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JUWELIERS CASTEUR

er was eens…
een uil, een vlinder
en een schaap.
Een sprookje is het niet, wel een waar verhaal. Het is het onze.
We vertellen het in deze Mooois aan jou: een lokaal verhaal van drie unieke
winkels die elkaar wonderwel versterken.
We zijn geworteld in grond van hier, en we delen drie waarden:

KENNIS. KWALITEIT.
EN SCHOONHEID.
Je herkent ons aan de uil, de vlinder en het schaap, de dieren die onze winkels
definiëren. We hebben ze niet zomaar gekozen.
Ze tonen stuk voor stuk waar we voor staan. In één simpele oogopslag.
We leggen je straks ook uit waarom.
Geniet van deze derde editie van Mooois.
Een magazine dat je meeneemt naar een wereld
waar mooie dingen een mens blij maken.
Deze Mooois wordt geestig béééstig.
Jurgen & Rosy.
Stefaan & Hilde.
Kim, Victore & Mathilde.

playful in
colour
Bigli & kwarts:
de speelse kracht van kleur,
gevat in een roségouden ring

2

mooois magazine

OOG STRALEND
& OOGSTRELEND.

mooois magazine

3

JUWELIERS CASTEUR

THANK
YOU FOR
REMINDING
ME WHAT
BUTTERFLIES
FEEL LIKE.

EEN JUWEEL,
EEN LEVEN LANG
Het verhaal van Marie
“Ik zie ze hier nog binnenkomen,” vertelt de oma van Marie. “Ze was 18 en had net
haar eerste juweel gekocht. Een kettinkje dat helemaal haar stijl was. Maar algauw
bleek dat het helaas van slechte kwaliteit was. Het liet zelfs sporen na op haar huid.
Het kind was echt ontgoocheld.”
Gelukkig wist haar oma raad. Oma’s weten altijd raad. “Ik had nog een kettinkje in
die stijl dat ik ooit had gekregen voor mijn communie. We zijn ermee naar Juweliers
Casteur gegaan, die het hebben omgetoverd tot een juweeltje dat ze nu haar hele
leven kan dragen. Haar naam staat er zelfs in gegraveerd, in haar eigen handschrift.
Het is nog altijd haar favoriete ketting. Weet je, het deed me eerlijk gezegd wel wat,
dat mijn oude sierraad een nieuw leven kon krijgen.“

BÉÉÉSTIG MOOOI

Bij Casteur bieden we juwelen aan van topmerken. Maar vind je
daar niet tussen wat je zoekt, dan gaan wij nog nét dat stapje verder:
dan máken we het juweel dat je zoekt. Dat is Coeur de Casteur: ons
eigen label. En het is van jou alleen, want elke creatie, elk stuk is uniek. We maken het samen met jou;
dat maakt het dubbel mooi.

JUWELIERS CASTEUR - WAREGEM

De vlinder van Casteur
Spreid je vleugels, vlieg, maak een onuitwisbare indruk.
Elke vlinder doet het; hij ontpopt zich tot wat hij wordt: de
beste versie van zichzelf. En daarom is hij ons handelsmerk.
De vlinder in ons logo staat symbool voor hoe we werken.
Het gaat niet om het juweel op zich, wel om de persoon die
het schenkt, krijgt, draagt. Iedereen is graag uniek.
Iedereen is ook uniek.
Precies daarom is een goed juweel een perfect verlengstuk
van wie je bent. Het helpt je te ontpoppen.
Wij helpen je te ontpoppen.
Vlinders zijn nobel, broos en prachtig.
Ze kleuren onze wereld in. Ze zijn wat ze zijn: juweeltjes.
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Het verhaal van Emma
Toen de oma van Emma overleed, viel er een pijler in haar leven weg. Maar ze liet
wel heel mooie herinneringen na. Meer nog, haar kinderen en kleinkinderen dragen
nog altijd haar juwelen. “Ik was echt verliefd op die ene steen die oma van opa had
gekregen, een blauwe topaas. Ik was amper 12, maar ik zag ‘m echt al voor me in een
halssnoer. Ik heb toen zelfs op papier een ontwerp geschetst van mijn droomjuweel.
Het heeft lang in mijn lade gelegen.”
Toen Emma 16 werd, kreeg ze van haar ouders de steen van haar dromen cadeau.
Ze kon het nauwelijks geloven. “We hebben toen mijn ontwerpje uit de lade gehaald
en we zijn ermee naar Casteur gegaan. Ik ben nog altijd enorm verrast hoe Stefaan op
basis van mijn schets zo’n mooi sieraad heeft kunnen maken. Helemaal zoals ik het
me had voorgesteld. En het mooiste van al: ik mag nu voor altijd met oma op stap.”

Je krijgt een juweel op maat en voor het leven, en
dat kan op twee manieren: we kunnen vanaf nul
beginnen, of we blazen een oud juweel nieuw leven
in. Een steen, een familiestuk met veel emotionele
waarde maar dat misschien niet helemaal jouw stijl
is. Hoe dan ook gaan we eerst heel goed naar je luisteren. Jij doet je verhaal, vertelt wat je precies zoekt
en waarvoor het zal dienen. En wij staan je bij met
advies, we tonen voorbeelden, we maken schetsen…
tot we de perfecte tekening hebben.
Dan gaat onze goudsmid aan de slag met jouw droomjuweel. Het
gaat door ruwe maar ervaren handen die het stap voor stap vorm-

geven in het atelier. Wat je krijgt, is vakmanschap in zijn puurste vorm.
We smeden niet alleen juwelen, we smeden herinneringen voor
generaties ver.
Nu komt dat moment waarop jij die ene unieke ring,
die halsketting, armband… in ontvangst neemt die
je zelf hebt helpen creëren. Zo zijn er geen twee, hij
is van jou alleen. Er schuilt een heel verhaal in dat
deels al is verteld en deels nog moet worden geschreven. Het jouwe. Mogelijk voel je nu een vlinder
in je buik.
Coeur de Casteur, dat zijn bijzondere juwelen in
18 karaat wit, geel of rosé goud, al dan niet bezet
met diamanten. Creaties van de hoogste kwaliteit
die op traditionele wijze worden vervaardigd door
onze gespecialiseerde goudsmeden.
De materialen, technieken en afwerking worden juweel per juweel
door ons geselecteerd en gecontroleerd: we staan garant voor meer
dan een leven lang draagplezier.

ONZE MERKEN: BREITLING - CHANEL - OMEGA - TAG HEUER - HERMES - POMELLATO - OLE LYNGGAARD - UTOPIA - MESSIKA - COEUR DE CASTEUR - …
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OPTIEK DECRAENE

M O D E - B E AU T Y

Tom Ford

Kleed: Kocca

Rok & bloes: Bash

Pomellato

Kleed: Bash
Handtas: Ted Baker

Chanel

dugardein

24

Orgreen

Dugardein 24 is een statig pand in Oudenaarde. Ooit was het een bierbrouwerij, nu is het de plek waar Elke Tsjoen
in 2012 haar modedroom vervuld zag worden. Je kiest er heerlijk relaxed je outfits in een uniek, gezellig kader.
De fashion is fun & very female, de sfeer is fantastisch en de paskamers zijn zelfs larger than life. Shoppen is hier puur genot.
Merken: Bash, Baum und Pferdgarten, Kocca, Liu Jo, Liu Jo Jeans, Patrizia Pepe, Pinko, Tara Jarmon, Ted Baker,…
Openingsuren: maandag 14u – 18u. Dinsdag tem zaterdag doorlopend van 11u - 18 u.
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OPTIEK DECRAENE

LOVE WITH
OWL YOUR
HEART

Kijk scherp,
en je ziet klaar…

UV-bescherming voor iedereen.
Want je hebt maar twee ogen.
Als we de voorspellingen mogen geloven, krijgen
we straks een zomer vol zon. We gaan er met z’n
allen van genieten, maar we kennen ook de keerzijde: de UV-stralen van de zon kunnen schadelijk
zijn. Je huid is kwetsbaar.
En helaas is dat niet alles. Wist je dat langdurige
blootstelling aan UV-stralen ook je ogen ernstig
kan beschadigen? Dat kan leiden tot bijvoorbeeld
cataract, een oogziekte die wereldwijd 48% van
de gevallen van blindheid veroorzaakt. Je huid
insmeren alléén volstaat dus niet. Je hebt maar
twee ogen en die moet je beschermen.
Een goede zonnebril helpt daar zeker bij, maar die
zet je alleen op bij felle zon. Toch komen je ogen
het hele jaar door met schadelijk UV-licht in aanraking. Daar biedt ZEISS nu een oplossing voor:
alle heldere (niet-getinte) brillenglazen geven je
voortaan standaard een even hoge UV-bescherming als bij een goeie zonnebril. Zo ben je het hele
jaar door dag in dag uit beschermd.
Brillenglazen met zo’n permanente UV-filter
bieden overigens nog een extra voordeel.

Dat heeft alles met ons bioritme te maken.
Wanneer ’s avonds het licht minder fel wordt, gaan
onze pupillen verwijden. Voor ons lichaam is dat
het signaal om het slaaphormoon melatonine aan
te maken. Dat brengt je in slaapmodus en garandeert een goede nachtrust. Maar dat patroon is bij
veel mensen verstoord en ‘blauw licht’ is daarvan
de oorzaak.
Dat blauwe licht is afkomstig van onder meer onze
smartphones en computerschermen. Het remt
’s avonds de aanmaak van melatonine. Brillenglazen met een permanente UV-filter neutraliseren dat blauwe licht automatisch.
In een notendop: brillenglazen met standaard
ZEISS UV Protect Technology beschermen overdag je ogen en de huid rondom volledig tegen
schadelijke UV-stralen. En ze zijn ook nog eens
goed voor je natuurlijk bioritme.
80% van de bestaande heldere brillenglazen op
de markt biedt die voordelen niét.
ZEISS doet zichtbaar beter.

BÉÉÉSTIG MOOOI
OPTIEK DECRAENE - BELLEGEM

i love

De uil van Optiek Decraene

Wie hoog vliegt, ziet alles. Wie laag vliegt, ziet scherp.
En de waarheid ligt zoals altijd wel ergens in het midden.
Maar een uil ziet zelfs vanop een afstand scherp. Ook ’s nachts.
Z’n dieptezicht is perfect, en doordat hij z’n kop 270 graden
kan draaien, is er niks wat hem ontglipt.

colours

Hij staat daarom perfect symbool voor wat wij dagelijks doen:
scherp kijken, klaar zien, kennis vergaren en ze delen. Met de
precisie die je van een ZEISS Vision Center mag verwachten.
De uil is ons beeldmerk,
en dat is hij niet toevallig.

OPTIEK DECRAENE: UW ZEISS VISION CENTER VOOR WEST-VLAANDEREN
In een ZEISS Vision Center ligt de lat hoog. En je kunt ze maar zo hoog leggen als je een sterk team van
specialisten in huis hebt. Rosy, Jurgen, Veerle, Flore, Elise en Eveline vullen elkaar tot in de puntjes aan:
onthaal, optometrie, analyse, fashion, contactlenzen… Je oog wil heel wát en dat krijgt het hier!
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IN DE KIJKER
“ Ik lig weleens wakker, ja.”
Het ligt in elk geval niet aan zijn bed, het zijn z’n hersentjes die niet rap stilvallen.
Maar hij begint wel perfect uitgerust aan elke dag.
Even voorstellen: Kim Vanacker expert in slaapgenot, living the dream…

Schapen tellen? We doen het allemaal weleens zeker? Al verkies ik nu
toch de moderne variant. Het is misschien niet aangeraden om met je
smartphone je bed in te duiken, maar ik heb toch wel een paar écht
goeie slaap-apps ontdekt. Het is vooral uit professionele interesse,
maar ik sta er wel van te kijken hoe goed die dingen werken.
Headspace, bijvoorbeeld. Daar word je helemaal zen van. Of Snorelab.
Daar heb ik vannacht blijkbaar weer stevig op gescoord. Mijn excuses
aan de buren. Er wordt aan gewerkt 😉:-)

Ik pleit voor power naps. Even de ogen
sluiten en je laten gaan, dat doet wonderen
voor je energie. Maar ik heb natuurlijk

We hadden onlangs een klant over de vloer die hooguit één uur per

makkelijk praten: we hebben hier ons

nacht kon slapen, wat hij ook probeerde. Dat was een drama voor die

Testnest waar je een nacht lang een type

man, maar we hebben hem met het juiste bed kunnen helpen.

bed kunt uitproberen. Uniek in België!

We zijn nu twee weken later en hij zit al aan zes uur per nacht.

En ja, ik ben daar overdag al weleens

Kijk, daar wordt een mens blij van hè. Zowel hij als ik. Noem het een

tien minuten ingedut. Als ik een tip mag

passie, maar mensen beter laten slapen, dat is voor mij het summum.

geven: neem je autosleutels in je hand.
Als ze op de grond vallen, schiet je wakker.

Ik heb jarenlang onze bedden bij de klanten geïnstalleerd.

En voilà, je hebt de perfecte power nap.

En na de brand in onze vorige winkel heb ik ook zelf stevig
verbouwd. Gevolg: een hernia en een rugoperatie. Nu, negen
jaar later, is mijn rug weer bijna de oude, met dank aan rugoefeningen, een goed bed en tijd. Het heeft me wel geleerd
dat ergonomie héél belangrijk is bij de keuze van je bed.

Ik ben zó blij met ons team hier!
De mensen zien elkaar hier graag, ik heb dat al verschillende klanten horen zeggen. We zijn een familiebedrijf,
en dat voel je. Ik apprecieer ze stuk voor stuk enorm:
Vic & Mathi, Paloma, Marijke, Olivier, Lievin en sinds kort
ook Amélie… We vullen en voelen mekaar ongelooflijk
goed aan. En daardoor kunnen we allemaal op twee oren
slapen.

Echt tot rust komen, dat doe ik op mijn surfplank. Als je
zo’n golf kunt pakken… er is niks beters om het kopje leeg
’s Morgens is mijn haan de baas. Hij beslist wanneer ik wakker word.
Eigenlijk was hij een Free Willy. Hij was van niemand, alleen van zichzelf,
en hij had zijn zinnen gezet op mijn vier kippen. Hij liep dagen langs de

te maken. En sinds m’n scheiding speel ik nu ook gitaar.
Ik kan me daar helemaal in verliezen.
Surfen en muziek, moet er nog zand zijn?

omheining van hun hok, op zoek naar de ingang. Ik heb hem finaal
binnengelaten. Geadopteerd, zeg maar. En nu kraait hij me dus dagelijks
keihard wakker. Toch wel een beetje stank voor dank, vind ik.
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D E N AC H T WAC H T

MY MOM SAID
FOLLOW YOUR
DREAMS,
SO I WENT
BACK TO BED.

BEDSTYLISTE

Victore

Een goeie matras is goud waard. Ze bestaat uit lagen en zones, systemen en
technieken. Met een matras kun je veel kanten op, maar er is één zekerheid:
kwalitatieve natuurlijke materialen zijn veruit het gezondst.

Je zou ervan opkijken hoeveel natuurlijke vezels in een goeie
matras zitten. Kasjmier, vlas, mohair, zijde, paardenstaarthaar…
elke vezel heeft eigenschappen die hem uniek maken. Zo ook wol,
het hoofdbestanddeel van ons topgamma. Vispring, Hästens…
ze zweren erbij, en met recht en reden.

BÉÉÉSTIG MOOOI

Het begon toen de mens besloot niet langer op een aarden vloer
te slapen. Waarom geen dierenhuiden gebruiken? En wol was
uiteraard het zachtst van al. Bovendien had je het in de winter
lekker warm en in de zomer voelde het verfrissend aan. Ze wisten
het toén al.

DE NACHTWACHT - KORTRIJK

Het schaap van De Nachtwacht

Vandaag blijft wol de top, en wel hierom… De vezel zelf is van
nature gekruld; hij is dus een veer op zich. Wol absorbeert daardoor je lichaamsbeweging, maar ook je transpiratie. Je hebt nooit
een klam gevoel. En wol isoleert perfect: het is warm onder de wol
wanneer het moet. En anders niet.

Een goede herder telt zijn schapen en gaat dan onder de
sterren slapen. We wensen het je elke avond toe. Liefst op
beide oren en in een uitmuntend bed. Vaak is dat dan een
bed waar scheerwol in zit verwerkt, want wol is knus, zit
vol veerkracht, is heerlijk warm en puur natuur. Wol doet
wonderen voor de nachtrust.

Waar wol ook heel goed in is: je bouwt je eigen nestje. Een topmatras past zich dankzij de wol die erin zit comfortabel aan je
lichaam aan. Een unieke plek die van jou alleen is… voor acht uur
per nacht is dat mooi meegenomen.

Dus dat een schaap ons logo is, dat spreekt voor ons vanzelf.
En dat het omgekeerd naar de wereld kijkt, vinden wij niet
vreemd. Een beetje out of the box misschien, dat wel.
Maar zo gaan we ook te werk.
Schaap zacht.

De kracht van wol

De wol van Vispring is uniek.

“Het beste bed verdient ook de mooiste afwerking.
Als bedlinnen in harmonie is met een kamer, wordt
slapen méér dan een noodzaak. Het wordt een
belevenis. Zeker als het er helemaal uitziet zoals jij
wilt, en ook nog eens perfect aanvoelt.
Als bedstyliste bij De Nachtwacht geef ik graag
advies op maat. Heel persoonlijk. We bespreken
wat de wensen zijn, ik kom langs, we bekijken de
ruimte, en ik beloof je dat je voortaan in de zevende hemel slaapt. Verwacht satijn, linnen, katoen van
topkwaliteit en van topmerken als Slabbinck, Verilin
of Lexington. En verwacht vooral een mooie nacht.”

Victore

Er bestaan slechte matrassen en er bestaan goede matrassen.
In die laatste zit de kracht van goede wol.

Ze beschermt eerst schapen tegen weer en wind op de Shetlands, een verre
uithoek van Schotland. Daarna wordt ze een van de hoofdbestanddelen in de
meest kwalitatieve bedden ter wereld.
Vispring bestaat sinds 1901 en wordt nog steeds gemaakt als toen: handwerk,
maatwerk, en alleen de beste natuurlijke materialen. Een matras van Vispring
klimatiseert daarom optimaal, voelt altijd droog aan, biedt uitstekende ondersteuning en gaat lang mee. Héél lang.

Verilin - Nuée

Lexington

Amélie, Paloma, Victore & Mathilde
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D E N AC H T WAC H T

Een schaap, een vlinder, een uil, en een gewéldig team:

the making of Mooois.
ieder diertje zijn pleziertje

lunch @ Nude_kortrijk

In kwaliteit
zit tijd.
Bijvoorbeeld om
bij te praten
en deze culinaire
parel te ontdekken.

een béééstige fotoshoot @ Studio Avant Gand

SLAAP ZACHT.
DE NACHT
WACHT.
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ER WAS EENS…
een uil, een vlinder en een schaap.

TWO MAKE ONE
Mirabel Slabbinck presenteert haar poëtische 2019 collectie
“Two make one”.

De vlinder was de schoonheid zelf.

De kracht die mensen - gelijkend of tegengesteld aan elkaar kunnen hebben en uitstralen, hun complementariteit, de warmte
en genegenheid die ze samen ontwikkelen. Twee gelijke of twee
verschillende dingen die één geheel vormen, die samen sterker
zijn… stuk voor stuk boeiende concepten die inspiratie gaven aan
designster Mirabel Slabbinck.

De uil zag scherp wat schoonheid was
en wist wat anderen niet weten.

Het schaap hield elke nacht
uitgeteld een schoonheidsslaap.

Deze nieuwe collectie nodigt uit om op de aangenaamste en meest
esthetische manier van bed-, bad- en tafellinnen te genieten.

De vlinder deed wat vlinders altijd doen: hij fladderde dartel in het rond en
maakte indruk met zijn kleurenpracht. De uil, wijs als hij was, aanschouwde het
vluchtige tafereel en sprak: Ware schoonheid zit vanbinnen, maar bij jou straalt
ze van je vleugels af. Hoe slaag jij daar toch in? De vlinder antwoordde:
Lief dat je dat zegt, uil. Ik voelde het als rups al. Ik voel me nu nog mooier.
Het schaap was net ontwaakt uit een wollen droom.

Marilo

Het sloeg zijn makkers gade en dacht: Zo simpel kan het zijn… Als je opgewekt

Panta

en uitgerust zodra je ’s morgensvroeg de ogen opent met een klare kijk de
mooiste versie van jezelf ziet, ligt er weer een pracht van een dag in het
verschiet. Moge hij lang en gelukkig worden.

EINDE.
Rybina

Volg ons op Instagram voor meer #mooois
de_nachtwacht_kortrijk

optiekdecraene
Bellegem

casteur_exclusive

de_nachtwacht_kortrijk

optiekdecraene

casteur_exclusive

Bellegem

COLOFON

Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem
T. 056 21 43 52
info@optiekdecraene.be
www.optiekdecraene.be
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Meensesteenweg 121
8500 Kortrijk
T. 056 26 11 63
info@denachtwacht.be
www.denachtwacht.be

Stationsstraat 22-24
8790 Waregem
T. 056 60 19 51
info@casteur.be
www.casteur.be
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