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ONZE GAST

IN DE KIJKER

NATUURlijk

Herfstwarmte

Sauna House

Jurgen Decraene

Onze groene kijk

3+1 x

…

Voor u ligt het tweede nummer van Mooois, het resultaat van een opnieuw intense samenwerking
tussen drie handelszaken met dezelfde goesting voor ondernemerschap.
Deze keer nodigden we de mensen van Sauna House uit om deel te nemen.
Het zorgde voor nieuwe perspectieven, bijkomende inspiratie en nog meer drive om elke dag
alles te geven voor onze klanten.
Door samen te werken verleg je nu eenmaal grenzen.
Dat is wat Mooois zo mooi maakt.
Geniet ervan.
Jurgen & Rosy, Stefaan & Hilde, Kim, Victore & Mathilde
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D E N AC H T WAC H T

100%

Met een wakkere blik op de toekomst

bewust kopen.

Nu Ajja een andere weg heeft ingeslagen, versterkt vers jong bloed het management
Steeds meer consumenten zijn bewust bezig met de herkomst van
hun aankopen en de manier waarop die geproduceerd werden. Gelijk
hebben ze, de houdbaarheidsdatum van onze planeet is niet eindeloos.
Als je gaat winkelen, loont het de moeite even stil te staan bij de impact van
je aankoop.

van de Nachtwacht. Alhoewel, zo nieuw zijn de zusjes Vermote nu ook weer niet…

Fris en uitgeslapen verschijnt het team van
De Nachtwacht aan de start van een nieuw
werkjaar. Naast Kim ligt de dagelijkse leiding nu
ook in handen van Victore en Mathilde Vermote.
Onbekend is het huis niet voor beide zussen.
Mathilde heeft haar strepen al verdiend nu ze
er al vijf jaar in vast dienstverband werkt; Victore
startte als jobstudente en is al twee jaar voltijds
aan de slag.

Meer dan wie ook weten lokale handelaars waar hun producten vandaan
komen, welke cyclus ze al doorliepen en in welke omstandigheden ze tot
stand kwamen. Kwaliteitszaken als de onze maken er een erezaak van hier
nauwlettend op toe te zien.

Bij ons geen anonieme
massaproductie.
Wij kiezen voor ethische
producten met een verhaal.
We kennen nog de herkomst van ons aanbod. Meer nog, we noemen de
meeste van onze leveranciers bij naam, brachten al een bezoek aan hun

NATUURlijk
DE NACHTWACHT - KORTRIJK

Kim over Hästens.

productie en proefden er van de passie waarmee ze hun ding doen.
Die passie en dat streven naar kwaliteit, dat is wat ondernemerschap zo
boeiend maakt.

Sinds kort kan je bij De Nachtwacht ook terecht voor
bedden van Hästens, het topmerk met het iconische ruitjesmotief dat in verschillende kleuren verkrijgbaar is.

“Mijn zus en ik hebben altijd al het plan gehad
om samen iets uit te bouwen. Al van kindsaf aan
voelen we elkaar perfect aan. Maar dat we die
stap zouden zetten bij De Nachtwacht, was niet
meteen het plan”, zegt Mathilde.
“Toen Kim ons vroeg of we het niet zagen
zitten om meer verantwoordelijkheid op te
nemen, was het als een puzzel die in elkaar viel.
We kennen het huis en weten dat het goed
klikt met Kim. Hier kunnen we samen in alle rust
groeien, dat maakt het zo mooi”, vult Victore aan.
Kim, Victore en Mathilde vormen samen met
de enthousiaste medewerkers een sterk team.

Hästens onderneemt al zes generaties lang, eerst als vervaardiger van paardenzadels, later als beddenproducent.
Sinds 1952 is Hästens trouwens ook hofleverancier bij de
Zweedse koninklijke familie.
Elk Hästens-bed wordt met de hand gemaakt. Er wordt

Waar Kim de financiële en commerciële klappen van de zweep al kent, spitst Victore zich
graag toe op het creatieve en het geven van
advies aan klanten terwijl Mathilde administratief en logistiek haar mannetje staat.
“Alle drie zijn we anders en tegelijk zijn we heel
complementair.”
Of er nu andere accenten komen bij De
Nachtwacht?
“Spectaculaire veranderingen moet je niet
meteen verwachten. We willen mee de winkel
naar een nog hoger niveau tillen door bijvoorbeeld nieuwe topmerken als Hästens aan te
trekken. Maar tegelijkertijd willen we slaapcomfort ook dichter bij jonge mensen brengen”,
aldus Mathilde.
“We merken nu al dat ook jonge mensen meer
en meer belang hechten aan een goede slaapkwaliteit. We willen hen dan ook helpen om
gericht, bewust en verantwoord te kopen.
Want slapen is nu eenmaal belangrijk,
voor oud én jong…”

Kim & zijn passie voor water

Twee minuten op de golven
en ik vergeet alle stress.
Je kan Kim een laatbloeier noemen als het op surfen
aankomt. Pas zeven jaar geleden stond hij voor het
eerst op een plank. “Op een reis in Zuid-Frankrijk
besloten we met het hele gezin eens zot te doen:
samen een dagje surfen. Sindsdien ben ik net als mijn
zonen verknocht aan het water.”
Kim probeert bewust een aantal momenten in het jaar
vrij te maken voor zijn hobby. “Het liefst trek ik naar
Peniche in Portugal. Iets verderop, bij Nazaré, zag ik dit
jaar nog de hoogste golf van het jaar. Als zo’n wave 20
meter boven het oppervlak uitkomt, kan ik je verzekeren
dat je je wel nietig voelt.”
Portugal zorgt bij Kim voor de ideale mix van goede
golven, lekker eten, een gezellige sfeer en eenheid
met de natuur. “Als ik twee minuten op mijn plank lig,
vergeet ik alle stress. Niet verwonderlijk dat in het
Zuid-Franse Biarritz surflessen gegeven worden als
middel tegen burn-outs. ”

enkel gebruik gemaakt van ethisch ingekochte natuurlijke materialen van duurzame bronnen. Met respect voor
het milieu gebruikt Hästens het zuiverste vlas, langzaam
groeiend Zweeds grenen en echt hypoallergeen paardenstaarthaar, wol en katoen.

Kims liefde voor het surfen zette hem ook aan om
bewuster bezig te zijn met het milieu. “Zo vermijd ik
bijvoorbeeld zoveel mogelijk plastic in de supermarkt.
Maar ik probeer nog een stapje verder te gaan en onze
leveranciers aan te sporen om zoveel mogelijk alternatieven voor plastic te vinden.

Arnd, Mira & Fernande (Sauna House) - Stefaan & Hilde (Juweliers Casteur)
Rosy & Jurgen (Optiek Decraene) - Mathilde, Kim en Victore (De Nachtwacht)

Wist je trouwens dat Auping het eerste ‘cradle to cradle’bed ontwikkelde dat bestaat uit herbruikbare materialen?
COLOFON

met dank aan:
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S AU N A H O U S E

DE STILTE
DER NATUUR
HEEFT VELE
GELUIDEN

Strakke realisatie van sauna, hamam en infrarood in landelijk huis te Wannegem-Lede.
In samenwerking met interieurarchitect P. Deknock en privé wellness Kensho.

Een halve eeuw wellness

Natuurplek
met een verhaal

Moeder en dochter die samen hun mannetje staan en topsauna’s leveren
aan Vlaanderen en ver daarbuiten, dat kan je gerust girl power noemen!

De Stadionvijvers van Waregem

“Onze familie heeft wat met hout. Al generaties lang wordt de kennis van
hout doorgegeven. Vroeger als schrijnwerkers, nu als producenten en
leveranciers van eigen gemaakte sauna’s, hamams of infraroodcabines.
Die jarenlange ervaring met hout mag je niet onderschatten.”, zo stelt
mama Fernande. “Sauna House werkt heel vaak samen met architecten
die de mooiste ontwerpen kunnen tekenen. Maar als de houtsoort
bijvoorbeeld krimpt onder hoge temperaturen, dan verdwijnt de
schoonheid van het ontwerp snel naar de achtergrond.”

Waar Essevee elke week het beste van zichzelf geeft, lagen
vroeger de Keukelmeersen, moerassige gronden. De tuinen
van de huizen in de Stormestraat reikten toen tot aan de
meersen. Ook dokter Constant Van Ackere had er een siertuin
met een vijver waarrond een breed wandelpad liep.
Toen hij zijn tuin, vijver en bos tussen de twee wereldoorlogen
openstelde voor het grote publiek, kreeg Waregem zijn eerste
openbare park: Vaders Woud. Vanaf 1952 begon de stad de
gronden te kopen en de vijvers aan te leggen.
De brug kwam er toen “den arrivée” van het Wereldkampioenschap Wielrennen in 1957 aan de vijvers plaatsvond.
Menig streekgenoot herinnert zich nog hoe Rik Van
Steenbergen er voor de derde keer wereldkampioen werd…

Girl Power…

Al 49 jaar is Sauna House actief in het zelf vervaardigen van plekken
waar je in alle rust kan onthaasten en zuiveren.

Fernande en Mira vormen een duo, niet alleen als moeder en dochter,
maar ook aan het hoofd van Sauna House.

“Ik herinner me nog goed onze eerste saunabeurs in Parijs toen de
wellnesscultuur nog zijn intrede niet gedaan had in onze contreien.
We waren vooral gefascineerd door de cultuur uit het hoge Noorden.
Hoe Scandinaven in het weekend de stad uitvluchten en allen aan het
meer gaan zitten om zich in gezelschap te zuiveren. Hoe geboortes er in
sauna’s gebeuren als opperste symbool van hygiëne en geborgenheid.
Het boeide ons en we zagen het als een uitdaging om hiermee ook in
Vlaanderen te pionieren.”

Mira over Fernande: “Mama heeft ongelooflijk veel mensenkennis. In één
oog-opslag kan ze de gedachten en gevoelens van mensen lezen en erop
inspelen, zonder zichzelf te verloochenen.”
Fernande over Mira: “Mira werkt altijd met hart en ziel. Ze is op verschillende fronten met schoonheid bezig, zowel bij Sauna House als bij haar eigen
interieurzaak Country House Oostrozebeke. Maar ze wil niet alleen met
plezier mooie dingen realiseren, ze combineert het ook met een streven naar
technische perfectie.”
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Het saunaritueel deed intussen ook zijn intrede in de familie.
“Op zondagavond met drie generaties samen in de sauna zitten en tijd
nemen voor elkaar, het is voor ons een heilig moment.”

Het palmares dat Sauna House intussen kan voorleggen, is best wel
indrukwekkend. Sauna House werkt samen met toparchitecten als
Vincent Van Duysen en plaatste al sauna’s bij verschillende sjeiks,
ambassades of grote voetbalclubs. “Het was voor ons een grote eer om
de sauna voor de Finse ambassade in Brussel te mogen maken. Finland,
dat toch een van de bakermatten van de sauna is…“
Het betekent niet dat Sauna House zijn neus ophaalt voor kleinere
projecten bij particulieren. “Integendeel”, zo stelt Mira. “Soms houdt
de integratie van een sauna of hamam in een bestaand woonproject
een grotere uitdaging in dan die nieuwbouwprojecten. En als je nadien
rechtstreeks hoort hoe tevreden mensen wel zijn en je aanbevelen bij
vrienden, dan is de voldoening extra groot.”
Naast een uitgebreid gamma van verschillende standaardtypes sauna‘s,
is Sauna House ook gespecialiseerd in maatwerk. Alle productie zit in
Wakken. Het betekent niet dat het daardoor onbetaalbaar wordt. “Het feit
dat we alles zelf doen, zorgt ervoor dat we extra aandacht kunnen besteden aan kwaliteit. Wij hoeven namelijk niet met een invoerder, verdeler of
verkoper te werken die telkens zijn marge moet nemen”, aldus Fernande.
“Wat ons werk extra fijn maakt, is ons kleine team van medewerkers.
Wij hebben geen verkopers in dienst, maar stuk voor stuk ambassadeurs
en trotse stielmannen. Met die equipe maken we tot ieders tevredenheid
een kwaliteitsvol product. Meer moet dat toch niet zijn?”

mooois magazine
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M O D E - B E AU T Y

“Tijd voor warmte en gezelligheid”
Najaar. De dagen worden korter, de temperaturen nemen een duik.
Tijd voor een nieuwe garderobe. Met warme tinten, fijne modellen en toffe accessoires.
Laat je inspireren!

De vele voordelen van zijde
Alle brillen: neubau
optiek Decraene

Wist je dat zijde
• Heel elastisch is?
• Tot 40% vocht kan opnemen zonder
dat de stof vochtig aanvoelt?
• Bij warm weer koel aanvoelt en bij koud
weer net behaaglijk warm?
• proteïnen en essentiële aminozuren
bevat die je huid voeden tijdens je slaap?
Redenen genoeg om eens een zijden
kussensloop te overwegen.

Top: Collectors Club
Broek: Collectors Club
A Suivre

Alle juwelen: Ole Lynggaard
Juweliers Casteur

Hemd: Étoile Marant
Broek: Forte_Forte
A Suivre

De Nachtwacht

Een crème van een natuurproduct
Wil je er stralend blijven uitzien tijdens de donkere dagen die eraan komen?
Dan is de crème van La Mer misschien wel iets voor je.
Toen luchtvaartfysicus dr. Max Huber 50 jaar geleden zware brandwonden opliep tijdens een
mislukt experiment, bleek er geen zalf te zijn die hem kon helpen. Dus ging hij zelf aan de slag.
12 jaar en 6000 experimenten later was daar de Miracle Broth, sindsdien het basisrecept voor
het hele La Mer-gamma. Zeven maand gerijpte zeekelp (een groente uit de bossen van de
oceaan) en tal van andere zee-ingrediënten vormen de basis voor dit op en top natuurlijke
product.
Het assortiment van La Mer is verkrijgbaar bij Parfumeries Gutmann.

Blazer: Forte_Forte
Broek Forte_Forte
Schoenen: Collectors Club
A Suivre
www.asuivre.be

Alexandra geeft ons nog graag enkele beautytips mee:
1. Gebruik een foundation. Die verdoezelt oneffenheden in de huid.
2. Hydrateer je huid elke ochtend en avond. Dat gaat veroudering van de huid tegen.
3. Warm je crème lichtjes op tussen de vingers en breng hem deppend aan op de huid.
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Kussens & plaid
De Nachtwacht
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Daarom kiest Casteur voor Ole Lynggaard

WE LEVEN
SLECHTS OM
SCHOONHEID
TE ONTDEKKEN

“Lynggaard slaagt er steeds in zijn eigen stempel te drukken. Het huis combineert
tijdloosheid en hoogstaande kwaliteit met veel karakter. Je voelt een ziel in alles wat ze
neerzetten. Dat merk je ook in het contact met Ole en zijn familie. We tafelden al met
hen en dat waren altijd leuke, geanimeerde gesprekken. Als je het ons vraagt: een ideale
collectie voor wie op zoek is naar meer frivoliteit en bohémien.”

JUWELIERS CASTEUR
“Ik heb een eerder Italiaanse,
klassiekere stijl.
Toch voel ik me prima met
juwelen van Ole Lynggaard.
Dat fijne en frivole werk geven
me eens een totaal andere look.
En dat is net leuk: variëren in
stijlen en toch jezelf blijven!“

NATUURlijk
JUWELIERS CASTEUR - WAREGEM

Horlogemerk Breitling heeft wat met
natuurbehoud.
CEO George Kern heeft al jaren bewondering voor
het werk van Ocean Conservancy, een organisatie
die zich inzet voor het proper houden van onze
oceanen. Zo trommelde Ocean Conservancy sinds
1986 al meer dan 12 miljoen mensen op om ruim 104
miljoen kilo afval op te ruimen op onze stranden.
Die werking wil Breitling nu ondersteunen. Niet
alleen door Ocean Conservancy actief bekend
te maken bij jongeren, maar ook door financiële
ondersteuning. Zo bracht Breitling een gelimiteerde
editie uit van haar collectie Superocean Héritage.
Een deel van de opbrengst gaat integraal naar

Ole Lynggaard, sieraden met een verhaal

Ocean Conservancy.
Good job, Breitling!

Eén van de blikvangers in het uitgebreide aanbod van Juweliers Casteur is ongetwijfeld
de collectie van Ole Lynggaard. Dit Deense huis werd 50 jaar geleden opgericht door
Ole Lynggaard, gekwalificeerd goudsmid. Nadat hij de wereld rondreisde ging hij in zijn
eigen atelier aan de slag met de creatie van sieraden. Sinds 1987 heeft hij hierbij het
gezelschap gekregen van onder meer dochter Charlotte die momenteel creatief
directeur is.
Het creatief proces van Lynggaard is net iets anders dan van anderen. Eerst ontwerpen
ze het juweel, pas nadien gaat men op zoek naar een edelsteen die perfect past bij het
ontwerp en het verhaal dat aan de juwelen vasthangt. Alleen zo kan je volgens Lynggaard
tot de perfecte symbiose komen.
Waar Lynggaard zijn inspiratie haalt, wordt snel duidelijk bij het bekijken van de collecties. Zo komt de liefde voor dieren die Ole Lynggaard heeft, terug in de Magic Circus
Collection en in de Snakes Collection. Charlotte’s affectie met de natuur is dan weer
terug te zien in de Nature Collection, Leaves Collection, Lotus Collection en Winterfrost
Collection.
Het vakmanschap van Ole en Charlotte Lynggaard staat alleszins buiten kijf. Het
collectief dat intussen bestaat uit meer dan zestig vakkundige medewerkers, schopte
het hierbij al tot hofleverancier van het Deense koningshuis.

8

mooois magazine

mooois magazine

9

IN DE KIJKER
“ Geduld, dat heb ik geleerd van mijn pa
die uurwerk- en klokkenmaker was.”
“Je moet leren kijken”, zo zei hij altijd. En hij had gelijk.
Een blik in het hoofd van Jurgen Decraene, samen met Rosy de stuwende kracht
achter Optiek Decraene.

Om intens te kunnen leven, heb je goede ogen nodig.
Wist je dat 80% van onze zintuiglijke waarnemingen via de ogen
verlopen? Ik draag zelf al een bril sinds mijn negende. Mijn eerste
brilletje was een erg fijn model. Uren heb ik geweend, ik zag het
niet graag. Nu zijn fijne brilletjes net trendy geworden…
Mijn huidige bril is een Quantum-bril, ontworpen in Denemarken,
maar 3D-geprint door Materialize in België.

Ik luister graag naar muziek, al bestempel ik me niet als dé
muziekkenner. Ik heb het wel voor wat ik zelf ‘vrouwenhardrock’
noem. Groepen als Status Quo, Foreigner, ACDC, het is mijn ding
wel, wat bij mijn kinderen spontaan de opmerking “Papa toch”
oplevert…

Sinds mijn ski-ongeval in maart besef ik hoe belangrijk
rughygiëne is. Met een compressie en breuk aan mijn ruggenwervel besteed ik nu meer aandacht aan mijn houding.
Een goede variatie van zitten en staan blijkt het beste.

Tot ik last kreeg van kniepijn, liep ik drie keer per week.
Aan een goed tempo, hoor. Zo besliste ik samen met
een vriend op een feest op zaterdagavond om de
volgende dag de eerste Guldensporenmarathon tussen
Kortrijk en Brugge te lopen. Het lukte ons nog ook,
in een tijd van net geen vier uur.
Fijne motoriek is belangrijk in ons beroep, als opticien moeten we veel
met pincetten aan de slag. Daar heb je best wat geduld voor nodig. Dat
heeft vooral mijn pa mij bijgebracht die uurwerk- en klokkenmaker was.

Ik hou er wel van om mij te onderscheiden met mijn schoenen.
Als man heb je weinig accessoires om je eigen stempel te
drukken. Met schoenen, een horloge, bijpassende riem en
natuurlijk een leuke montuur kan het wel. Ik denk trouwens
dat ik meer schoenen heb dan Rosy…
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OPTIEK DECRAENE

Daarbij die molen…
Optiek Decraene over hun uitvalsbasis
in de Bellegemse velden.
Dat de locatie van Optiek Decraene uniek is, is
een understatement. Want welke optiekzaak
kan zeggen dat hij opereert vanuit een vroegere
koren- en oliemolen?

Natuurplek met een verhaal
Graaf De Smet De Naeyerlaan Kortrijk
Bomen, ze geven vaak kracht en karakter aan je stad.
Zoals de bekende Graaf De Smet De Naeyerlaan in Kortrijk, genoemd naar
een voormalige minister van Openbare Werken.
De laan werd in 1892 aangelegd op de gedempte grachten van de stadswallen rond Kortrijk. Ze werd meteen beplant met bomen; momenteel
staan er om en bij de 150 kastanjebomen. Sinds 1950 kregen de bomen
ook het gezelschap van twee leeuwen die eerst aan het begin van de laan
de wacht hielden, maar jaren later verhuisden naar de ingang van het
aanpalende Astridpark.

NATUURlijk
OPTIEK DECRAENE - BELLEGEM

De brillen van neubau.
Neubau, het is de naam van een stadswijk in Wenen.
De wijk, gelegen in het zevende district van de stad, is
hip en trendy en de thuishaven van veel creatievelingen.
Die sfeer inspireerde het nieuwe brillenmerk.

We schrijven 1780. Aan de Kattenberg, een heuvel langs de Doornikserijksweg, wordt de Kattenbergmolen in gebruik genomen. De molen, een
ontwerp van P.J. Terrijn, staat op een hoogte van
62 meter met zijn wieken pal in de wind.
Hij verandert een achttal keer van eigenaar, tot hij
in 1928 in handen komt van Arthur Loncke.
Tuurke Loncke neemt de molen die na de
Eerste Wereldoorlog in onbruik was geraakt,
onder handen en Lonckes Molen (zoals hij in de
volksmond genoemd wordt) presteert tot de
Tweede Wereldoorlog als de beste.
In 1944 wordt hij beschermd als monument, maar
na de oorlog is het niet meer evident om molenaars te vinden. In 1951 valt de productie volledig
stil. Op dat ogenblik zijn er plannen om de weg te

verbreden en dus begint men met de gedeeltelijke afbraak van de molen.
Enkel het torenkot blijft staan. Als even later de
verbredingsplannen niet blijken door te gaan,
blijkt de afbraak voor niets geweest te zijn.
De bescherming als monument wordt intussen
opgeheven.
Na jaren van verval komt de molen in handen
van de familie Decraene die het metselwerk in
ere herstelt. Jurgen en Rosy hebben er nog altijd
geen spijt van hun winkel op deze historische plek
te hebben ondergebracht.
“We liggen op een unieke locatie. Het is fijn dat wij
een bijdrage kunnen leveren om deze historische
plek niet te laten verloren gaan. Meer nog, enkele
malen per jaar wordt de molen ter beschikking
gesteld als expositieruimte voor bezielde amateurkunstenaars. Bovendien is het gewoon een
toffe plek om te werken. Het landschap brengt
ons telkens opnieuw rust als dat nodig is…”

Neubau brillen vallen niet alleen op door hun frisse,
creatieve stijl, maar ook door de duurzame materialen
waaruit ze gemaakt zijn. Twee derde van de grondstoffen
bestaat uit naturalPX, een olie die voortkomt uit de zaden
van de Castorplant of wonderboom die je ook in onze
contreien vindt.
Maar ook bij de productie van de accessoires heeft neubau
oog voor het milieu. Zo wordt bij het maken van brillendozen geen lijm gebruikt en zijn de poetsdoekjes vervaardigd uit gerecycleerde petflessen. Als toetje draagt elk
model de naam van een van de werknemers uit de fabriek.
Neubau, een merk met oog voor mens en milieu.

Rosy draagt ‘FLO’ van neubau
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Jurgen draagt ‘JOSEPH’ van neubau

ALS JE
OPRECHT
VAN DE
NATUUR
HOUDT,
ZAL JE
OVERAL
SCHOONHEID
VINDEN
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Werken & genieten…

Eigentijdse klassieker

Samen een magazine maken, dat is thema’s zoeken, afspraken maken, beelden nemen, artikels schrijven en
alles vormgeven. Maar dat is gelukkig ook veel plezier maken en bijpraten bij een winterse barbecue op een
prachtig domein in Moen. Met dank aan de Kookboetiek.

Zin in een winterse barbecue? Op zoek naar
een hip toestel dat je zowel in de zomer als in de
winter zonder zorgen kan hanteren? Dan is de Big
Green Egg misschien wel iets voor jou.

De Big Green Egg is gebaseerd op een eeuwenoud procedé. In Oost-Azië gebruikt men deze
traditionele houtgestookte keramieken oven al
meer dan 3000 jaar. Na een aantal omzwermingen
kwam hij ook in de States terecht waar men hem in
een eigentijds jasje stopte.

Waarom de Big Green Egg zo’n aanrader is?
Omdat de combinatie van keramiek, luchtcirculatie en een perfecte temperatuurregeling
zorgt voor een heel eigen smaak.
En hij ziet er daarenboven nog goed uit ook,
is het niet?

Op zoek naar een origineel aperitief voor
een gezellige winteravond met vrienden?
Het Kortrijkse Blind Tiger brengt je in de juiste
mood met haar Imperial Tiger, een heerlijk
alternatief voor de klassieke Gin Tonic.
Je bereidt het zo:
• Schenk 5cl Blind Tiger Imperial Secrets in
een ginglas
• Voeg er 10 à 15 cl Fever Tree Ginger Ale
aan toe
• Garneer met een partje limoen

Cheers!

De Big Green Egg is te koop bij
www.kookboetiek.be

www.blindtiger.be

blindtigergin

Leven voor bomen
De kracht en schoonheid van bomen, daar draait het allemaal rond bij het team van boomverzorger
Wim Vanlancker. Wim, Flora, Bram en Jille delen hun respect voor bonkig groen.
“We mogen de waarde van bomen nooit onderschatten. Daarom verdienen ze onze beste zorg.”
Wim ontdekte zijn passie tijdens zijn opleiding in Nederland waar hij bij een vermaard boomverzorger de
knepen van het vak leerde en Certified European Treeworker werd.
“Ik was er o.m. betrokken bij een project waar meerdere jaren gewerkt werd aan het verplanten van een
tachtigjarige boom bij wegeniswerken. Het toont de manier waarop Nederland omgaat met bomen als een
essentieel en volwaardig onderdeel van ruimtelijke ordening. Daar kunnen we in Vlaanderen nog wat van leren.”
Want bomen verzorgen is veel meer dan zomaar klimmen en snoeien.
“Wij gaan altijd voor de maximale levensduur van een boom indien de omgeving dat toelaat. We zoeken uit
welke boom het best past in je tuin of bij het ontwerp van je tuinarchitect. We besteden veel zorg aan begeleidingssnoei. Dat is de noodzakelijke snoei die om de drie à vier jaar nodig is en het toekomstbeeld van je boom
bepaalt. Dankzij een correcte snoei zorgen wij voor een mooie en gezonde kroon die de levensduur van uw
boom verlengt. De pracht en praal van een goed gesnoeide kroon, met of zonder blad, zorgt voor pure decoratie
in uw tuin. Door de kroon uit te lichten tijdens de onderhoudssnoei houd je je boom vitaal en vermijd je breuk in
de toekomst. De wind kan dan opnieuw door de boom zonder die te overbelasten en de zon op de takken zorgt
voor een echte boost.
Soms kunnen Wim en zijn team uw bomen letterlijk en figuurlijk nieuw leven in blazen dankzij een injecteringstechniek via kleine boringen rondom de boomwortels. De combinatie met een correcte snoei doet de
boom herleven.
“We werken graag voor mensen die net zoals ons een hart voor bomen hebben. Zo onderhouden we een 250
jaar oude eik die op elk familieportret prijkt en volgens de familie niet verloren mag gaan. We kunnen ze alleen
maar gelijk geven…”
www.boomverzorging-vanlancker.be
Je vindt Wim en zijn team van 1 tot 4 november 2018 ook op Inside in Flanders Expo Gent.
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Wist je dat…
het in de zomer onder een boom 10 graden
koeler is dan onder een parasol?

mooois magazine
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Volg ons op Instagram voor meer #mooois
optiekdecraene
Bellegem

casteur_exclusive

optiekdecraene
Bellegem

Doornikserijksweg 155 A
8510 Bellegem
T. 056 21 43 52
info@optiekdecraene.be
www.optiekdecraene.be
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de_nachtwacht_kortrijk

casteur_exclusive

de_nachtwacht_kortrijk

Bellegem

de_nachtwacht_kortrijk

casteur_young

de_nachtwacht_kortrijk

casteur_exclusive

optiekdecraene

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

optiekdecraene
Bellegem

Hekkenstraat 12
8720 Wakken
T. 056 60 23 11
www.sauna-house.com
info@sauna-house.com

