRORONDE.BE  

Jovi Medical Aesthetic Solutions nv 

BLIJ MET EEN BANNERTAS 
Van upcyclen komen mooie dingen. Leuk idee: promotie-
banners van voorbije concerten (Billy Bragg, Zappa plays s

Zappa, Solomon Burke...) versnijden tot stoere fietstas-
sen. In beperkte oplage uiteraard, en De Handelsbeurs 

verkoopt ze enkel op vaste momenten. De nieuwste la- 
ding gaat bijvoorbeeld tijdens Radio Crochet op 10 mei 

.  
over de toonbank. 
WWW.HANDELSBEURS.BE  
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