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NEVER WASTE A GOOD CRISIS
Als ik terugblik op het laatste jaar, was het ongelofelijk bewogen 

met een hoge graad aan uitdagingen. Je kan op zo een moment bij 

de pakken blijven zitten, of je kan verder kijken dan je neus lang is. 

Op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen die aansluiten op je eigen 

passie, je zwakheden onder ogen zien en je kwaliteiten benutten.

Toen dit allemaal begon op 14 maart vorig jaar, bleef ik eerst een 
weekje thuis. Maar degenen die me kennen weten dat stilzitten niets 

voor mij is. Toen ik na die week mijn gras voor de derde keer ging 

maaien, wees mijn vriendin erop dat ik beter terug aan de slag ging. 

Gelijk had ze, maar wat? Want de reissector zat volledig op zijn gat. 

Toen me rond deze periode werd gevraagd of ik wou meedoen aan 
een tv-programma, zei ik eerst resoluut nee. Maar na hier eens goed 

over na te denken, overwogen we om toch mee te doen aan ‘Latem 

Leven’. Mijn hoofd op tv krijgen was helemaal geen prioriteit, ik had 

vooral het resultaat voor ogen: gratis reclame voor mijn activiteiten. 

Het bleek dan ook een goede beslissing. 

DE VLUCHT VOORUIT
Professioneel bekeken we eerst welke van onze activiteiten bleven 

werken tijdens de pandemie. Leiecabin bleek een waar succes, want 

onze B&B aan de Leie heeft gedurende het hele jaar slechts een 

paar dagen geen klanten gehad. Het perfecte logement in eigen 

land én ideaal om te doen in eigen bubbel. We besloten een tent 

bij te bouwen om onze capaciteit te vergroten. Recent kochten 

we ook een prachtig yacht, een Sunseeker Camargue 46 ft, die we 

aansluitend aan onze Leiecabin verhuren met schipper. Of gewoon 

om een nachtje op te slapen. 
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Het gaf ons ook de tijd om onze service te optimaliseren, meer ken-

nis op te doen, mooiere reisdocumenten te realiseren, meerwaarde 

te creëren voor de reiziger en onze klanten nog meer te ontzorgen. 

Dat kan alleen met goede mensen en ik kan terecht zeggen dat het 

geen makkelijke tijd was voor hen. Maar het team bleef erin geloven 

en we sloegen er ons door. Ik ben dan ook terecht fier en kan jullie 

verzekeren dat wij de beste reisspecialisten van de regio hebben 

die zich allemaal meer dan 100% geven om jouw droomreis waar 

te maken.

“We verbouwden het kantoor  
tot een echt pareltje, en het hele team  

– incentives en privéreizen –  
verhuisde mee”

“Ik kan jullie verzekeren dat wij de beste 
reisspecialisten van de regio hebben die 

zich allemaal meer dan 100% geven om 
jouw droomreis waar te maken”

Ons clubhouse Meatpack had vlak voor Covid een 25-tal leden, 

vandaag mogen we zeggen dat we de kaap van 50 members hebben 

overschreden. Ook dat bleek een groot succes. We geloven intussen 

zo sterk in het concept dat we besloten om het als internationaal 

franchisingmodel uit te rollen. Dit jaar openen we nog vier locaties 

in België en volgend jaar verwachten we er een tiental locaties bij 

te hebben in binnen-en buitenland.

Alsof ik nog niet genoeg aan mijn hoofd had, besloot ik in te stappen 

in een klein investeringsfonds. We mikken op bedrijven die een part-

nership zoeken of op termijn een OBO (owner buy out) willen doen. 

Met het fonds hebben we intussen Vabo Deuren in portefeuille, en 

recent ook Jaro & Jolie, een nieuwe shop-in-shop in de winkel van 

Flamant in Latem. In het magazine meer daarover …

VAN DEINZE NAAR LATEM
Verder was ik al een paar jaar aan het azen op de overname van 

het reiskantoor in Latem. Maar was dit wel de juiste periode om 

een reiskantoor uit faillissement over te nemen? Ik besloot er voor 

te gaan en ons kantoor van Deinze naar Latem te verhuizen. We 

verbouwden het kantoor tot een echt pareltje, en het hele team – 

incentives en privéreizen – verhuisde mee.

VAN HARTE WELKOM
Een prachtige quote die op mijn kantoor in het groot hangt, is dan 

ook de basis van het succes:

“Quality is never an accident, it is always the result of high intention, 
sincere effort, intelligent direction and skillful execution, it represents 
the wise choice of many alternatives.”

– William A. Foster

Bij ons ben je dus altijd welkom, voor advies of gewoon voor koffie. 

Ook bubbels staan bij ons altijd koud!

Olivier Van de Vijver
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A UNIQUE 
JOURNEY 
TO LATEM

Het bijzondere verhaal van Olivier,  Paul en Christophe Van de Vijver





Een reiskantoor overnemen in tijden van corona en  lockdown,  
midden in de zwaar getroffen toerismesector. Met de opening van 
reisbureau Travel Lounge in Latem, blijkt Olivier Van de Vijver dan 
ook niet zomaar een ondernemer. 

Naast toerisme-entrepreneur, is hij commercieel directeur bij voet-
balclub KSMK Deinze en voorzitter van exclusieve businessclub 
Meatpack. 

Recent stapte Olivier ook nog in Quick Set Green, een investerings-
fonds dat overnames doet in verschillende sectoren, zoals Vabo Deu-
ren en Jaro & Jolie. En begin dit jaar werd hij ook nog eens ereconsul 
van Namibië.

“HOE IK IN LATEM 
BELANDDE? 

VIA EEN FLINKE 
OMWEG LANGS 

NAMIBIË.”

Olivier Van de Vijver, nieuwe eigenaar  
van het voormalige Excellence Travel

WAT BRACHT JE IN NAMIBIË ?

Olivier: “Door een speling van het lot eigenlijk. Toen mijn broer Christophe 18 jaar was, 

werd een zeldzame kanker bij hem vastgesteld. Ondanks een overlevingskans van 20% 

en slopende behandelingen, bleef hij er steeds de hoop in houden. Mijn vader vroeg hem wat 

hij wenste, mocht hij het geluk hebben om ooit te genezen. Christophe had het antwoord al 

klaar: een lodge in Namibië. Mijn vader beloofde hem dan om samen iets moois op te starten  

in Afrika, als hij het zou halen.”
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“

“

“Toen ik in 2010 besliste om 
naar België terug te keren, 
was ik intussen helemaal 
verkocht aan toerisme”

“Van het reiskantoor in 
Latem maken we de nieuwe 

uitvalsbasis van Travel 
Lounge”

MAAR HET BLEEF NIET BIJ 
DIE INCENTIVES?
Olivier: “Aanvankelijk wel. Maar veel deel-

nemers van onze incentivereizen vroegen 

ons meer en meer om ook hun privéreizen 

te organiseren. Uiteindelijk werd die vraag 

zo groot, dat we in 2015 met Travel Lounge 

in Astene toch ook een eigen reiskantoor 

begonnen.”

“Verhuizen naar het centrum van Latem, 

was een idee waar we al langer mee speel-

den. Toen zich eind 2020 de opportuniteit 

aanbood om reisbureau Excellence Travel 

over te nemen, hebben we dan ook geen 

seconde getwijfeld. Het is dus niet zomaar 

een overname. Van het reiskantoor in  

Latem maken we de nieuwe uitvalsbasis van 

Travel Lounge.

VOOR WELKE REIZEN 
KOMEN MENSEN BIJ JULLIE 
AANKLOPPEN?
Olivier: “Met Travel Lounge zijn we gespeci-

aliseerd in bijzondere vakanties en cruises 

voor particulieren. Van Amerika over Afrika 

tot Azië en Australië. En heel Europa. Voor 

wie van zon en het goede leven houdt bij-

voorbeeld, hebben we bijvoorbeeld échte 

Ibiza- en Dubai-experten in ons team.”

“Daarnaast kan ik gerust zeggen dat we écht 

thuis zijn in zuidelijk Afrika. Reden te meer 

waarom de Ambassade van Namibië me ge-

vraagd heeft om ereconsul van het land te 

worden. Ons kantoor is ook erkende Club 

Med Corner, de enige in de hele regio Gent. 

Door de complementaire kennis van onze 

ervaren medewerkers te bundelen in Latem, 

kunnen we onze vele klanten nog beter van 

dienst zijn, zomer én winter.”

“Ook onze befaamde begeleide groepsreizen 

zullen de klanten in Latem zeker weten te 

smaken. Niet voor niets is onze Lapland-reis 

met chef Peter De Clercq een jaarlijkse klas-

sieker. Een mooi voorbeeld van hoe we onze 

expertise opgebouwd bij incentivereizen 

ook toegankelijk maken voor particulieren. 

Daarnaast organiseren we jaarlijks zelf nog 

zo’n viertal andere verre groepsreizen.”

“Mensen vertellen ons hun wildste vakantie-

dromen die we dankzij onze kennis, ervaring 

en partnerships weten te realiseren. Dat is 

dan ook iets waar ik me volledig in kan uit-

leven. Of het nu gaat om een nachtje in onze 

eigen Leiecabin aan de charmante oevers 

van de Leie, een verblijf in onze lodges in 

Namibië, of een unieke rondreis door Azië 

… Een onvergetelijke reiservaring creëren, 

dat is waar we altijd voor gaan. En vanaf nu 

kan je eerste stap naar de wereld beginnen 

bij Travel Lounge in Latem.”

“Mijn broer wist tegen alle verwachtingen in 

toch te genezen. En hij en mijn vader reisden 

samen naar Namibië om zoals beloofd die 

gedroomde lodge te realiseren. In 2000 ben 

ik hen gevolgd om de sales en marketing van 

de exclusieve lodge op mij te nemen en het 

bedrijf mee uit te bouwen. Op een gegeven 

moment hadden we negen lodges, verspreid 

over heel Namibië. Dit jaar bouwen we nog 

drie lodges bij op unieke locaties in Namibië.”

WAAROM BEN JE 
DAARNA NAAR BELGIË 
TERUGGEKEERD?
Olivier: “Om contacten te leggen en te 

onderhouden met bedrijven en touropera-

tors van bij ons, vertoefde ik sowieso vaak 

in Europa en België. Met de jaren miste ik 

de nabijheid van mijn Belgische vrienden 

meer en meer. Toen ik in 2010 besliste om 

naar België terug te keren, was ik intussen 

helemaal verkocht aan toerisme. Aangezien 

ik al jaren commerciële contacten onder-

hield met onze partners voor de lodges,  

was het een kleine stap om mijn eigen 

reisonderneming in incentivereizen te  

lanceren: Xperience.”
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““ALLES VERKOCHT OM 
MIJN ZOONS DROOM 

WAAR TE MAKEN”
Vader Paul,  een man van zijn woord
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Naast Olivier en broer Christophe is ook vader Paul, founder van VDV Holdings, een geboren entrepreneur.  
Maar mocht je het hem vragen, is vaderschap de mooiste onderneming boven alles. “Sinds Christophe 
kanker overwon, kregen al onze levens een nieuwe wending.”

ZIT ONDERNEMEN JE IN HET 
BLOED? 
Paul: “Zeker. Toen ik als jonge gast voor mijn vader 

werkte, wist ik al: ik wil later mijn eigen zaak. Na jaren 

hard werken, startten mijn vrouw Annick Haegeman 

en ik het modemerk Rhétorique op. Wat we samen op 

de kaart wisten zetten tot een succesvolle kleding-

keten met winkels op toplocaties in verschillende 

steden.”

“Maar toen Christophe op zijn 18e kanker kreeg, viel 

onze wereld uit elkaar. Ik beloofde hem zijn droom 
in waar te maken als hij erdoor zou komen: een lodge 

in Namibië. Na een jaar vechten, kreeg hij de ziekte 

klein. Ik hield woord, we vlogen met ons gezin sa-

men naar Namibië en kochten een oude boerderij 

die Christophe zou verbouwen tot de mooiste lodge 

van zuidelijk Afrika.”

EN TOCH WAS DAT NOG NIET HET 
EINDE VAN HET AVONTUUR?
Paul: “In het vliegtuig terug naar België, realiseerde 

ik me plots dat ik mijn belofte had gedaan omdat ik 

mijn zoon nog niet kwijt wilde. Maar als Christop-

he meer dan 8.000 km van huis bleef, was ik hem in 

zeker zin toch nog kwijt. Mijn echtgenote stemde 

in om Rhétorique te verkopen en 80% te herinves-

teren om in Namibië mee aan een nieuw hoofdstuk 

te schrijven. Haar onvoorwaardelijke steun om de 

droom van onze oudste zoon te verwezenlijken was 

cruciaal. Onze levens waren voor altijd veranderd.”

WELKE UITDAGING KWAM TOEN 
OP JULLIE PAD?
Paul: “We waren ons heel bewust van de grote be-

hoefte aan betaalbaar wonen in Namibië. De ontwik-

keling van sociale woningen, bedrijventerreinen en 

huisvesting in het algemeen vormden een prangend 

probleem voor de hele natie.”

“De gouverneur in de regio van Windhoek benaderde 

ons met de vraag of we konden helpen met de situatie 

van affordable housing. We hebben ons dan meteen 

gericht op het plannen en ontwikkelen van sociale 

vastgoedprojecten in Namibië en daarbuiten.”

“Het is een project waar ik heel fier op ben, maar nog 

trotser ben ik op mijn zonen. Christophe investeert in 

toerisme in Namibië en Olivier bouwt aan zijn droom 

in België. Wat kan een vader nog meer wensen?”

““Vaderschap is de mooiste 
onderneming boven alles”
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HOE HEB JE NAMIBIË OOIT ONTDEKT?
Christophe: “Toen mijn toenmalige vriendin me in de periode van 

mijn ziekte in het ziekenhuis kwam bezoeken, vertelde ze vol en-

thousiasme over Afrika en de lodge waar ze toen vakantiejob deed. 

Ik werd onmiddellijk smoorverliefd op de verhalen die ze over Na-

mibië vertelde.”

“Helemaal begeesterd door haar verhalen, droomde ik zelf luidop 

van een lodge in Namibië. Toen ons vader vroeg wat ik zou willen 

als ik genas, kon ik natuurlijk maar aan één iets denken. ‘Maar wat 

mag dat dan wel zijn, zo’n lodge? En waar is Namibië?’ Ik hoor het 

hem nog zeggen. Maar hij beloofde om met z’n allen te gaan en hield 

zich aan die belofte.”

HOE HEB JE JE GEDROOMDE LODGE DAN 
WAARGEMAAKT?
Christophe: “We kochten een oude veeboerderij in een prachtige 

omgeving van rotspartijen en weidse vlaktes dicht bij Etosha. De 

perfecte plek voor een lodge. Ik heb er dan drie jaar aan gewerkt 

om alle sporen van het veebedrijf weg te werken en er opnieuw een 

wildpark van te maken. De boerderij werd omgetoverd tot Epacha 

Game Lodge. Een luxueuze lodge in de setting van het Afrika in het 

Victoriaanse tijdperk.”

“Toen we opengingen in 2004, was het de eerste lodge in heel Na-
mibië die safari met wellness combineerde. Nadien volgenden veel 

andere lodges ons voorbeeld. Alle 18 chalets hebben een prachtig 

uitzicht over Epacha Private Game Reserve, maar wie graag nog 

meer privacy wenst of reist in grote groep, kan verblijven in de 

Royal Impala Private Villa.”

Bouw, ontwikkeling, design, architectuur en landscaping. Christophe Van de Vijver, Oliviers oudere 
broer, heeft een passie voor development.  Sinds 2001 bouwt hij luxelodges in zijn paradijs op aarde: 
het ongerepte Namibië. “We willen in vijf jaar tijd terug zes nieuwe lodges bouwen.”

“EEN NIET TE 
STILLEN PASSIE VOOR 

LODGES BOUWEN”

Oudere broer Christophe,  
thuis in Namibië sinds 2001 

In de hotels en lodges van Namibia Collection verblijf je in royaal comfort op de mooiste 

locaties van Namibië. Van de Atlantische kust tot de zoutpannen in Etosha.

EN TOEN GING DE BAL AAN HET ROLLEN?
Christophe: “Voor we het wisten, hadden we in tien jaar tijd acht lod-

ges neergepoot, die we uiteindelijk allemaal weer hebben verkocht. 

Op Epacha Game Lodge en Eagle Tented Lodge na. De emotionele 

waarde van ons eerste project was te groot om daar afstand van 

te doen.”

“Na een intermezzo van 10 jaar begon het opnieuw te kriebelen om 
in toerisme te investeren. We verkregen vorig jaar enkele lease-

holds voor 25 jaar op een aantal exclusieve locaties. Op dit moment 

staan twee nieuwe lodges in de stellingen die zullen openen in 2022: 

Olupale Safari Lodge pal aan Etosha National Park en Driefontein 

Safari Lodge in Damaraland.”

MAAR JE BENT NIET VAN PLAN OM DE 
LODGES ZELF UIT TE BATEN?
Christophe: “Nee, mijn passie ligt volledig bij de ontwikkeling er-

van. Voor het management, de sales en de marketing hebben we 

een goede structuur uitgebouwd. De lodges vallen samen onder 

Namibia Collection, onze eigen hospitality-groep met hoofdzetel in 

Windhoek. Namibia Collection staat onder de leiding van Graham 

Howard, een van de meest ervaren hoteliers van het land. Hij open-

de al verschillende legendarische hotels, zoals Hilton en Protea.”

HOE ZIT DE TOEKOMST ERUIT?
Christophe: “We zijn van plan om in vijf jaar tijd zes nieuwe lodges 

te bouwen die een nieuwe referentie zullen worden. Allemaal op 

de beste locaties langs de befaamde ‘Golden Tour’. Deze bekende 

rondreis van 12 tot 14 dagen start en eindigt in Windhoek, met 

stops in Etosha, Damaraland, Swakopmund, Sossusvlei en Kala-

hari. In totaal zullen we met Namibia Collection dan opnieuw acht 

toplodges hebben.”
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EPACHA GAME LODGE
Een waanzinnige locatie in Namibië, boven op de heuveltoppen 

van het 13.000 ha Epacha Game Reserve, dicht bij Etosha National 

Park. Elk van de 18 luxe chalets heeft een ruim balkon met een 

adembenemend zicht over het weidse privéreservaat. Eén blik op 

de omgeving en je komt meteen tot rust.

Zin in avontuur? Onder begeleiding van een professionele ranger 
ontdek je het Epacha-wildlife, waaronder de zeldzame zwartkopim-

pala en grootoorvos. ‘s Nachts nóg spectaculairder. Of trek eropuit 

in Etosha op zoek naar olifanten, leeuwen, zwarte neushoorns, lui-

paarden en giraffen. 

EAGLE TENTED LODGE
In de authentieke safaritenten van Eagle Tented Lodge sta 

je nóg dichter bij de natuur van Epacha. Hier ervaar je het 

echte Afrika-gevoel met de luxe en het comfort van een 

hotelkamer. Veruit de beste plek om van de Namibische 

zonsondergang te genieten. 

Kies voor een Family Safari Tent met extra ruime lounge, 

of geniet van nog meer luxe met terras, ensuite badkamer 

en buitendouche in een Hemingway Safari Tent. Vanop je 

balkon heb je een dromerig uitzicht op de giraffen die rond-

trekken door de vallei.

Eén blik op de omgeving  
en je komt meteen tot rust

Het echte Afrika-gevoel met evenveel 
luxe en comfort als een hotelkamer
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DE MAS
De hoeve, geschikt voor in totaal tien perso-

nen, bestaat uit een hoofdwoning: de ‘Mas’. 

Met woon- en eetkamer met open haard, 

authentieke keuken en vier ruime (25 m²) 

slaapkamers met elk een unieke badkamer. 

In de annex bevindt zich nog een ensuite 

slaapkamer. Ideaal voor zij die wat extra 

privacy wensen.

Het zwembad zorgt voor zomerse verkoe-

ling, maar kan ook verwarmd worden met 

een warmtepomp. Kookliefhebbers leven 

zich buiten uit met de Ofyr-barbecue, of 

binnen met de houtgestookte pizzaoven in 

de keuken.

TE GAST: VINCENT VAN GOGH
De Mas wordt omringd door ruim 3 ha eigen 

grond, waar je van ‘s ochtends tot ‘s avonds 

van een uitzicht over de hooivelden geniet. 

Ooit kwam Vincent Van Gogh nog in deze 

tuin verpozen. Op uitnodiging van Félix Rey, 

de jonge dokter die Van Gogh behandelde 

toen hij in 1888 zijn eigen oor had afgesne-

den.

Op een rustige plek bij het Franse Arles, in de schaduw van een oude 
plataan, vind je Mas d’Images. Een authentieke, Provençaalse hoeve 
uit 1830. Prachtig gerenoveerd en een interieur verzorgd door Scapa 
Home. Aan de muren hangen prachtige kunstfoto’s van de Belgische 
eigenaar: gerenommeerd fotograaf Henk van Cauwenbergh. Samen met 
zijn partner Els De Vlieghere ontvangt hij je met open armen.

UNIEKE 
BELEVING IN 
CAMARGUE

Mooie, gerenoveerde hoeve bij Arles

Interesse in een vakantie in deze schitterende hoeve? Vraag zeker 

naar het arrangement van vier belevingsdagen: een uniek program-

ma, bij geen enkel ander reiskantoor boekbaar.

5 Tips in de buurt:

1. Vincent van Gogh-trail: ontdek  
verborgen plaatsen waar de kunste-
naar enkele van zijn meest bekende 
werken maakte

2. Natuurgebied de Camargue en de 
ongerepte stranden van Piémanson, 
Beauduc en Plage Napoléon

3. Unieke plaatsen zoals Les Baux, Saint 
Rémy de Provence, Avignon, Fontvie-
ille, Paradou en Maussane-les-Alpilles

4. De golfbanen van Les Baux (Domaine 
de Manville) en Mouriès (Servanes), 
slechts op 15 minuten rijden

5. Historische stad Nîmes, genesteld in 
de heuvels van Languedoc

Mas d’IMages
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WALVISSAFARI IN SAMANÁ BAY
Michès is een verborgen paradijs, tussen de turquoise oceaan en 

de tropische jungle, op zo’n 75 minuten rijden van Punta Cana. De 

ligging van Michès Playa Esmeralda is perfect voor onvergetelijke 

excursies in de buurt. Verken ongerepte stranden, ga op walvissafari 

in Samaná Bay, schommel op de top van de beroemde Montaña 

Redonda of bewonder de waterval van El Limón.

VIER APARTE WERELDEN
Midden in het tropische regenwoud biedt dit allereerste ecochic 5  

Club Med Resort je volledige ontspanning. Geniet van uitzonderlijke 

diensten in vier heel aparte werelden:

• Explorer Cove: een plek voor kleine en grote avonturiers. Met 

een brede waaier aan activiteiten voor het hele gezin.

• Caribbean Paradise: het hart van het resort, midden in het tro-

pische groen. Ideaal voor actieve volwassenen en gezinnen met 

tieners.

• Emerald Jungle: Zen Zone met de focus op rust en welzijn. Voor 

volwassenen die bovenal rust zoeken.

• Archipelago: een uitzonderlijke oase van rust langs de oceaan, 

in een verfijnde en romantische sfeer. Voor koppels die op zoek 

zijn naar ultieme luxe, met privézwembad en persoonlijke buiten-

douche. De ideale ontspanningsplek om te genieten van elkaar.

Langs de ongerepte Noordkust van de  
Dominicaanse Republiek is de natuur heer en 
meester. Hier ligt het gloednieuwe Michès Playa  
Esmeralda, het eerste Exclusive Collection 
Resort van Club Med in de Caraïben. Een 
buitengewoon natuurlijke setting met een  
uitgestrekt strand langs een riante palmen-
tuin. Welkom in deze getaway to paradise!

KROONJUWEEL IN 
DE DOMINICAANSE 

REPUBLIEK

Michès Playa Esmeralda

Duurzaam op vakantie
Michès Playa Esmeralda is een oase van 
rust, met aandacht voor de Dominicaanse 
fauna en flora. Als voortrekker van duur-
zaam toerisme zet Club Med zich al meer 
dan 60 jaar in voor de bescherming van 
hun locaties. Ze zijn pionier op vlak van 
groen bouwen, ondersteunen de lokale 
productie, en maken personeel en reizi-
gers bewust van de kwetsbaarheid van 
hun droomplekken.

Club Med is gespecialiseerd in luxe, all-inclusive vakantieresorts op uitzonderlijke locaties. 

Op maat van levensgenieters die complete ontspanning, luxe en privacy zoeken.
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SKIRESORT MET ZINDEREND 
WINTERSPORTAANBOD
Zet je schrap voor een onvergetelijke skivakantie in het gebied waar 

Hannibal met zijn olifanten de Alpen overstak. Club Med biedt je 

een uitgebreid wintersportaanbod, zowel op Frans als Italiaans 

grondgebied. Van skiën en snowboarden tot wandeltochten met 

sneeuwschoenen. 

Op de Xtreme Luge, een rodelbaan op één rail, maak je een lange 

afdaling langs hellingen en bochten aan 45 km/u. Andere onvergete-

lijke momenten zijn de sledetocht met husky’s, je door de bergwind 

laten voorttrekken met een sneeuw-kite, en een avondje kaasfon-

due in een iglo.

ZOMER VOL NATUURACTIVITEITEN
In de zomer geniet je in La Rosière van de grandioze natuur. De 

adembenemende zichten op de groene valleien zijn al even betove-

rend als de zonsondergangen over Vanoise National Park. De ideale 

plek voor een picknick? Dat moet de Aosta-vallei zijn, vlak over de 

Italiaanse grens. Waar het turquoise water van Lago Verney de 

omliggende weides en de Mont Blanc weerspiegelt. 

Tijdens een deugddoende wandeling bij de Col de Petit Saint Ber-

nard maak je een zintuigelijke reis door de alpine botanische tuin 
van Chanousia. Zie, voel en ruik de rijke biodiversiteit van bergflora 

op grote hoogte. En tijdens een aan de grote hoogte aangepaste 

yogasessie midden in de ongerepte bergen, krijgen lichaam en geest 

een complete ontspanningservaring. 

In Club Med La Rosière, een fonkelnieuw 4  Resort met 5  Zone in de Savoie-regio, geniet je 
het hele jaar rond van Frankrijk én Italië. Van een spetterende skivakantie in de winter tot de 
ongerepte natuur in de zomermaanden. En waar je ook staat, op 1.950 m hoogte heb je een 
zuidelijk 180°-panorama op de Tarentaise-vallei.

DE 4 SEIZOENEN VAN 
DE FRANSE ALPEN

La Rosière

Geïnspireerd op 
bergtradities

In La Rosière geniet je van de uitnodigen-
de alpensfeer met een moderne twist. De 
inrichting van de kamers is geïnspireerd 
op bergtradities zoals bloemmotieven, 
koebellen en houten afwerkingen die de 
gezelligheid van alpine chalets zo typeert.
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“Elk juweel dat ik ontwerp 
vertelt een verhaal” 

Heursel is niet van het toneel verdwenen, onze eigen 
ontwerpen worden met liefde voor het vak nog steeds 

op een kwaliteitsvolle manier gerealiseerd.

Atelier Heursel



18 maart 2020 … aan een acht generaties lange familiesaga komt 

door de coronacrisis vervroegd een einde. Als laatste telg van 

onze juweliersfamilie sloot ik Heursel 1745 in de Langemunt in Gent 

nu definitief. Wie mij kent weet dat mijn passie voor het vak hier-

mee niet uitgedoofd was, integendeel. Het nieuwe concept dat ik in  

gedachten had neemt stilaan vorm. Op zoek gaan naar de mooiste 

edelstenen, samen met mijn klanten juwelen ontwerpen of trans-

formeren, hen ondersteunen in de zoektocht naar het horloge van 

hun dromen … de vrijheid die de sluiting met zich meebracht  gaf 

mij ruimte om concrete stappen te zetten naar een nieuw business 

model. 

Samen met mijn vennoot Roberto de Bokx opende ik in augustus 

onder de naam Helox onze ateliers in de Koedreef 20 te Destelber-

gen. Een mooie locatie, gemakkelijk bereikbaar, waar onze klanten 

terecht kunnen voor reparaties en dienst na verkoop van hun uur-
werken, maar ook voor herstelling en transformatie van hun juwelen. 

Heursel is niet van het toneel verdwenen, onze eigen ontwerpen 

worden met liefde voor het vak nog steeds  op een kwaliteitsvolle 

manier gerealiseerd. Hiervoor ga ik met genoegen bij de klant ter 

plaatse, of bespreken we het ontwerp dat hij of zij in gedachten heeft 

in ons atelier. Wij beschikken inmiddels over geavanceerde software 

om de projecten te visualiseren en waar nodig aan te passen volgens 

wens van de klant.  Potlood en papier heb ik voor de eerste schetsen 

nog steeds bij de hand, in een verder stadium kunnen we samen met 

de goudsmid aan de computer van gedachten wisselen.

De witgouden ring op de foto hiernaast is één van onze recente 

ontwerpen. Een mooie ‘Radiant’ geslepen extra witte diamant van 

1.56 ct met een entourage van ‘Natuurlijke Fancy Intense Pink’  

diamanten in 100 % volle slijp met 57 facetten. De zoektocht naar 

deze prachtige edelstenen was een heerlijke belevenis.

Heursel staat ook nog voor de verdeling van het exclusieve horlo-
gemerk Parmigiani Fleurier. Deze manufactuur is gespecialiseerd in 

de vervaardiging van hoogwaardige uurwerken in het ‘prestige’-seg-

ment, waar elk onderdeel als vanzelfsprekend met de hand wordt 

afgewerkt. Het hier afgebeelde model is de Toric Chronometre Red 

Gold Slate, een mechanisch automatisch horloge in 18 kt roze goud, 

met een prachtige ‘Guilloché Grain de riz’ afgewerkte wijzerplaat. 

Roberto en ik kunnen intussen bogen op een jarenlange ervaring 

binnen de wereld van de horlogerie. Bent u op zoek naar een mooi 
horloge? Niet enkel hebben wij prachtige nieuwe modellen op stock, 

ook onze occasie uurwerken lonen de moeite om ons een bezoekje 

te brengen. Wij adviseren u met veel plezier. 

Eric De Waele, Manager Heursel 1745 -  Helox

Eric De Waele van juweliershuis Heursel 
is voortaan juwelier aan huis 

“Het magnifieke merk Parmigiani Fleurier 
schenkt ons het volle vertrouwen voor 

distributie”

Meer info :

Heursel 1745

Koedreef 20
9070 Destelbergen

09 264 29 29

info@heursel.be

www.heursel.be

www.helox.be

17



James Arthur is te boeken voor zakelijke en eventfotografie, lifestyle- en 
interieurfotografie  voor restaurants, boeken, magazines, maar evengoed voor 

private events en day-in-the-life fotografie zoals communie of portret.

www.jamesarthur.eu

Meer info:
James Arthur Photography

Kleine Gentstraat 29
9051 Sint-Denijs-Westrem 

0479 86 49 82

info@jamesarthur.eu

www.jamesarthur.be

Instagram @jamesarthurpics
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WAT BRACHT JOU IN 
KAAPSTAD?
Ellen: “Mijn echtgenoot. Wanneer hij de 

opdracht kreeg om daar een televisiereeks 

te maken voor de Zuid-Afrikaanse com-

merciële zender, hebben we niet getwijfeld. 

Maar na acht jaar Zuid-Afrika kregen we 

wel heimwee. Dankzij de opening van onze 

kunstgalerij verhuisden we in juni 2018  

terug naar Latem.”

“We brachten heel wat werken mee naar 

België, en vertegenwoordigen intussen een 

groot deel van de belangrijkste Zuid-Afri-

kaanse kunstenaars. We kennen hen allemaal  

persoonlijk, maar hebben in het bijzonder met 

Samuel Allerton een speciale band. Vanaf 

het begin waren we allebei smoorverliefd 

op zijn werk.”

WAT MAAKT ALLERTONS 
WERK ZO BIJZONDER?
Ellen: “Hij ziet een onlosmakelijke verbon-

denheid tussen onze menselijke ziel en het 

lot van de natuur. Via zijn kunst roept hij 

op om de natuur te beschermen, want die 

rekent op ons.”

Naast internationaal tentoongestelde, Belgische artiesten zoals 
Olivier Pauwels en Isabelle Scheltjens, vind je in The Boutique 
Gallery in Latem-dorp kunstwerken uit alle hoeken van de wereld. 
En net als bij Olivier van Travel Lounge, start het verhaal van  
galerijhoudster Ellen Christiaen in zuidelijk Afrika. In Kaapstad.

GALERIJHOUDSTER ELLEN CHRISTIAEN: 
“SMOORVERLIEFD OP  

DE KUNST VAN ALLERTON”

Kunst uit Kaapstad in Latem 

“Geïnspireerd door enkele van de laatst over-

levende en majestueuze berggorilla’s tijdens 

zijn bezoek aan het Virunga Park in Congo, 

creëerde Allerton zijn Soul Series. Hij ge-

bruikt de gorilla’s als metafoor, zowel voor 

de kracht als de broosheid van de natuur. 

Met humor en beeldtaal uit de populaire 

cultuur, hoofdzakelijk in brons en kunsthars.” 

“Het kunstwerk ‘Protector’ groeide uit tot 

een iconisch stuk in zijn collectie. Zijn wer-

ken verrijken ook heel wat buitenlandse 

collecties waar hij al verschillende prijzen 

voor mocht ontvangen.”

WAT BRACHT JULLIE 
UITEINDELIJK TERUG NAAR 
LATEM?
Ellen: “Toen het pand van de voormalige 

Guy Pieters Gallery vrijkwam, twijfelden we 

geen moment om naar Latem terug te keren 

en daar onze tentoonstellingsruimte te ma-

ken. Onze kinderen gaan hier naar school 

en in normale tijden zijn we vaste gast in de 

talloze restaurants die Latem rijk is. Zalig 

thuiskomen dus.”

Tweede galerij in 
Knokke-Zoute

Sinds 1 april heeft The Boutique  

Gallery een tweede permanente  

galerij geopend in Knokke-Zoute. 

“Onze bestaande ruimte werd te klein. 

Nu hebben onze kunstenaars terug de 

ruimte die ze verdienen”, aldus Ellen.

The Boutique Gallery
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Meer info:
The Boutique Gallery  

Sint-Martens-Latem

Dorp 6
9830 Sint-Martens-Latem

0470 03 05 02

latem@theboutiquegallery.be

www.theboutiquegallery.be

The Boutique Gallery Knokke-Zoute

Kustlaan 255
8300 Knokke-Heist

0470 03 05 02

knokke@theboutiquegallery.be

www.theboutiquegallery.be



ONGEDWONGEN ELEGANTIE
Adam Tihany wordt gerekend tot een van ‘s werelds meest vooraan-

staande designers van hotels, cruiseschepen en sterrenrestaurants. 

Zo mocht hij al achter de ontwerptafel kruipen voor de grootsten 

der sterrenchefs waaronder Heston Blumenthal van The Fat Duck. 

Ook de designs van luxehotels als The Beverly Hills Hotel, Belmond 

Cipriani in Venetië en One&Only Cape Town Resort in Zuid-Afrika 

behoren tot zijn geesteskinderen.

Een ander toonbeeld van zijn talent is het ontwerp van de Seabourn 

Encore. Even fijngevoelig als duidelijk ontworpen met de zintuigen 

van luxegasten in zijn achterhoofd. Een design dat een ongedwon-

gen elegantie uitstraalt, wat net het hart is van de gastvrijheid van 

deze rederij. Je voelt je aan boord meteen welkom in een wereld 

van ultraluxe. Geen overdaad, wel nuance, licht en rust. Met veel 

aandacht voor subtiliteit.

LUXE IN DETAILS
De openbare ruimtes aan boord brengen Tihany’s fijnzinnigheid 

sterk naar boven in een strak, hedendaags design. Elegante  

Maritieme raspaarden. Zo luidt de reputatie van Seabourn-schepen in de cruisewereld. En niet gewoon  
omdat ze in Italië zijn gebouwd. Het uitgepuurde design van luxeschip Encore komt rechtstreeks uit het brein van  
baanbrekende ontwerper Adam Tihany. Maar wat maakt zijn design nu net zo briljant?

IN HET HOOFD VAN 
DE DESIGNER

Vlaggenschip Seabourn Encore

Seabourn is een pionier op vlak van ultraluxe in cruises. Hun vloot bestaat exclusief uit  

kleinschalige all-suiteschepen met plaats voor 264 tot 600 gasten.

spiraaltrappen, open lounges en afwerkingen in hoogglanshout. De 

300 suites zijn voorzien van een inloopkast en een privébalkon. De 

ruime badkamer, met afzonderlijk bad en douche, is afgewerkt met 

marmeren wastafels. 

Wat Tihany in zijn ontwerp nu net zo goed weet te vertalen, is de 

sensatie van een superjacht. Cruisen met Seabourn draait om de 

finesse van het leven aan boord. Culinaire beleving is daar een uit-

stekend voorbeeld van. Kaviaar en sterrenmenu’s – ook al nog zo 

heerlijk – hoeven niet elke dag. Échte luxe zit ‘m in details. Zoals elke 

ochtend versgebakken brood of een espresso van koffiebonen die 

zojuist aan boord werden gebrand. Het gevoel een patisserie binnen 

te stappen, wanneer je het dessertbuffet ruikt.

MINDER VERBRUIK
De uitgepuurde en uitgestreken vorm van het schip zorgt bovendien 

voor een aanzienlijke vermindering in brandstofverbruik. Meer dan 

louter esthetisch, onderscheidt het strakke design van de Encore 

zich dus zelfs tot in de machinekamer. Een sterk staaltje hydrody-

namica.

Ontwerper Adam Tihany
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ATHENE-TEL AVIV

7 dagen, van 15 tot 22 mei 2022
Veranda Suite vanaf € 5.499 p.p.

Waar iedereen naar Mykonos gaat, zet Seabourn ook nog eens koers 

naar Symi. Een klein, vrij onbekend eiland in de buurt van Rhodos, 

net buiten de Turkse kust. Maar wat een parel. Rijen kleurrijke,  

neoklassieke huizen omringen de stadshaven, verscholen in een 

van de vele baaien. Via grote trappen bereik je bovenstad Ano Symi 

en zijn oude vesting. Loop vooral ook eens langs het klooster van 

Aartsengel Michael Panormitis met zalmroze klokkentoren.

Tijdens deze cruise zet je ook aan de Turkse Rivièra nog voet aan 
wal. Ga op ontdekking langs de Unesco Werelderfgoedsite van 

Efeze in Kuşadası en betreedt de rijke geschiedenis van Antalya. 

Laatste stop voor Tel Aviv is Limassol in Cyprus. Je treft er Paphos: 

de geboorteplaats van Afrodite. 

ONBEKENDE 
GRIEKSE 
EILANDEN

Het nieuwe Seabourn-programma bevat zes aaneengeschakelde crui-
ses naar de Middellandse Zee aan boord van de Encore. Zes routes van 
1 mei tot 26 juni 2022 waaronder twee luxevaarten van en naar Haifa. 
Op het programma: Tel Aviv in combinatie met enkele goed bewaarde 
geheimen van de Griekse Eilanden.

TEL AVIV-ATHENE

7 dagen, van 22 tot 29 mei 2022
Veranda Suite vanaf € 5.499 p.p.

Het programma terug naar Athene start in Haifa bij Tel Aviv in Israël, 

op de hellingen van de Karmel-berg. Naast een prachtige baai in de 

Middellandse Zee, is Haifa vooral een belangrijke toegangspoort tot 

de bijbelse en historische locaties van dit heilige land.

Via Ashdod arriveer je daarna in Jeruzalem. Maar liefst een  derde 

van de wereldbevolking beschouwt deze 5.000 jaar oude ommuurde 

stad als heilig. Na Rhodos verlaat je Griekenland even via Bodrum en 

Çeşme in Turkije. Daarna volledige ontspanning op Patmos, een écht 

rustig toevluchtsoord onder de Griekse Eilanden. Ooit nog verlaten, 

en op sommige plaatsen is dat precies nog steeds zo.

21

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be

Meer info en boekingen:



TIJDELIJKE PROMOTIE
BALI - BANGKOK
van 4 tot 18 februari 2022
+ gratis 4 dagen voor- of naprogramma
Balkonsuite vanaf € 8.320 p.p.

ECHT ÁLLES INBEGREPEN
De Seven Seas Explorer ademt van boeg tot steven luxe en 

elegantie uit. Van het Carrara-marmer in de publieke ruimtes en 

gastensuites, tot de borden van Versace in het hoofdrestaurant. 

Tijdens een indrukwekkende plechtigheid werd het cruiseschip 

ingewijd door prinses Charlene van Monaco.

Bij Regent Seven Seas Cruises is echt álles inbegrepen, meer 

dan alleen gratis wifi, drankenpakket, fooien en roomservice. 

Dat ervaar je meteen op deze route naar de meest idyllische 

plekken van Zuidoost-Azië. Van Bali, Jakarta, Penang en Kuala 

Lumpur, tot Singapore, Ho Chi Minhstad en Bangkok. 

Kies bovendien uit een prachtig, inclusief aanbod van 41  
excursies en 3 reservaties in de specialiteitenrestaurants aan 

boord. Ook de overnight stays in Singapore, Ho Chi Minhstad 

en Bangkok zitten allemaal in de prijs. Bij Regent Seven Seas 

staat cruisen voor intiem en onbezorgd genieten. 

INCLUSIEF VLUCHTEN
De all-in cruise-ervaring start al bij je thuis, tijdens de inbegre-

pen limo-service naar de luchthaven. Vluchten en transfers? Die 

worden je aangeboden door onze cruisepartner Cruise Plus. En 

bij dit specifiek cruiseprogramma heb je bovendien de keuze uit 

een inbegrepen landprogramma met 3 extra overnachtingen: 

in Bali vóór de cruise, of in Bangkok als afsluiter van je reis. 

Jezelf verwennen eens het weer mag? En een verder stukje van de  
wereld verkennen? Uit het aanbod van Cruise Plus tippen we deze cruise 
van Bali naar Bangkok alvast als grote aanrader. Ontdek de grootste  
toppers van Zuidoost-Azië aan boord van de Seven Seas Explorer, het 
meest prestigieuze vaartuig ooit gebouwd. 

MET MEEST LUXUEUZE CRUISESCHIP 
VAN BALI NAAR BANGKOK

Zuidoost-Azië

Prachtige luxecruises naar Azië of andere werelddelen? Regent Seven 

Seas Cruises verwent je steeds met all-inclusive prijzen en inbegrepen, 

aanvullende landprogramma’s.

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be
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Wat Arun, Bangkok

Pura Ulun Danu Bratan, Bali
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MEER DAN 30 MERKEN VOOR LINGERIE, 
ONDERGOED,  BADMODE, NACHTKLEDIJ EN 

LOUNGEWEAR. 

Benieuwd naar ons volledige aanbod?
Surf naar de webshop op www.linnenkastje.be/latem

of kom even langs in onze winkel.

‘T LINNENKASTJE
Latemstraat 3, Sint-Martens-Latem

kate@linnenkastje.be

09 38 38 999

Instagram: @linnenkastjelatem

OPENINGSUREN
dinsdag tot en met zaterdag

van 10u tot 18u
zondag open:  

zie facebook of website

‘t Linnenkastje
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“Ook wij merken al sinds maart dat de 
goesting om er terug op uit te trekken 

alsmaar groter wordt. Mensen kwamen 
al vroeg langs voor een nieuw kleurrijk 
badbak of trendy bikini. Want na zo’n 

donkere periode als deze wil iedereen graag 
opnieuw veel kleur.”

“Hier alvast onze selectie 
uit drie van onze meest 

exclusieve merken Anjuna, 
Melissa Odabash en Raffaela 
D’Angelo. Met zo’n outfit heb 

je gegarandeerd succes  
op de allermooiste stranden 

ter wereld.”

zaakvoerder ‘t Linnenkastje Latem
Kate Pauwels



Wie er laatst nog geweest is, heeft het ongetwijfeld gemerkt: er is iets veranderd bij de conceptstore 
van Flamant op de Kortrijksesteenweg. Sinds begin mei vind je er Jaro & Jolie. Een shop-in-shop 
om het buiten even gezellig te maken als binnen. Met hun eigen huismerk toveren Djaro en Olivier 
tuin en terras om tot luxueuze outdoor-woonkamer.

HET GOEDE BUITENLEVEN
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EYECATCHER IN DE TUIN 
Het verhaal van Jaro & Jolie start eigenlijk in september 2017. Toen 

Djaro Colpaert voor een privéproject op zoek was naar hottubs 

en barrelsauna’s van hoge kwaliteit. Maar hoe hard de toen pas 

20-jarige Deinzenaar ook zocht, de gewenste kwaliteit die hij voor 

ogen had, bleek in België onvindbaar. 

Na lang zoeken vond Djaro zijn heilige graal dan tóch. “In Scandi-

navië waren deze comfortabele hottubs, met interne of externe 

houtkachel, wel verkrijgbaar. Heel aangenaam en volledig gemaakt 

met hoogwaardige materialen. De prachtige, houten afwerking 

geeft de kuip bovendien een charmant cachet. Een mooie eye- 

catcher in de tuin.”

VAN KLANT TOT ZAKENPARTNER
Dat die Scandinavische hottubs in België nog nergens te koop wa-

ren, zag Djaro als een zakelijke opportuniteit. En van het een kwam 

het ander. Hij startte zijn eigen onderneming gespecialiseerd in 

houtgestookte outdoor-wellnessinstallaties uit Scandinavië. En 

het sloeg aan.

Een tijd geleden waaide Olivier als klant bij Djaro binnen. Hij vond 

er de ideale hottub voor Leiecabin, zijn B&B langs de oevers van de 
Leie. “Olivier was onder de indruk van de hottub en we raakten aan 

de praat. We kregen spontaan enkele interessante ideeën, te goed 

om koud te laten. Tussen pot en pint besloten we zakenpartners 

te worden en samen een eigen huismerk met winkel te lanceren: 

Jaro & Jolie.”

GAMMA UITGEBREID
Jaro & Jolie verruimt Djaro’s gamma van hottubs, sauna’s en bubbel-

baden naar een compleet aanbod van luxe outdoorontspanning. Van 

exclusieve tuinmeubelen en buitenlounges tot luxueus buiten koken. 

De Japanse, keramieken barbecues van Yakiniku zorgen alvast voor 

een culinaire cultuurshock. Experimenteer met tal van bereidings-

wijzen en grilltechnieken, steeds regelbaar tot op de graad.

Liever barbecuen op een sterk staaltje Belgisch design? Mis dan 

zeker de grill- en binnenhaarden van CastelliDesign niet, handge-

maakt door lasser-ontwerper Lorenzo Castelli uit Olsene-Zulte. 

Ook Belgisch design: de luxueuze outdoormeubelen van Gescova. 

Een elegante collectie buitensalons, eettafels en sunlounges om je 

barbecue of zomers ontbijt extra gezellig te maken.

En als je het wat groter ziet: ga voor een droompoolhouse van 

Vanhauwood, gespecialiseerd in houten bijgebouwen. Landelijk 

en charmant of strak en stijlvol, de ideale plek naast het  zwembad.

Nieuwe shop-in-shop bij Flamant

Jaro & Jolie

25

Jaro & Jolie
Shop-in-shop bij Flamant 
Kortrijksesteenweg 117 
9830 Sint-Martens-Latem

09 395 85 84

info@jarojolie.com

www.jarojolie.com



HIDDEN GEM
Bij Leiecabin kom je volledig tot rust. Een 

hippe en charmante cabin voor twee aan 

de ‘Gouden Rivier’, midden in een oase van 

groen. Oorspronkelijk deed het dienst als 

woonwagen, maar Olivier maakte er een 

intiem verblijf van.

Deze ‘hidden gem’ is ideaal voor een week-

endje totale ontspanning. Van languit re-

laxen aan de oever, je met een knus dekentje 

rond de vuurkorf nestelen, tot een zalig en 

zonnig ontbijt op de steiger. In een intiem 

hoekje in de tuin geniet je in de hottub van 

de ultieme ontspanning. Ook in de bar-

relsauna komen lichaam en geest tot rust, 

terwijl je uitkijkt over de Leie. En je bent 

meteen vergeten waar je bent.

ACTIEF GENIETEN LANGS 
DE LEIE
Naast een toevluchtsoord van ontspanning 

is Leiecabin de ideale uitvalsbasis om de Leie- 

streek te leren kennen. Wat dacht je van 

n een afgezonderde tuin naast zijn huis in Sint-Martens-Leerne houdt Olivier een 
B&B open: Leiecabin. Een kleine, maar fijne cabin op een unieke plaats langs de Leie. 
De ideale spot voor een romantische avond of weekendje weg in eigen land. En een 

levende showroom om de hottub en thermowood barrelsauna van Jaro & Jolie in een idyllische 
omgeving uit te proberen.

I

een leuke fietstocht met de elektrische 

fiets, zwemmen in Vosselare Put of suppen 

op de Leie? 

Verken je het water liever met de boot? Kies 

voor een boottocht met schipper, of huur 

een motorboot als je zelf wil varen. Beiden 

met Leiecabin als vertrek- en aanleghaven.

GLAMPINGTENT VOOR 
2 EXTRA PERSONEN
Sinds juli 2020 kan je met twee extra  

personen op deze locatie overnachten. In 

de aanpalende glampingtent, met zicht op 

de Leie. Perfect voor een gemoedelijk week-

endje met een bevriend koppel. Of als eigen 

stekje voor de kinderen: vlakbij, maar toch 

apart. 

CHARMANTE CABIN AAN DE 
OEVERS VAN DE LEIE

Weekendje weg in bohemian chic

Leiecabin
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Meer info en boekingen:
www.leiecabin.be



Levende showroom

Het verschil van de Scandinavische outdoor-wellness van  
Jaro & Jolie zelf eens ervaren? De hottub en thermowood  

barrelsauna maken Leiecabin tot een soort levende showroom aan de 
waterkant. In een ontspannen sfeer op een prachtige locatie.
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Found & Baker Properties is een vastgoedkantoor voor de echte levensgenieter. Een vastgoedkantoor dat 
zich toelegt op bijzondere eigendommen. Woningen met een eigen signatuur en een apart verhaal. Het 
was dan ook met veel nieuwsgierigheid dat we op de koffie gingen bij Sophie Gheeraert, mede-oprichter 
en bestuurder van het Found & Baker-kantoor in Latem.

Uitzonderlijk vastgoed in de Gentse regio

SELLING THE GOOD LIFE

Found & Baker

“Onze doelgroep bestaat uit bijzondere klanten  
met exclusieve panden” 
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WAT EEN MOOI EN GEZELLIG KANTOOR 
HEBBEN JULLIE HIER. WAS HET EEN 
BEWUSTE KEUZE OM JULLIE HIER IN 
LATEM TE VESTIGEN?
Sophie: “Zeker. Found & Baker Properties werd ruim vijf jaar  

geleden in Brugge opgericht door onze ‘founding fathers’ David  

Fonteyne en Philippe De Backer. Om de steeds groter worden-

de groep klanten buiten West-Vlaanderen nog beter van dienst 

te kunnen zijn, wilden we een bijkomend kantoor openen in de 

Gentse regio.”

“We namen uitgebreid de tijd om op zoek te gaan naar dé ideale 

locatie voor ons kantoor. Toen ons oog op dit mooie gebouw viel, 
werden we op slag verliefd. We wisten dat we ons pand gevonden 

hadden, hier in Latem op een boogscheut van Gent. In februari 

2020 gingen we officieel van start.”

WAT MAKEN GENT EN LATEM BIJZONDER 
OP VLAK VAN VASTGOED?
Sophie: “Het is een bijzondere regio met erg mooie en exclusieve 

panden. En het gaat momenteel heel hard op de Gentse vast-

goedmarkt. Als we de prijzen voor appartementen vergelijken, 

dan komt Gent als duurste provinciehoofdstad uit de bus. De 

jongste vijf jaar stegen de woningprijzen daar het sterkst, met 

maar liefst 18%.”

“Ook in de omliggende gemeenten blijven de prijzen stijgen, met 

Sint-Martens-Latem als grote uitschieter. Maar onze activiteiten 

beperken zich niet tot Latem of Gent. Dit is onze uitvalsbasis voor 

heel Oost-Vlaanderen.”

HOE GAAN JULLIE TE WERK BIJ DE 
SELECTIE VAN EIGENDOMMEN?
Sophie: “We mikken op een doelgroep van meerwaardezoekers. 

Mensen die houden van schoonheid en luxe, en dat laten reflecte-

ren in hun woonst. Onze doelgroep bestaat uit bijzondere klanten 

met exclusieve panden. ‘We sell the good life’ is niet zomaar een 

leuze.”

“Vanuit die focus gaan we actief op zoek naar de mooiste pand-
en. Beminde en onbeminde pareltjes die verrassen met een 

unieke geschiedenis, ligging, architectuur of afwerkingsgraad. 

Aantrekkelijke plekken waar je zalig, zorgeloos en gelukkig kunt 

leven. Af en toe moeten we dan ook een pand weigeren, daar 

zijn we streng in.”

ZALIG, ZORGELOOS EN GELUKKIG 
LEVEN. SOMMIGE PANDEN BEZORGEN 
JE WELLICHT EEN INSTANT 
VAKANTIEGEVOEL?
Sophie: “Inderdaad, ik denk bijvoorbeeld aan La Sablière dat 

we verkopen op de top van de Kluisberg. Een heel mooi hotel 

en gekend restaurant met prachtig uitzicht. Als ik daar kom en 

uitkijk over de vallei, ben ik precies in het zuiden van Frankrijk, 

in de Provence.”

“Dichterbij denk ik aan een prachtig, modern verbouwde pastorij 

die we recent verkochten in Grammene. Toen ik daar bij valavond 

met kopers in de tuin was, zag ik de reflectie van het verlichte 

zwembad in de ramen. Echt iets magisch.”

Ambitieuze 
toekomstplannen

“Het Found & Baker-netwerk blijft groeien. In Elsene  

openen we deze zomer ons derde kantoor. Onze ambitie is een 

sterke nationale speler te worden met vertegenwoordiging in 

alle provincies. Samen, met onze vennoten en medewerkers-

groep, lossen we onze ambities jaar na jaar in.”
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Meer info:

Found & Baker Latem

Kortrijksesteenweg 128
9830 Sint-Martens-Latem

09 330 60 00

gent@found-baker.com

www.found-baker.com



LUXUEUZE 
RELAXVAKANTIES 

Bijzondere luxevakanties creëren is een 

van de specialisaties bij Travel Lounge. En 

daarbij bieden ze de hele wereld aan. Of 

je nu zoekt naar een charmant weekendje 

dichtbij, of luxueus wil genieten aan de an-

dere kant van de wereld met alles erop en 

eraan … Bij Travel Lounge vind je de beste 

plekjes van Europa en ver daarbuiten, over 

alle continenten heen.

Olivier: “Mensen vertellen ons hun wildste 
vakantiedromen die we met veel passie, 

kennis, ervaring en met de juiste partners 

realiseren. Want een onvergetelijke reiser-

varing, daarvoor geven we altijd de volle 

100%.”

Authenticiteit ervaren, je laten onderdompelen in luxueuze verwennerij of genieten van  
overweldigende natuur? Met Travel Lounge ga je op reis in de sfeer die jíj wenst. Want 

beleving, daar draait het om, dat voel je meteen wanneer je het reisbureau binnenstapt. Nog 
het meest wanneer Olivier, Stefanie, Stef of François over hun favoriete bestemming vertellen. 
Alsof je er zelf bij was …

JE REISBELEVING START HIER!

CRUISES

Travel Lounge helpt je uit het overweldi-

gende aanbod aan cruises de bestemming 

en rederij kiezen die het beste bij je passen. 

Want de ene cruise is écht de andere niet.

RONDREIZEN

Onze verrassende wereld op een andere 

manier leren kennen? Een culturele rond-

reis doet je verwonderen. En je keert een 

ervaring rijker terug naar huis.

Olivier: “We delen graag onze ervaringen 

om je de wereld te laten ontdekken. Van de 

ongerepte Noorse fjorden tot een waan-

zinnige luxesafari tussen de wilde dieren in 

Namibië. Of wat dacht je van een culturele 

aha-erlebnis op ontdekking door de koloni-

ale en keizerlijke ruïnesteden van Vietnam?”

Blader bijvoorbeeld naar:

• Seabourn: onbekende Griekse 

Eilanden ontdekken met een klein-

schaliger all-suite luxe cruiseschip 

(p. 20)

• Regent Seven Seas Cruises: met 

het meest luxueuze cruiseschip ter 

wereld naar Zuidoost-Azië (p. 22)

• SeaDream Yacht Club: yachting in  

mediterrane sfeer (p. 38)

• Oceania Cruises: ‘The Dom  

Pérignon Experience’ (p. 45)

BEGELEIDE GROEPSREIZEN

Elk jaar staan er zo’n vijftal eigen begelei-

de groepsreizen op de planning bij Travel 

Lounge. Dankzij de incentive-expertise van 

zusterbedrijf Xperience, rijgen ze tijdens 

elke groepsreis de verrassende details en 

onvergetelijke ervaringen aan elkaar. 

Olivier: “Onze Lapland-reis met chef Peter 

De Clercq bijvoorbeeld, niet voor niets een 

jaarlijks terugkerende klassieker. Een mooi 

voorbeeld van hoe we onze expertise opge-
bouwd bij incentivereizen ook toegankelijk 

maken voor particulieren.”

CLUB MED

Sinds het verdwijnen van het Club Med-kan-

toor in Gent, werden Travel Lounge en Ex-

cellence Travel uitverkoren tot erkende 

Club Med Corner. Nu Travel Lounge naar 

Latem is verhuisd, is dit de enige Club Med 

Corner in de regio Gent.

Olivier: “Dankzij de verhuis van Astene naar 

Latem hebben we de complementaire Club 

Med-kennis en -ervaring van onze mede-

werkers gebundeld. Nu zijn we iedereen nóg 

beter van dienst, zomer en winter.”
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FAVORIETE BESTEMMINGEN
Tanzania
Geen leuker vakantiegevoel dan de Big Five ontdekken vanuit 

de jeep, om ‘s avonds te genieten van sundowner en bush dinner.

Panama
Verrassend meer dan het bekende Panamakanaal alleen. Is  

zeker de moeite waard: per kano de Embera-indianen bezoeken 

en inzicht krijgen in hun leefgewoonten.

Malaga en Sevilla
Spanje is mijn favoriete citytripbestemming. Rondkuieren in de 

straatjes, de lokale sfeer opsnuiven en heerlijke tapas.

Stefanie
Rots in de branding

FAVORIETE RESTAURANTS
Nobu
Ik hou enorm van sushi en Japans eten! Je kan de restaurants 

over de hele wereld terugvinden en bovendien hoort er op 

sommige plaatsen zelfs een hotel bij.

FAVORIETE HOTELS
Borgo Egnazia (Italië)
Het hotel is gelegen op een prachtig domein, met de sfeer van 

een charmant dorpje in Puglia.

Four Seasons Serengeti (Tanzania)
Op en top luxe op safari. Vanuit de infintypool geniet je op het 

zicht over de savanne en de olifanten die komen drinken aan 

de nabijgelegen waterplas.

Qasr al Sarab Desert Resort by Anantara (Abu Dhabi)
Wat is er leuker en romantischer dan een diner onder de ster-

renhemel in een luxueus woestijnkasteel?

FAVORIETE ACTIVITEIT
Qualitytime met het gezin. Samen lekker lang op restaurant, op 

ontdekking, een plons in het zwembad of de zee.

SPECIALISATIE
Ik heb een pak ervaring in zowel incentives als leisurereizen. Binnen 

ons team ben ik een manusje-van-alles en hou ik me vooral bezig 

met de algemene ondersteuning van alle afdelingen. Van boekhou-

ding, onze businesscommunity Meatpack, tot het verhuur van onze 

charmante Leiecabin.

LEVENSSPREUK
Not all those who wander are lost.

MEMORABELE ANEKDOTE
Op safari in Namibië wandelde ik ‘s nachts naar mijn huisje. Het 

lodgepersoneel brengt je met plezier met een golfkar naar je deur, 

maar ik dacht: “Ik zit in een van de eerste huisjes, ik ga wel te voet.” 

Maar het was zó donker dat ik bijna niets kon zien. Plots hoorde 

ik mijn broer en schoonzus vanuit een nabijgelegen huisje roepen 

dat ik snel aan de kant moest gaan. Toen pas zag ik dat ik oog in oog 

stond met een giraf.

DOEN MIJN HART SNELLER SLAAN
• Mijn familie

• Lekker eten

CONTACTEER TRAVEL LOUNGE
09 282 00 85
info@travel-lounge.be

MAAK KENNIS MET ONS TEAM
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“WE MAKEN GRAAG ...

FAVORIETE BESTEMMINGEN
Gran Canaria
De natuurpracht van de duinen, het bruisende nachtleven en 

mooie hotels. Zoals Seaside Residencia in Costa Meloneras en 

Bohemia Suites in Playa del Ingles, met panoramisch dakres-

taurant en cocktailbar.

Tenerife 
Zon, zee, strand, luxe en lekker eten op slechts 4,5 uur vliegen. 

Het jaar rond aangename lentetemperaturen. Ik ben hier al zo 

vaak geweest, en verbleef in bijna elk 5-sterrenhotel. 

Egypte
Een cruise op de Nijl, een bezoek aan de koningsgraven of ge-

woon lekker verloren lopen in de straatjes van Luxor. Voor mij 

is Egypte een absolute topper. 

Stef
Vertrouwd gezicht in Latem

FAVORIETE ACTIVITEIT
In een grootstad kan ik me helemaal verliezen: zalig op ontdekking. 

Of op het einde van een dagje safari genieten van een gin-tonic en 

prachtige sundowners.

SPECIALISATIE 
• Luxe- en à-la-cartereizen

• Cruises

• Businesstrips en -vluchten

• Culturele rondreizen

LEVENSSPREUK
Una parte de mí quiere ir de viaje, y la otra también.

(Een deel van mij wil op reis gaan, en het andere ook.)

MEMORABELE ANEKDOTE
Tijdens mijn opleiding in het callcenter van een reisorganisatie, he-

lemaal in het begin van mijn carrière, vroeg iemand naar vliegtickets 

naar Alicante. Toen ik zei dat er geen stoelen meer beschikbaar wa-

ren op de vlucht van TUI fly, zei de persoon aan de andere kant van 

de lijn doodleuk: “Oh geen probleem hoor, ik wil gerust rechtstaan.”

DOEN MIJN HART SNELLER SLAAN
• Culturele reizen

• Archeologische opgravingen

• Uren ronddwalen in musea

FAVORIETE RESTAURANTS
Grote fan van de innovatieve keuken van Lieven Lootens van 

‘t Aards Paradijs in Nevele en Naturell in Gent. In Barcelona ga 

ik steeds eten bij Nacional en in Lissabon bij Las Docas. Als de 

lokale bevolking er ook komt, weet je dat je niet in een toeris-

tenval trapt.

FAVORIETE HOTELS
Emirates Palace Abu Dhabi (Abu Dhabi)
Decadentie ten top in het hotel waar de dames van Sex and 

the City verbleven. Alles volledig in het goud, tot de wc-borstel 

toe. En een bankautomaat die goudklompjes geeft in plaats van 

biljetten. 

Four Seasons Dubai (Dubai)
Rust, topservice, heerlijk eten en een rooftopbar met zicht op 

skyline van Dubai. Please take me back.

Métropol Monte-Carlo (Monaco)
Grandluxe-hotel met twee sterrenrestaurants: Joël Robuchon 

Monte-Carlo en Yoshi. En in de winterperiode wordt het bui-

tenzwembad omgetoverd tot poolhouse, ontworpen door Karl 

Lagerfeld.

CONTACTEER STEF:
09 282 00 85
stef@travel-lounge.be
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... JOUW REISDROMEN WAAR”

FAVORIETE BESTEMMINGEN
Mayaroute, Mexico
Sites als Chichén Itzá, Uxmal, Cobá en Tulum verkennen bij 

zonsopgang, een verfrissende duik in een cenode in de namid-

dag, en de dag eindigen met een margarita, uitkijkend over de 

witte stranden en de Caribische Zee.

California, USA
The Golden State heeft alles voor een fantastische roadtrip: 

van bruisende steden zoals San Francisco en Los Angeles, tot 

de nationale park van Yosemite en Sequioa. Voor mij echt ‘the 

American dream’.

François
Leisure-specialist

FAVORIETE RESTAURANTS
Restaurant Bridges in Amsterdam geeft de klassieke Franse 

keuken een moderne twist. Geniet van een fantastische,  

culinaire avond met excellente service. Een andere persoonlijke 

favoriet is restaurant Suchisamba in Las Vegas en hun exotische, 

verfijnde combinatie van de Japanse, Braziliaanse en Peruvi-

aanse keuken.

FAVORIETE HOTELS
Iberostar Grand Paraiso (Mexico)
De ideale setting voor een ontspannende vakantie of om na 

een rondreis in alle luxe uit te rusten. Prachtig uitzicht over 

de Caribische Zee vanuit je beachfront suite, en relaxen in de 

luxueuze spa.

La Chèvre d’Or (Frankrijk)
“L’histoire d’un joyau unique hors du temps.” De view, de suites, 

de Michelin-restaurants, de ligging tussen Nice en Monte Carlo … 

Hier ervaar je de Franse grandeur in alle rust.

Encore at Wynn (Las Vegas)
Een luxehotel met fantastisch uitzicht over de Strip: perfect om 

Las Vegas in stijl te beleven.

FAVORIETE ACTIVITEIT
Samen met vrienden en/of familie genieten van een zomerse  

barbecue.

SPECIALISATIE
Het liefste wat ik doe is leisure-reizen organiseren en à-la-carte- 

rondreizen uitstippelen. Maar ook voor een geweldige citytrip of 

‘footballbreak’ kan je altijd bij mij terecht.

LEVENSSPREUK
Don’t worry, be happy.

MEMORABELE ANEKDOTE
Op uitnodiging van Emirates kregen we een vipbehandeling tijdens 

de finale van de FA Cup in het mythische Wembley. Met geweldi-

ge lunch, meet-and-greets met levende legendes uit het Engelse 

voetbal en een plek in de eretribune. Kevin De Bruyne schitterde 

op het veld en stak de trofee in de lucht op enkele meters van ons.

DOEN MIJN HART SNELLER SLAAN
• Culturele reizen

• Premier League-wedstrijden live beleven

•  Lange wandelingen in nationale parken

CONTACTEER FRANÇOIS:
09 282 00 85
francois@travel-lounge.be
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FUSIES EN OVERNAMES
Fusies en overnames, ook wel gekend als M&A (mergers and acquisitions) vormen 

een complex gegeven. We verzorgen het verloop van alle verschillende fases, met 

als finaal resultaat: een afgeronde transactie, naar wens van alle partijen.

STRATEGISCH EN FINANCIEEL ADVIES
Benieuwd hoeveel je onderneming op dit ogenblik écht waard is? Sta je voor een 

belangrijk kantelmoment binnen je onderneming? Of wens je de opvolging binnen 

het bedrijf te verzekeren?

BEDRIJF IN MOEILIJKHEDEN
Als onderneming in tijdelijke moeilijkheden kan je bij ons gerechtelijke organi-

satie aanvragen ter bescherming tegen de schuldeisers. We zorgen voor een 

succesvolle herstructurering.

VERMOGENSPLANNING
Ondernemers bouwen een privévermogen op dat ooit wordt overgedragen.  

Mon3aan zorgt bij de overdracht voor een minimale impact op het vermogen en 

een maximaal behoudt van controle.

Mon3aan is een vertrouwde partner voor ondernemers en zorgt in elke strategische fase voor begeleiding van a 
tot z. We behandelen elk dossier met een hands-onmentaliteit, steeds rekening houdend met het totaalplaatje.

CORPORATE & FINANCE
MON3AAN

STEFAAN FESTJENS
Founding Partner
stefaan.festjens@mon3aan.be

KIMBERLEY CABO
Fiscaal Juriste
kimberley.cabo@mon3aan.be

MON3AAN
Burchtweg 7

9890 Gavere

09 247 47 65

info@mon3aan.be

www.mon3aan.beCORPORATE & FINANCE
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LAAT U VERRASSEN DOOR ONS RUIM 
AANBOD BINNENDEUREN!

www.vabodeuren.be Meensesteenweg 463 
8800 Roeselare

051 25 47 25
info@vabodeuren.be
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KINDEREN KONING OP CORFU
De groene Griekse eilanden verkennen? In het westen vind je de 

Ionische Eilanden met hun weelderige natuur en beboste bergen. 

Corfu is wellicht het gekendste, en misschien wel het groenste. De 

plek waar Homerus’ held Odysseus schipbreuk leed en hulp kreeg 

van de Faiaken om terug in Ithaca te geraken.

Het mythologische eiland leren kennen doe je best vanuit Grecotel 

Corfu Imperial, genesteld op een geprivatiseerd schiereiland. Waar 

het weelderige groen en de schittering van de Ionische Zee naad-

loos in elkaar vloeien. Alsof je verblijft in een renaissancepaleis. En 

in het gloednieuwe Grecoland, een van de allermooiste kidsclubs, 

zijn kinderen koning!

PRIVÉSTRAND OP KRETA
Kreta is het grootste en meest zuidelijke Griekse eiland. Naast een 

populaire zonbestemming is het eiland van de Minotaurus de ba-

kermat van de Europese beschaving. Waar de scheidingslijn tussen 

mythe en geschiedenis een wazige rimpel wordt.

Dit zelf ontdekken vanuit een exclusief villa-resort met de hoogste 

normen voor privacy? Grecotel Amirandes nabij Heraklion biedt je 
een wereld van stijl en Kretenzische warmte. Het villa-resort ligt aan 

een privéstrand, aan twee idyllische baaien van goudkleurig zand. 

Waar je in alle rust kan genieten. Als golfliefhebber sta je bovendien 

in een kwartiertje op de enige golfclub van het eiland.

Een uitvalsbasis op Corfu of Kreta, even paradijselijk als de eilanden 
zelf? De 5-sterrenresorts Corfu Imperial en Amirandes uit de collectie 
van Grecotel weerspiegelen hun droomlocatie aan twee van Grieken-
lands mooiste stranden. Voor jou geselecteerd door specialist in luxe-
reizen Odysseus. Niet toevallig genoemd naar de Griekse held.

Odysseus & Grecotel 

VOOR JOU UITGEZOCHT:

2 GRIEKSE 
LUXERESORTS OP 
CORFU EN KRETA

Griekenland

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be

Meer info en boekingen:

Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het beste ver-

wachten. Deze specialist in luxereizen selecteert enkel 

absolute tophotels en stelt je rondreis en strandvakantie 

met de grootste zorg samen.

Een vakantie in alle comfort in Athene, Kreta, de Peloponnesos, 

Corfu, Kos, Mykonos, Rhodos, Chalkidiki, Alexandroupolis of 

Larissa? De meer dan 30 luxe- en familieresorts van Grecotel 

liggen steeds aan de mooiste stranden van Griekenland.

Grecotel Amirandes

Grecotel Corfu Imperial
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The IBEX Collection
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VOOR ANKER TUSSEN 
PRIVÉJACHTEN
Dankzij hun jachtformaat mogen de 

SeaDream-schepen aanmeren in intieme 

aanleghavens en marina’s. Waar je ook voor 

anker gaat, je ligt steeds tussen luxueuze 

privéjachten. Compleet onbereikbaar voor 

andere cruiseschepen.

In de zomer geniet je met SeaDream  

honderduit van de mediterrane sfeer. Van  

mondaine badplaats Saint-Tropez en  

exclusieve jachthaven Puerto Banús in  

Marbella, tot het kleine Portofino en  

pittoresk eiland Elba in Italië.

Cruisen met SeaDream Yacht Club draait vooral om beleving.  
Alsof je aan boord bent van je eigen luxejacht. Zo is op de intieme 
boetiekschepen SeaDream I en II slechts plaats voor 112 gasten. De 
maar liefst 95 crewleden bezorgen je een exclusieve jachtervaring met 
een ongezien oog voor detail. De volledige bemanning kent zelfs jouw  
favoriete dessert. 

YACHTING IN 
MEDITERRANE 
SFEER

Middellandse Zee

“Heerlijk Saint-Tropez binnen te varen 
tijdens ons ontbijt op het buitendek. We 
konden er de hele dag rondkuieren zon-
der op de klok te moeten kijken, want ons 
schip vertrok ‘s nachts pas. Tijd genoeg dus 
om van een diner aan land te genieten en 
gezellig nog een terrasje te doen langs de 
kade. De volgende ochtend waren we al 
in Portofino, een groter cruiseschip had 
ongetwijfeld in Genua moeten aanme-
ren. Wij hadden de luxe om van boord te 
stappen in het haventje van deze chique 
badplaats zelf, een van de mooiste van de 
Middellandse Zee.” 
– Cathérine en Philippe

CARAÏBEN IN DE WINTER
‘s Winters vaar je met SeaDream naar de 

goed bewaarde geheimen van de Caraïben. 

Waar grote schepen niet geraken. Zoals 

het kleine, Nederlandse eiland Saba bij 

Sint Maarten. Of Union Island in de Kleine 

Antillen: meer dan eens het Tahiti van de 

Caraïben genoemd. 

In de Britse Maagdeneilanden beland je 

zelfs op Jost Van Dyke. Een vulkanisch ei-

land met nog geen 300 inwoners, waar de 

luxejachten langs het strand van White Bay 

liggen te dobberen.

Genoeg tijd  
om te genieten

Bonifacio, Corsica

Rovinj, Kroatië
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Noorse luxerederij SeaDream Yacht Club trekt resoluut de kaart van hun all-inclusive 

yachting-concept. Op hun kleine luxeschepen (slechts 56 kajuiten) geniet je van een 

intieme cruise-ervaring vol verwennerij, inclusief sterrenkeuken en watersporten.

“Tijdens ons eerste diner aan boord, intussen al een paar jaar 
geleden, vroeg ik of ze mijn slaatje met een scheutje extra vierge 
olijfolie konden serveren. Ik ben namelijk echt geen liefhebber van 
vinaigrette, en voel me altijd een beetje verveeld om dat keer op 
keer te benadrukken. Maar op onze laatste SeaDream-cruise, twee 
jaar later, wisten ze dat nog steeds. Zonder dat ik er zelf om moest 
vragen. Heel attent!”
– Mevrouw Martin
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Meer info en boekingen:

VERBODEN TERREIN VOOR GROTE SCHEPEN
Ook op enkele bijzondere vaarroutes zoals het Kanaal van Korinthe 

hebben kleine schepen zowat het alleenrecht. De lijnrechte vaar-

weg van zo’n 6 km tussen Piraeus en de Golf van Korinthe is slechts 

8 m diep en 23 m breed. 

Verboden terrein uiteraard voor grote schepen die volledig rond de 

Peloponnesos moeten varen, maar met SeaDream kan je hier wel 

langs. Vanop het dek kan je de rotswanden van het smalle kanaal 

zelfs bijna letterlijk aantikken.

Personal touch

Kanaal van Korinthe, Griekenland

Rovinj, Kroatië
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WERELDEXPO DUBAI
De door corona opgeschoven ‘Expo 2020 Dubai’ belooft een baan-

brekende 35e editie van de wereldtentoonstelling te worden. Onder 

het thema ‘Connecting minds, creating the future’ zetten meer dan 

190 landen zichzelf in de kijker op vlak van duurzaamheid, hernieuw-

bare energie en mobiliteit. Bezoek zeker ook het Belgische paviljoen.

HOOGSTE INFINITYPOOLS
Vertoef tijdens je vakantie in Dubai in een van de tophotels van 

‘Address Hotels +  Resorts’. Deze premium lifestylehotels gaan prat 

op hun tijdloze en hedendaagse luxe en verfijning. 

Vanuit het spectaculaire rooftopzwembad van Address Beach Re-
sort op de 77e verdieping heb je een adembenemend zicht over 

Jumeirah Beach, The Palm en Bluewaters Island. Even spectaculair 

is het rooftopzwembad van Address Sky View in hartje Downtown. 

Droom helemaal weg bij het iconische uitzicht op de Burj Khalifa 

en de skyline van Dubai.

ADEMBENEMENDE ROOFTOPZWEMBADEN 
IN DE STAD DER SUPERLATIEVEN

Dubai

Dubai beleef je best vanuit een al even spectaculair hotel als de stad zelf! De gerenommeerde hotelketen Address Hotels + Resorts opende in Dubai 
recent twee spectaculaire hotels die niet mochten ontbreken in het aanbod van luxetouroperator Pegase. Address Sky View en Address Beach Resort 
verwelkomen je in een onovertroffen luxe met adembenemende panorama’s. Combineer beide hotels tijdens de komende wereldtentoonstelling 
van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

BELEEF JE LUXEVAKANTIE NAAR DUBAI 
NOG INTENSER MET PEGASE
Met Pegase geniet je standaard van tal van inbegrepen 

privileges (uniek in België) :

• Geprivilegieerde tarieven met Emirates 

• Privé-luchthavenvervoer thuis en op de bestemming

• Fast Laneservice bij vertrek op  Brussels Airport

• Toegang tot de businesslounge op Brussels Airport

• Gratis vervoer van golf- of duikmateriaal

• 24/24-service en -bijstand op de bestemming

• Repatriëringsgarantie

• Geld-Terug-Garantie indien negatief reisadvies omwille 

van Covid-19

• Garantie op vaste prijzen: je bent beschermd tegen 

eventuele prijsstijgingen
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Meer info en boekingen:

Al 30 jaar neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen 

op aarde in de meest exclusieve omstandigheden. Aan elk 

detail is gedacht, jij hoeft enkel te genieten.

Infinitypool met zicht op de Burj Khalifa, op de rooftop van Address Sky View
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JOUW TICKET NAAR 
DE 24 UUR VAN ZOLDER

Neem samen met andere CEO’s, ondernemers en enkele bekende Vlamingen deel aan 
een intens raceprogramma dat eindigt met een knal: racen in de enige echte 24 Uur 
van Zolder!  Racen blijft een dure activiteit … Dat kunnen we niet veranderen. Wat 
we wel kunnen, is het opdrijven van jouw directe return on investment.

MEER WAAR VOOR JE GELD DOOR 
ONDER ANDERE:
Bekende Vlamingen in je team: 
Elke wagen telt vier ondernemers/CEO’s en één bekende 

Vlaming. Met posts op social media bezorgen de deelnemende 

bekende Vlamingen de verschillende bedrijven extra visibiliteit.

Unieke netwerkmomenten: 
Samen hetzelfde doel nastreven in een sportieve strijd zorgt voor 

veel meer verbondenheid dan bij alledaagse netwerkevents.

JOUW PARCOURS
• Drie halve dagen theoretische opleiding met simulator

• Personal coaching en technisch team gedurende het hele traject

• Een bekende Vlaming in jouw team

• Licentiedag

• Drie trackdagen 

• Deelname 24 Uur van Zolder

XWIFT RACING EVENTS IS ACTIEF IN 
VERSCHILLENDE RACEKLASSEN:
Belcar / BGDC / Super Car Challenge / BMW M2 CS Racing Cup 

Benelux / Radical Racing Cups / NLS - VLN / Belcar Skylimit Sprint 

Cup / …

WHAT’S IN IT FOR YOU?
• Ultiem en exclusief netwerkevent voor bedrijven 

en CEO’s

• Bedrijfslogo op racewagen en racepak

• Mediacoverage en sociale media

• Extra tickets voor de 24 Uur van Zolder

• Je persoonlijke onderkledij

• Je persoonlijke race- en  handschoenen

• Vipcatering tijdens alle activiteiten

• Verzekering voor de wagen met franchise 

• Je eigen racelicentie

Ook voor een eerste kennismaking op circuit ben je bij Xwift 
Racing Events aan het juiste adres

Meer info:

Xwift Racing Events

Steenweg Deinze 148
9810 Nazareth

0472 07 14 86 

info@xwift.racing

www.xwiftracingevents.be

THE RACE

Xwift Racing Events
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ROARING TWENTIES
Voor zijn incentivebureau werkt Olivier al jaren nauw samen met 

UC Belgium, het evenementenbureau van Peter Veekmans. Toen 

Peter een nieuw hoofdkantoor liet bouwen in Hasselt, wou hij daar 

een allesbehalve alledaagse vergaderruimte in onderbrengen. 

“Ik droomde van een ruimte in ware speakeasy-stijl”, vertelt Peter. 

“Een inrichting à la roaring twenties met pooltafel, sigaarlounge en 
vleugelpiano als de ideale ‘work hard, play hard’-omgeving. Het werd 

een plek met ballen voor heavy brainstorming en gedurfde ideeën. 

En tegelijkertijd ook een plek om op vrijdagavond met collega’s 

stoom af te blazen na een geslaagde werkweek.”

WERK EN ONTSPANNING
Tijdens een meeting beslisten Peter en Olivier het concept naar 

Deinze uit te breiden. Op zes maanden tijd werd de grote ruimte 

boven het toenmalige hoofdkwartier van Travel Lounge en 

Xperience volledig opengetrokken. Ook dit werd een prachtige 

locatie voor werk en ontspanning in heuse Brooklyn-stijl.

MEATPACK-FRIENDS
Peter en Olivier doopten beide locaties om tot respectievelijk 

Meatpack Hasselt en Meatpack Deinze. “Twee locaties waar  

Meatpack-friends de ruimte dag in dag uit kunnen gebruiken om 

te vergaderen met klanten, te lunchen, afterworkparty’s en andere 

evenementen te organiseren.”

Wat ontstond als een bijzonder ingerichte vergaderruimte met Great 
Gatsby-vibes, groeide organisch uit tot een exclusieve community van 
ondernemers met goesting voor de toekomst. Aanvankelijk eerst in 
Hasselt en Deinze, intussen op verschillende locaties. Volgende stap? 
Dit businessconcept uitrollen via franchising.

MEATPACK: 
EXCLUSIEF CLUB 

HOUSE VOOR 
ONDERNEMERS
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“Na een tijdje werden beide ruimtes zo goed als elke dag gebruikt, 

met een nationale spreiding tot logisch gevolg. Ons partnership- 

model sloeg erg aan en dat zette ons aan het denken.”

INTERNATIONAAL FRANCHISING-MODEL
Peter en Olivier gingen nóg een stap verder. Samen met hun part-

ners besloten ze Meatpack in een internationaal franchising-model 

te gieten. “Onze exclusieve businesscommunity zien we op termijn 

als een epicentrum waar leden van over de hele wereld zich thuis 

kunnen voelen”, bevestigt Olivier. 

“Beide locaties worden intussen helemaal aangepast aan het 

DNA van het totale Meatpack-concept.  Het hoofdkwartier van  

Xperience en Travel Lounge is intussen verhuisd naar ons nieuw 

kantoor in Latem, wat een aanzienlijke uitbreiding mogelijk maakt 

voor Meatpack Deinze. We zijn klaar om uit te rollen.”

“Twee locaties waar  Meatpack-friends 
de ruimte dag in dag uit kunnen gebruiken 
om te vergaderen met klanten, te lunchen, 
afterworkparty’s en andere evenementen 

te organiseren.”
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Meer info:

Meatpack Deinze

Emiel Clauslaan 95
9800 Deinze

09 277 00 09

info@meat-pack.com

www.meat-pack.be



ONTWIKKELING & PRODUCTIE
Na nauw overleg met jou finetunen we onze sneakpreview tot een 

mindmoving event. 

LOGISTIEK & TECHNIEK
Dankzij onze verschillende magazijnen in Limburg kunnen we 

steeds snel leveren in heel Europa.

Van standaardleveringen tot technische installaties op maat … 

We’ve got you covered.

VAN BRIEFING TOT CONCEPT
We luisteren met open mind en open oren naar je verhaal. Samen 

met ons team van experten en hun individuele skills gieten we je 

briefing in een concept, volledig afgestemd op jouw doelstellingen.

SNEAKPEEK
Je krijgt een duidelijke impressie van ons concept. Met onze  

ideeën helder gevisualiseerd door onze inhouse designers.

UC Belgium is een onestopshop voor mindmoving events. Flexibele en creatieve planners met meer dan 25 jaar 
ervaring, zowel in B2B als B2C. En 10-voudig winnaar van de Benelux Event Awards.

How they play the game:

FULL SERVICE
EVENTBUREAU

Event Enjoyneers

UC BELGIUM
De Kleetlaan 4 

1831 Diegem

011 35 21 80 

info@uc-belgium.be

www.uc-belgium.be

Business as unusual. Van events en roadshows,  
tot product launches, brand activations en eigen logistiek.
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THE DOM PÉRIGNON EXPERIENCE
Met The Dom Pérignon Experience beleef je aan boord van de  

schepen Marina en Riviera een culinaire reis van het hoogste niveau. 

Een exceptioneel zesgangendiner, ontwikkeld door Marco Fadiga, 

de Executive Chef van Moët & Chandon himself. Een buitengewoon 

champagnediner dat speelse Dom Pérignon-jaargangen combineert 

met verfrissende, gastronomische verrassingen. Citroenkaviaar 

bijvoorbeeld, of roomijs van ‘Fleur de Geisha’ Sakura-thee.

ZUID-AMERIKAANSE TOPWIJNEN
Eerder een groot wijnliefhebber? Vraag dan zeker naar een  

arrangement met ‘La Cuisine Bourgeoise’-diner. In zeven gangen 

verbindt topchef Jacques Pépin meesterlijke wijnselecties met de 

meest hoogstaande gerechten. 

Aan wal in Zuid-Amerika kan je naast verbluffende landschappen 
als ongerept Patagonië, ook van culinaire topproducten genieten. 

Vaar met de Marina bijvoorbeeld richting Zuid-Amerika voor  

onder andere de beste wijnhuizen van Chili en Argentinië en enkele 

verrassende proeverijen in Brazilië. Vraag ons zeker eens naar de 

verschillende afvaarten in 2022 en 2023.

De meest uitmuntende gastronomie op zee? De cuisine van rederij 
Oceania Cruises staat erom gekend alles uit de kast te halen voor  
fijnproevers. We presenteren je dan ook graag ‘The Dom Pérignon 
Experience’ in samenwerking met Moët & Chandon, ‘s werelds  
voornaamste champagnehuis. Eersteklas gastronomisch genieten op 
zee, van bouquet tot afdronk.

ENKEL VOOR 
FIJNPROEVERS

Zuid-Amerika

Nóg meer genieten met 
Footprints Luxury Cruises

Van je bestemming blijven smullen, voor of na je cruise? 

Combineer je vaarroute dan zeker met een arrangement van 

luxetouroperator Footprints. Steeds op maat van je wensen. 

Geniet bijvoorbeeld van een diner met wereldvermaarde 

wijnen in een van de 50 beste restaurants ter wereld in 

Buenos Aires, Santiago de Chili of Lima. 

Laat je trouwens helemaal overdonderen door Peru, maar 

liefst acht jaar op rij verkozen tot ‘Best Culinary Destination 

Worldwide’.

De intieme en luxueuze vloot (684 of 1.250 gasten) van Oceania Cruises bevaart de 7 wereldzeeën. 

Topgastronomie en culinaire hoogstandjes staan centraal. Voor levensgenieters en globetrotters.

Footprints Luxury Cruises is je Belgische touroperator voor cruise-arrangementen op maat. Hun 

cruise-aanbod bundelt meer dan 25 rederijen voor rivier-, oceaan-, yachting- en zeilcruises.

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be

Meer info en boekingen:

Boek tijdig voor 2022 en 2023,  
want er is veel vraag.

Oceania Cruises & Footprints Luxury Cruises
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MULTIFUNCTIONEEL STADION
Het nieuwe voetbalstadion heeft een capaciteit van 8.200 plaat-

sen, waarvan 5.000 zitjes. Ook opgenomen in de blauwdrukken: 

twee woontorens, waarvan de hoogste met 16 verdiepingen en 56 

appartementen. “Vanuit de penthouses heb je een uniek zicht op 

de ruime regio”, vertelt Van De Weghe. “Van Gent tot Waregem.”

Als je het aan voorzitter Denijs Van De Weghe vraagt, is de promotie naar 1B van de Pro League zeker niet de eind-
halte voor KSMK Deinze. Met een gloednieuw stadion timmert de club alvast aan de weg naar morgen. Meer dan 
louter een voetbaltempel, komen er ook appartementen, een hotel, kantoorruimtes en feestzalen bij kijken. “Als ik 
me voor iets engageer, wil ik het goed doen. Anders blijf ik er liever van weg”, motiveert een begeesterde voorzitter.

“WIL MET DEINZE HOGEROP  
IN EEN HYPERMODERN STADION”

Voorzitter Denijs Van De Weghe ambitieus over KSMK Deinze

Denijs Van De Weghe

Naast voorzitter van KMSK Deinze, is Denijs Van De  

Weghe een succesvolle zakenman. Eind vorig jaar verkocht 

hij zijn coatingbedrijf Fixatti dat lijmen produceert die we-

reldwijd gebruikt worden in de autoindustrie. Daarnaast is 

hij nog eigenaar van Dakota Vastgoed.

TIGER BUSINESS CLUB
KMSK Deinze staat voor ‘Attacking The Future’. “Zo kwam ook 

de Tiger Business Club tot leven”, weet CCO Olivier Van de Vijver.  

“Momenteel zijn er 114 firma’s goed voor 220 leden. We streven 

naar 300 firma’s, of 740 leden.”

“Partners kunnen mede door onze ondersteuning zaken doen 

met onze leden. Naast de thuiswedstrijden verzorgt Deinze min-

stens tien extra netwerkevents. Op de club of bij een van de Tiger  

Business Clubleden.”

“Er komt een kantorencomplex van 4.000 m², een hotel met een 

80-tal kamers en een skybar. Maar ook een medisch centrum met 

onder andere een apotheek die mijn dochter Karen zal runnen. En 

we voorzien een bovengrondse parking met daar bovenop een 

zwembad en padel-terreinen. Kortom, een plaats om te wonen, te 

werken en te ontspannen.”

In een eerste fase wordt de huidige overdekte staantribune afgebro-

ken. In de plaats komt een totaal nieuwe hoofdtribune van meer dan 

2.500 zitplaatsen, waarin één grote feestzaal voor 1.400 mensen 

en twee kleinere zalen van elk 300 plaatsen worden ondergebracht. 

Olivier Van de Vijver | 0484 20 52 05 | olivier.van.de.vijver@kmskdeinze.be

Meer info
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HISTORISCH DOMEIN
Alsof onaangeroerd door de tijd, rust het Sint-Jansbergklooster in 

Zelem midden in honderden hectaren groen. Het domein grenst aan 

de Vallei van de Zwarte Beek, een van de grootste natuurgebieden 

van Vlaanderen. Ver van de wereld, maar toch vlot bereikbaar. 

Het klooster zelf biedt als uniek historisch domein het perfecte 

kader voor exclusieve, stijlvolle en op maat georganiseerde evene-

menten, seminaries en feesten. Zowel B2B als B2C. 

MONIKKENORDE VAN DE KARTUIZERS
Ooit vonden de Kartuizers, een middeleeuwse monnikenorde, hier 

het evenwicht tussen lectuur, studie en handarbeid. Ze bleven hier 

dan ook eeuwenlang. Het Sint-Jansbergklooster combineert de 

sereniteit van een kartuizerklooster met de grandeur van een kas-

teelverleden. “Vanaf het moment dat je hier binnen stapt, voel je 

meteen de aanwezigheid van een geschiedenis”, vertelt Myriam 

Jamaers, CEO van The Monastery. 

“De trots van Zelem”, zeggen ze in Halen en omstreken als het om het 
Sint-Jansbergklooster gaat.  In Limburg is het klooster alom bekend, 
bij ons is deze parel voor velen nog onontgonnen terrein. Deze toplo-
catie biedt alvast een tot de verbeelding sprekend kader voor allerlei 
evenementen. Van bedrijfs- en privéfeesten, tot workshops en een 
gedroomde trouwlocatie. 

DROOMLOCATIE 
IN LIMBURG

Sint-Jansbergklooster

SINT-JANSBERGKLOOSTER
Sint-Jansbergstraat 9

3545 Halen

0479 96 92 95

info@sint-jansbergklooster.be

www.sint-jansbergklooster.be

14E-EEUWSE KAPEL
Het complex is sinds 1978 een beschermd monument. Het 

Sint-Jansbergklooster telt verschillende feestzalen, vergaderruim-

tes en bruidssuites. De Kartuizerzaal, waarin oorspronkelijk een 

deel van het klooster was gevestigd, fungeert heden ten dage ook 

als restaurant. De Versailleszaal, Bloemenzaal en de Katharinazaal 

daarentegen dateren uit de periode van de kasteelheren en ook die 

sfeer is nog duidelijk merkbaar. 

“Het pronkstuk van het domein is zonder twijfel de kapel van 1329 die 

in combinatie met de Engelse tuin en buitenbar een adembenemend 

decor vormt voor bijzondere feestelijkheden. In het Sint-Jansberg-

klooster is het steevast genieten als God in Frankrijk.”

The Monastery
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Kunstkenner Oscar De Vos heeft een passie voor de Latemse School, de moderne Vlaamse stroming uit de 19e 
en 20e eeuw. De galerij die hij in 1968 zelf opstartte, staat dan ook helemaal in het teken van de Leiekunst. Met 
meer dan 50 jaar ervaring wist Oscar zich te vestigen als gespecialiseerde en vooraanstaande kunsthandelaar. 

DE LATEMSE SCHOOL EN 
ZIJN MEESTERLIJKE KENNER

MEKKA VOOR LEIEKUNST
Naast een collectie van Belgische, inter-

nationaal erkende kunstenaars als James  

Ensor, Theo Van Rysselberghe, Rik Wouters 

en Paul Delvaux, is Galerie Oscar De Vos 

vooral een mekka voor de Latemse School. 

De galerij bundelt een diepe kennis en een 

unieke collectie aan werken van kunstenaars 

die ooit in Latem woonden en werkten.

Ze waren stuk voor stuk belangrijke figuren 

voor kunststromingen zoals het impres-

sionisme, symbolisme, pointillisme en  

surrealisme in Vlaanderen. George Minne, 

Emile Claus, Gustave Van de Woestyne,  

Frits Van den Berghe en Consant Permeke, 

om er maar een paar op te noemen. 

UNICUM IN BELGISCHE 
KUNSTWERELD
Met maar liefst 50 jaar ervaring bouwde  

Oscar De Vos een groot vertrouwen op,  

zowel bij particulieren als bij musea en ande-

re kunstinstellingen. Dat hij zich verankerde 

in de figuratieve kunst rond de Leie, maakt 

hem een unicum in de Belgische kunstwereld.

Zo heeft hij enkele Latemse schilders nog 

persoonlijk gekend. En kon hij decennialang 

meebouwen aan particuliere collecties, 

soms over verschillende generaties binnen 

één familie. Oscar kent alle kleine en grote 

verzamelaars in zijn niche, en weet waar 

de topwerken in privébezit zich bevinden. 

De belangrijke stukken zijn steeds via hem 

gepasseerd.

JAARLIJKSE EIGEN EXPOSITIES
Topwerken uit de eigen collectie worden 

regelmatig tentoongesteld op internatio-

naal georiënteerde kunstbeurzen als Brafa 

in Brussel en Pan Amsterdam. Zelf organi-

seert de galerij jaarlijks ook verschillende 

thema- en kunstenaarsexposities met kwa-

liteitswerken van de Latemse School.

GALERIE OSCAR DE VOS
Latemstraat 20

9830 Sint-Martens-Latem

09 281 11 70

info@oscardevos.be

www.oscardevos.be

En de toekomst? Op zijn 79e denkt Oscar 

nog niet aan stoppen, maar met zijn galerie-

assistenten Steven Daemers en Edwin Van 

Trijp stoomt hij alvast een jong team klaar 

om de Latemse kunst blijvend met de heden-

daagse kunstwereld te verbinden.

Gustave Van de Woestyne - De Lente

Emile Claus - Koe aan de Leie
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1) GOLDFIELD & BANKS

Nathalie en Lore: “Je verwacht het niet, maar eigenlijk is het eerste 

nicheparfumhuis van Australië, Goldfield & Banks, opgericht en 

ontwikkeld door een Gentenaar: Dimitri Weber. Met een neus voor 

fantastische geuren en geïnspireerd door de botanische rijkdom 

die hij in Australië ontdekte, weet hij buitengewone parfums te 

creëren. Iedere hint verwijst naar zijn reisverhalen door ‘the land 

down under’.” 

“Onder andere Oscarwinnares Nicole Kidman en kroonprinses Mary 

van Denemarken verklapten al grote fan te zijn van dit Australische 

parfumhuis met Gentse roots.”

2) AMOUAGE

Nathalie en Lore: “De verfijnde signatuur van Amouage weerspie-

gelt authentiek meesterschap, kwaliteit en creatieve integriteit. De 

unieke creaties van dit parfumhuis nemen je mee op exotische trip 

naar het rijke erfgoed van de Arabische parfumcultuur in Oman.” 

“Deze nicheparfums worden zorgvuldig en handmatig samengesteld 

met de meest bijzondere ingrediënten van over heel de wereld. Wat 

leidt tot bijzondere blends van florale facetten, kruiden en houttoet-

sen en parfums met intrigerende contrasten. Maar tegelijkertijd o 

zo harmonieus.”

3) EVIDENS DE BEAUTÉ

Nathalie en Lore: “Onze wereldreis gaat verder met het unieke lief-

desverhaal van Fransman Charles-Edouard Barthes. De oprichting 

van zijn luxeverzorgingsmerk EviDenS de Beauté is een eerbetoon 

voor zijn Japanse vrouw Eriko Nakamura en haar schoonheid.”

“Een revolutionair skincare-merk met Japans schoonheidstechno-

logie en Franse elegantie dat anti-agehuidverzorging zelfs mogelijk 

maakt voor de meest gevoelige huidtypes. Bovendien is EviDenS 

de Beauté het enige merk dat de aanspraak mag maken op Triple 

Collagène voor een zijdezachte, verstevigde en frisse huid.”

Voor gepersonaliseerd advies op vlak van make-up, verzorging en par-
fum kan je terecht bij Parfums & Beauté. Met jarenlange ervaring en 
veel passie begeleiden leading lady Nathalie en sidekick Lore je in je 
zoektocht. Ze nemen je mee op ontdekkingsreis naar de wereld van 
nicheproducten. Maak kennis met deze 3 nichelabels en hun verhalen 
die tot de verbeelding spreken....

3 NICHELABELS 
MET EEN 
WERELDVERHAAL

Parfum- en skincare-tips van Nathalie en Lore 

Ruime waaier verzorgingsproducten
Naast deze prachtige nichebrands, vind je bij Parfums & Beauté 
ook een ruim assortiment exclusieve parfums, maquillage, acces-
soires en andere verzorgingsproducten. Ook voor merken als Lan-
côme, Clarins, Yves Saint Laurent en Biotherm kan je bij Nathalie 
en Lore terecht.

U kan zich met de exclusieve EviDenS  
de Beauté producten ook laten behandelen 

in ons schoonheidsinstituut.

Parfums & Beauté
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 Meer info:

Parfums & Beauté

Latemstraat 7
9830 Sint-Martens-Latem

09 385 97 78

info@parfumsetbeaute.be 

www.parfumsetbeaute.be



 4 APOTHEKEN
2015 was een belangrijk jaar voor Frans en 

zijn apotheek. Samen met vennoot Diederik 

Van Cleemput en zijn Apotheek Hertecant 

in Berlare gingen ze een stap verder. “Tus-

sen 2015 en 2017 namen we nog twee extra 

apotheken over”, vertelt Frans. “Apotheek 

Sluizeken in Gent, met een multicultureel 

klantenbestand, en Apotheek Van Russelt 

in Drongen. Met onze vier apotheken samen 

zijn we onze klanten sindsdien nóg beter en 

nóg efficiënter van dienst.”

1968. Toen al startte Frans’ vader Hugo zijn eigen apotheek in de  
Maenhoutstraat, destijds nog achteraan in zijn garage. Vlak ernaast 
opende Frans’ moeder Christine wat later haar parfumerie. Ze  
werden samen snel een begrip, zowel in Latem zelf als daarbuiten. Toen 
Frans de fakkel in 2005 overnam, begon de apotheek aan de eerste 
vernieuwingen.

APOTHEEK VAN 
VADER OP ZOON

HEDENDAAGS EN DISCREET
Al meer dan 53 jaar is generatie op genera-

tie hier trouwe klant. In 2017 verdubbelde 

Apotheek Latem in oppervlakte, volledig ge-

moderniseerd met robot en muurautomaat.

“We wilden tout court een apotheek met 

gezellige, open uitstraling. Waar je je thuis 

voelt, rustig rond kan snuisteren en advies 

krijgt van experts. In onze adviesruimte 

kan je steeds terecht voor een gesprek in 

alle discretie en er is ook een pashokje voor 

het opmeten van onder andere steunkou-

sen en bandages. De opstelling van onze  

togen zorgen voor extra discretie.”

“Onze missie?  
Jullie nóg mooier maken, zowel vanbinnen als vanbuiten.  

En dat al meer dan 50 jaar.”

“Bij ons is bijna alles binnen 
de 24 uur verkrijgbaar. 
We gaan steeds met veel 
goesting tot het uiterste, 

‘neen’ zit niet in ons DNA.”

24/7 MUURAUTOMAAT
De Pharma Shop was een belangrijk onder-

deel van de vernieuwde apotheek. “Zo kan 

je 24/7 een ruim assortiment producten uit 

onze muurautomaat halen. Steeds met dui-

delijke uitleg over gebruik of inname.”

APOTHEEK LATEM
SKINBAR LATEM
Maenhoutstraat 14

9830 Sint-Martens-Latem

09 282 51 88

info@apotheeklatem.be

info@skinbarlatem.be

www.apotheeklatem.be

www.skinbarlatem.be
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GELAATSVERZORGINGEN
Een gelaatsverzorging met de vertrouw-

de producten uit de apotheek? “Met onze 

producten van Caudalie, Filorga, La-Roche- 

Posay en Avène bieden we unieke verzor-

gingen”, zegt Maryline. “Zowel voor tieners, 

dames als heren met een uiterst gevoelige 

huid. Of voor wie het beste van anti-aging 

wenst uit de apotheek.”

MAKE-UP EN ADVIES
Voor alledaagse, gezonde en huidverbe-

terende make-up helpt Maryline je graag 

vakkundig verder. Ga gerust langs voor 

persoonlijk advies met de Belgische mer-

ken Cent Pur Cent en Les Couleurs de Noir.

ONCO BEAUTY PROFESSIONAL 
Iedereen wil er mooi uit zien, ook iemand 

die chronisch ziek is of kanker heeft. “Los 

In 2015 stapte Frans’ echtgenote Maryline mee in het familieverhaal. Eerst om de 
marketing, huisstijl en social media van de apotheek mee op te schroeven, daarna 
volgde een uitdaging op cosmetisch vlak. Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 
en Onco Beauty Professional is Maryline van Skinbar Latem je vertrouwde expert.

JE VERTROUWDE 
SCHOONHEIDSSPECIALISTE IN LATEM

van het fysieke leed, kunnen haarverlies,  

littekens, droge huid … ook voor onzeker-

heid zorgen. Als Onco Beauty Professional 

sta ik deze mensen graag bij tijdens deze 

uitdagende periode.”

“Mijn Onco Beauty-behandeling biedt deze 

mensen een uiterst zorgzame en veilige 

gelaatsverzorging. Een zorgmassage kan 

klachten als angst, vermoeidheid, depressie, 

misselijkheid en pijn verminderen”, vertelt 

Maryline. “Met persoonlijk make-up advies 

of een fijn pasmoment met onze Love Charlie- 

chemomutsjes zorg ik graag voor dat ‘look 

good, feel better’-moment.”

CAUDALIE & VINOTHÉRAPIE
Deze behandelingen worden uitgevoerd 

volgens de protocollen van de vinothéra-

pie uit Bordeaux. De crème de la crème 

“Voor mijn klanten maak 
ik graag veel tijd. Een 
dienstverlening die ik 

zal meehebben van mijn 
verleden als airhostess.”

van verzorgingen met aandacht voor geu-

ren,  texturen en belevenis. “De bijna 100% 

vegan behandelingen van Caudalie zijn een 

waar genot en ontspanning. Veel van onze 

klanten bezochten al de Caudalie Spa in 

Haut Lafitte. Het staat nog steeds op mijn 

wishlist”, zegt Maryline.

Skinbar Latem
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ONVERGETELIJK VAN BEGIN TOT EIND
Xperience is specialist in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren 

van incentives, in Europa en de rest van de wereld. Of je nu in grote 

of kleine groep wenst te reizen, de inhouse experten bezorgen alle 

deelnemers van begin tot eind een onvergetelijke ervaring. Dankzij 

een wereldwijd netwerk van professionele partners, combineren ze 

globale en lokale ervaringen tot een meer dan geslaagde incentive.

ACTIEVE MEERWAARDE VOOR JE 
DOELSTELLINGEN
Het Xperience-team gaat er prat op dat geen enkele vraag of uitda-

ging te groot of te moeilijk is. “Je specifieke wensen wakkeren het 

creatieve talent in ons zelfs nog meer aan”, vertellen Olivier, Klaartje 

en Isabeau. “We beschouwen onszelf niet gewoon als leverancier, 

maar des te meer als professionele partner voor reizen, incentives, 

conferenties en events. We zorgen voor een actieve meerwaarde 

om je doelstellingen en dromen te behalen.”

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE 
“Om je verwachtingen te kunnen overtreffen, zitten we eerst graag 

samen rond de tafel met jou. Om te luisteren naar je objectieven, 

verwachtingen en behoeften. Dan maken we een grondige analyse 

en stellen we stap voor stap een actieplan samen dat garant staat 

voor succes.”

Het samenstellen is voor Xperience een proces van volledige en 

onvoorwaardelijke transparantie met de klant. “Die transparantie is 

aanwezig doorheen alle onderdelen van het proces. Voor iedereen 

de beste manier om snel en efficiënt tot een correct en op maat 

gemaakt project te komen. Daag ons uit en sta versteld!”

Je personeel of klanten motiveren of belonen? Een bijzondere gelegenheid vieren 
of een originele teambuilding uit de mouw schudden? Olivier, Klaartje en Isabeau 

van Xperience maken van je incentive, conferentie en event graag een memorabele 
belevenis. Met de magie van reizen, nieuwe culturen of een grensverleggend  
avontuur. En met jouw doelstelling in hun vizier.

JE PROFESSIONELE PARTNER 
VOOR INCENTIVES, 

CONFERENTIES EN EVENTS

Meer info:

Xperience

Latemstraat 16 
9830 Sint-Martens-Latem

09 277 00 09

info@x-perience.be

www.x-perience.be

Gepersonaliseerde app
Ook digitaal gaat Xperience voor een verregaande service. Met 
een gepersonaliseerde Xperience-app tillen ze de beleving van je 
incentive naar een volgend niveau. Alle deelnemers kunnen er in 
een handomdraai steeds het volledige programma terugvinden, 
foto’s met elkaar delen … En via pushberichten is iedereen steeds 
meteen van alles op de hoogte.

“Je specifieke wensen wakkeren 
 het creatieve talent in ons 

 zelfs nog meer aan”
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GROEPSREIS 
LAPLAND MET 

CHEF PETER DE 
CLERCQ

Klinken rendieren, noorderlicht, dikke pakken sneeuw, een tocht met de hondenslee 
en de houtgeur van de sauna je als muziek in de oren? Dan zit je goed tijdens deze 
vijfdaagse groepsreis naar Lapland. En terwijl je geniet van winterwonderland kom 
je ook culinair niets te kort. Voetjes onder tafel bij chef Peter De Clercq!

MAGIE IN DE LUCHT
Scherp je zintuigen en ontdek tijdens deze reis de natuurpracht van Lapland. 

Op sneeuwraketten of langlaufski’s, met hondenslee of sneeuwscooter. Want 

Lapland, daar hangt magie in de lucht. Het jaar rond oefent het licht een bijzondere 

aantrekkingskracht uit. In het begin van de winter komt de zon nauwelijks op 

en tovert de roosachtige ‘Kaamos’-gloed de omgeving om tot sprookjesdecor. 

Het noorderlicht laat niemand onberoerd!

MIDDEN IN DE AURORA-ZONE
We verblijven in Arctic River Lodge in Tärendö, een klein dorpje aan de Kalixäl-

ven-rivier. Zo’n 100 km ten noorden van de poolcirkel, midden de aurora-zone. 

Nog meer dan andere lodges, zet  Arctic River Lodge in op comfort. Van je kamer 

naar het restaurant op je pantoffels bijvoorbeeld, of een  eigen privélocker om 

je thermische kledij in op te bergen. Na de excursies ontspannen aperitieven in 

de  loungebar en even gezellig dineren in het restaurant met open haard. 

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be

Meer info en boekingen:
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“WIJ PLANNEN JE INCENTIVES ...

FAVORIETE BESTEMMINGEN
Ibiza
Aan Ibiza heb ik volledig mijn hart verloren, ik ga er dan ook min-

stens één keer per jaar naartoe. Het is zoveel meer dan enkel 

het party-eiland waar velen aan denken. Er hangt een speciale 

vibe over het hele eiland. Je kan er niet anders dan gelukkig zijn. 

Jordanië
Van wereldwonder Petra – de in rode rotsen uitgehakte woes-

tijnstad – tot duinsurfen op een sandboard, slapen onder de 

sterren in de woestijn, dobberen in de Dode Zee … Een totaal 

andere wereld, op slechts 5 uur vliegen. 

Bahama’s
Ga ‘islandhoppen’ en bezoek verschillende eilanden op één dag. 

Passeer zeker langs Pink Sands Beach op het idyllisch eiland 

Eleuthera.

FAVORIETE HOTELS
Carana Beach Hotel (Mahé, Seychellen)
Dit 4-sterrenhotel is zeker 5 sterren waard! De service is  

onberispelijk en alle voorzieningen zijn aanwezig voor een  

onvergetelijk verblijf op het eiland. 

The Syntopia Hotel (Kreta)
Dit rustige adults only boetiekhotel is ideaal om Rhetymnon op 

Kreta te ontdekken. Het is bovendien Bohemian chic ingericht, een 

stijl waar ik erg van hou. 

Wadi Rum Bubble Luxotel (Jordanië)
Een nacht doorbrengen in de woestijn van Wadi Rum? Dit hotel 

is een ervaring op zich. Je slaapt als het ware in een echte bubbel 

middenin de woestijn.

Isabeau
incentive designer

FAVORIETE RESTAURANT
In sterrenrestaurant Pelegrini in het Kroatische dorpje Ši-

benik geniet je van de lokale smaken in een uiterst verfijnde 

keuken. Vanop het dakterras heb je bovendien een prachtig 

zicht over het dorpje.

FAVORIETE ACTIVITEIT
Op Pig Island in de Bahama’s komen de zwemmende varkens je 

vrolijk tegemoet. Een unieke beleving, en best wel grappig om de 

knorrende locals te ontmoeten. 

SPECIALISATIE
Ik organiseer incentives en groepsreizen van a tot z. Van bestem-

mingen uitzoeken, een persoonlijk voorstel uitwerken, de planning 

van een scouting, tot de uitvoering van het project en de begeleiding 

van de groep. 

LEVENSSPREUK
Watch more sunsets then Netflix.

MEMORABELE ANEKDOTE
Op Kroatisch eiland Obonjan kan je enkel verblijven in een glamping 

resort. Aangezien elke tent er hetzelfde uitziet, vond ik mijn tent pas 

na drie kwartier terug. Moe, maar voldaan. En extra goed geslapen.  

DOEN MIJN HART SNELLER SLAAN
Giraffen zijn prachtige dieren. Een safari in de Serengeti staat dan 

ook bovenaan mijn bucketlist. 

CONTACTEER ISABEAU:
09 277 00 09
isabeau@x-perience.be
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FAVORIETE BESTEMMINGEN
Oeganda
De ongerepte natuur, de safari’s … Oeganda spreekt mij enorm 

aan. Vooral de berggorilla’s: een magisch moment om oog in oog 

te staan met deze dieren. 

Bali
De prachtige natuur, vriendelijke mensen en culturele ervarin-

gen maken Bali de ideale incentive-bestemming.

 

Sint-Petersburg
Veel kunst, een totaal andere cultuur en een aparte sfeer op 

slechts enkele uren vliegen. 

FAVORIETE RESTAURANTS
Restaurant Bridges in Ubud, Bali
Culinaire top in een koloniale setting. De live-jazzband in de 

bar maakt de sfeer helemaal af. Genieten van het eerste tot 

het laatste moment. 

FAVORIETE HOTELS
&Beyond Ngorongoro Crater Lodge (Tanzania)
Een en al luxe en wat een uitzicht over de gigantische 

Ngorongoro-krater.  

Glamping in Marokko
Slapen in een luxetent onder de sterrenhemel van de  

Marokkaanse woestijn: nog steeds een van mijn meest magische 

herinneringen ooit.

Hotel Infante de Sagres (Portugal)
Een van de meest iconische hotels van heel Porto. Voor mij per-

soonlijk ook nog ietsje karaktervoller dan het gekende luxehotel 

The Yeatman. En bovendien in het oude stadscentrum van Porto.

Isabeau Klaartje
incentive designer incentive designer

FAVORIETE ACTIVITEIT
Als ik er drie mag uitkiezen:

• Gorilla-trekking in Oeganda: een once in a lifetime experience, 

niet met woorden te beschrijven.

• Guadeloupe: een eiland vol avontuur met een prachtige natuur. 

Doe zeker een sunset-kajak in de mangroves, daar wacht een 

unieke verrassing. Zoals gevraagd door de gids, mag ik het geheim 

niet verder vertellen, je moet het zelf ontdekken … 

• Waar kan je beter ballet gaan kijken dan in Rusland? Een 

topuitvoering van het Zwanenmeer in Hermitage-theater, ooit 

privévermaak voor tsarina Catharina de Grote.

... EN GROEPSREIZEN VAN A TOT Z”

SPECIALISATIE
Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling incentives en groepsreizen. 

Hierbij hoort ook onze afdeling fan- en themareizen. Vol enthousi-

amse werken we je incentive of groepsreis naar wens uit. 

LEVENSSPREUK
Travel is the healthiest addiction.

MEMORABELE ANEKDOTE
Rondtrekken met de camper in Australië, en ‘s avonds op de camping 

te horen krijgen dat de dichtste winkel op 30 km rijden ligt. Want 

nee, niet alle campings hebben een winkeltje. 

DOEN MIJN HART SNELLER SLAAN
• Reizen

• Sporten

• Festivals

CONTACTEER KLAARTJE:
09 277 00 09
klaartje@x-perience.be
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1 MAAND VÓÓR DE GEBOORTE ALLES IN HUIS!
Geen stress, Mimi Baby Latem zorgt voor alles. Een  gezellige sfeer 

en persoonlijke service staan centraal bij Mimi Baby Latem. Mama’s 

en papa’s in spe kunnen bij Kaat terecht voor een totaalconcept van 

geboortelijst, doopsuiker en geboortekaartjes.

“Ouders krijgen de artikelen van hun geboortelijst één maand voor 

de uitgerekende datum gratis aan huis gebracht”, vertelt ze. “Wan-

neer de baby er dan is, hebben ze bij thuiskomst uit het ziekenhuis 

alle essentiële spullen bij de hand. En alle items blijven op de lijst 

staan om geschonken te worden.” 

“En de geboortekaartjes? Die doen we intussen graag voor jullie 

op de post, dan kunnen jullie zorgeloos genieten van dat kleine 

wondertje.”

GEPERSONALISEERD TEXTIEL
Uniek in babyland is het customized babytextiel in Kaats winkel. 

“Met ons eigen naaiatelier kan je zelf je eigen dekentje, parkbekle-

ding, slaapzakje, kussen en zoveel meer ontwerpen en creëren.  

Gepersonaliseerd met de naam van je kindje en andere leuke details. 

Met keuze uit meer dan 50 stoffen en afwerkingen.”

In de zomer van 2019 opende Kaat met Mimi Baby Latem haar eigen baby- 
speciaalzaak in hartje Sint-Martens-Latem. Aanstaande ouders worden met veel 
liefde en enthousiasme ontvangen. “Ik help jullie graag in de zoektocht naar de beste 
en meest handige hulpmiddelen, schattigste kledij ... voor je kleine prins of prinses.”

DÉ BABYSPECIAALZAAK 
IN LATEM

MIMI BABY LATEM
Latemstraat 17
9830 Sint-Martens-Latem

0472 41 00 26

kaat@mimibabylatem.be 

www.mimibabylatem.be

Webshop:

webshop.mimibabylatem.be

Latem
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EXCLUSIEVE PROMO VOOR LEZERS 
TRAVEL LOUNGE MAGAZINE:

GRATIS ACCESSOIRE VAN € 39,95
Bij aankoop van een Joolz Aer-buggy (€ 399) krijg je een 

gratis accessoire van € 39,95. Keuze uit autostoel-adapter, 

bumper bag, leg rest of muggennet. 

Actie geldig tot 31 december 2021 met deze code: TRAL.

GROTE KNUFFELBEER CADEAU 
TER WAARDE VAN € 150

Leg een geboortelijst van minimaal € 3.500 en  

krijg een grote, witte knuffelbeer cadeau ter waarde  

van € 150. 

Actie geldig tot 31 december 2021 met deze code: TRAL.

KINDERWAGENS
Op kinderwagens en -kamers krijg je bij Mimi Baby Latem steeds 

10% korting op een ruim aanbod van meer dan 120 merken. En  

reizende ouders vinden er intussen extra handige oplossingen, zoals 

de stijlvolle Aer-plooibuggy van Joolz. “Deze plooibuggy is uitbreid-

baar met een reiswieg en adapters voor de autostoel. Op die manier 

kan hij gebruikt worden vanaf de geboorte tot 18 kg”, aldus Kaat.

“Je kan de buggy heel eenvoudig opplooien en als tas rond de  

schouder dragen. Hij heeft het formaat van een handbagage en 

mag dus mee in het vliegtuig om boven de zitplaatsen opgeborgen 

te worden.”

“Ouders die graag reizen 
vinden bij Mimi Baby 
Latem ook de stijlvolle 

Aer-plooibuggy van Joolz. 
Hij mag als handbagage mee 

op het vliegtuig!”  
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De luxueuze verblijven van Zannier Hotels vind je in Frankrijk,  
Cambodja, Vietnam, Namibië en binnenkort Mexico. Over  
verschillende continenten heen. Niets doet dus vermoeden dat 
CEO Arnaud Zannier opereert vanuit … Gent. “In minder dan 
tien jaar tijd hebben we vijf hotels gerealiseerd op enkele van de 
meest uitzonderlijke locaties van onze planeet.”

WERELDWIJDE 
LUXEHOTELS MET 
KANTOOR IN GENT

UNESCO IN DE ACHTERTUIN
Na Le Chalet, een eerste Zannier Hotel in Frankrijk, wilden Arnaud 

en zijn familie nóg een hotel bouwen. In Cambodja welbepaald, waar 

Arnauds vader met zijn foundation twee weeshuizen steunde en 

een stuk land had. 

“Pal op de drempel van het tempelcomplex van Angkor Wat, Unesco 

Werelderfgoed”, vertelt Arnaud. “Met deze culturele topper in de 

achtertuin, openden we zo’n zes jaar geleden Zannier Hotels Phum 

Baitang. Een luxueus resort, genesteld in 8 ha weelderige tuinen en 

rijstvelden, met 45 privéterras- en zwembadvilla’s, geïnspireerd op 

Khmer-architectuur.  En met Spa Temple-behandelingen volgens 

eeuwenoude, lokale wellnesstradities.”

ADEMBENEMENDE BAAI IN VIETNAM
Behalve een villaresort naast al dat rijke erfgoed, wilden de Zanniers 

ook nog een top beach hideaway elders in het voormalige Indochina. 

“In Phu Yen, Vietnam, vonden we een adembenemende baai met een 

kilometerslang ongerept zandstrand, een goed bewaard koraalrif 

en een weelderig groene omgeving. De ideale plek voor Bãi San Hô, 

ons resort met 71 poolvilla’s die volledig opgaan in deze tropische 

omgeving. ”

Travel Lounge Latem | Latemstraat 16, 9830 Sint-Martens-Latem | 09 282 00 85 | info@travel-lounge.be | www.travel-lounge.be

Meer info en boekingen:

Familiebedrijf pur sang
“We verzorgen al onze hotels, in alle landen, helemaal zelf. 

Van creatie, ontwerp, bouw en inrichting, over aanwerving 

en opleiding van personeel, tot de opening en uitbating.  

Een bijzondere uitdaging, omdat we de verschillende  

culturele gebruiken en wetmatigheden telkens opnieuw 

moeten  ontdekken en managen”, aldus Arnaud Zannier.
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ANGELINA JOLIE
Daarna trok Arnaud, net als Olivier en Christophe, naar Nami-

bië. Maar voor dat verhaal moeten we eerst even terug naar het 

Phum Baitang-resort in Cambodja. Toen Angelina Jolie het resort 

maandenlang haar thuis noemde voor de opnames van een film. 

Tijdens haar verblijf geraakten Angelina en Arnaud vaak aan de 

praat. “Ongelooflijk eigenlijk. Ze vertelde heel geïnspireerd over 
Namibië. En op een dag kwam Rudie van Vuuren, een bekende 

Namibische natuurbeschermer en een persoonlijke vriend van 

haar, naar Cambodja.”

“Hij informeerde haar over de opportuniteit om een reservaat te 

kopen dat bij zijn eigendom aansloot. Angelina bedankte, maar 

wou dat hij daar met mij eens over sprak. En zo geschiedde, met 

onze boetieklodge Zannier Hotels Omaanda als prachtig resul-

taat.”

EIGEN AIRSTRIP
Net als Olivier en Christophe, voelde ook Arnaud dat het uitge-

strekte Namibië om meer dan één verblijf vroeg. “Uren en dagen 

heb ik het land met een vliegtuigje overgevlogen, op zoek naar een 

perfecte tweede spot. In Karas vond ik uiteindelijk de gedroomde 

plek voor ons tweede resort in Namibië: Zannier Hotels Sonop.”

Omaanda en Sonop liggen 6 uur rijden van elkaar, iets meer dan 

een uur met het vliegtuig. Zannier Hotels Sonop heeft trouwens 
een airstrip, je kan de twee verblijven dus vlot combineren tijdens 

één grote reis door Namibië.

Zannier Hotels creëert one-of-a-kind luxeverblijven en ervaringen. Pure, elegante en unieke  

accommodaties in de geest van je bestemming. 

ZANNIER HOTELS SONOP:  
HAARD VAN AVONTUUR

De weelde van glampingresort Sonop herinnert meteen aan het 
tijdperk van de Britse ontdekkingsreizigers van de jaren 20. Alsof 
je je kamp hebt opgeslagen tijdens een avontuurlijke expeditie. 
Midden in 5.600 ha ongerepte wildernis. Waar je dagelijks wilde 
oryxen, hyena’s, luipaarden en jakhalzen kan spotten. 

SAFARI MET HETELUCHTBALLON
Sonop weet de essentie van het woestijnlandschap perfect 

te vatten. In het spectaculaire overloopzwembad, de spa, of  

vintage badkuip in je gedeeltelijk ommuurde badkamer voel je 

je één met de natuurlijke wereld van Namibië.

Roept het woestijnavontuur? Kies voor een begeleide excursie 
te paard, een privédiner bovenop de zandduinen, een rit met 

elektrische fatbikes of safari met heteluchtballon. ‘s Avonds 

gaat de magie gewoon verder tijdens een nachtelijk diner in 

galastijl. Ook in de openluchtbioscoop of tijdens een nachtje 

sterrenkijken onder de eindeloze, Afrikaanse hemel.

WIN JE VERBLIJF!
Doe mee aan de wedstrijd en maak kans op de Namibië-reis met 

onder andere een verblijf in Sonop!
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Koop tot en met 19 december 2021 bij de deelnemende handelaars. Vul er een deelnameformulier in en maak 
kans op deze mooie prijzen. De winnaars worden rond de kerstperiode persoonlijk gecontacteerd. Veel succes!

Vraag naar de actievoorwaarden bij Travel Lounge Latem of surf naar www.travel-lounge.be/wedstrijd

Koop lokaal en win

TRANSFORMATIE JUWEEL – HEURSEL 1745
WAARDEBON € 1.500

Deelnemende handelaars
Apotheek & Skinbar Latem – Art Center Horus – Found & Baker – Galerie Oscar De Vos – Jaro & Jolie  

Leiecabin – Meatpack – Mimi Baby Latem – Parfums & Beauté – Restaurant L’Autre Vie – Terrazza  

The Boutique Gallery – ‘t Linnenkastje – Travel Lounge Latem

JARO & JOLIE
WAARDEBON € 750

 APOTHEEK LATEM - SKINBAR LATEM 
10 WAARDEBONNEN VAN € 25

RESTAURANT L’AUTRE VIE
5 WAARDEBONNEN VAN € 50

10-DAAGSE LUXESAFARI NAAR NAMIBIË 
VOOR 2 PERSONEN
Reisperiode 2022. Inclusief vluchten, 4x4-huurwagen ter plaatse

 en verblijf in deze 5-sterrenlodges:

• Zebra Lodge in Kalahari (diner, bed & breakfast basis, 2 nachten)
• Zannier Hotels Sonop in Sossusvlei-regio  

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten in een One-Bedroom Tent)
• The Strand Hotel in Swakopmund met dolphin cruise (2 nachten)
• Epacha Game Lodge & Spa in Etosha-regio  

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten)
• Zannier Hotels Omaanda, op 1 uur van Windhoek  

(diner, bed & breakfast basis, 2 nachten in een One-Bedroom Hut)
Deze reis is kan je naar wens uitbreiden mits supplement.
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