
VEEL SNEEUW, WEINIG VOLK

IN MONTAFON 

EN VILLAROGER

DAYBEDS EN BANANENBEHANG ZIJN 

DENIEUWSTE WOONTRENDS

PATSER-ACTRICE

ETEN WE STRAKS BANGKOK 

OF HANOI? 3X HOMEMADE 

STREETFOOD 
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‘IK WEET 
HOE HET IS 
NOG MAAR ÉÉN EURO 

OP JE REKENING 
TE HEBBEN’
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GESPOT

Tasty lifestylenieuws

SHOP

From Marseille with love
Sessùn, het Franse modemerk uit Marseille, vierde vorige

jaar zijn 20ste verjaardag. Oprichtster Emma François,

 eigenlijk opgeleid als antropologe, tekent al even lang de op

en top Franse ‘casual chique’ collecties. En met succes. Ook in

België. In 2012 ging in Brussel de eerste Belgische flagship-

store open. Later kwam Antwerpen, en nu ook Gent. 

Brabantdam 7 in Gent

“Op mijn zevende verkocht ik al

zelfgeplukte bloemen die ik vond

als ik met mijn vader naar de paar-

den ging kijken in de weiden aan

het Rivierenhof. Thuisgekomen

zette ik ze in kleine potjes en toonde

ik ze aan onze buurvrouw. Zij kocht

alles wat ik had en werd al snel mijn

beste klant”, aldus kunsthandelaar,

interieurdecorateur en smaakma-

ker Axel Vervoordt over ‘hoe het

allemaal begon’. Vervoordt liet zijn

memoires optekenen door zijn

schoonzoon, auteur Michael

Gardner. Benieuwd naar hoe hij op

zijn 14de alleen naar Engeland trok

om antiek te kopen? Hoe hij als 

21-jarige een Antwerps steegje met

16 renaissancehuizen kocht? Hoe

hij met één handshake eigenaar

werd van het kasteel van ‘s-Gra ven -

wezel? En hoe hij op een chique

Parijse kunstbeurs het tapijt op -

rolde en het vals plafond sloopte om

zijn antiquiteiten in een lofty sfeer

te presenteren, lang voor dat woord

bekend was? Je leest het allemaal in

de 312 pagina’s dikke biografie.

Axel Vervoordt, Verhalen en Reflecties,

24,99 euro

BOEK

Memoires van een smaakmaker

FIETS

Op kop
Om de zoveel tijd laait de discussie weer op: de fietshelm verplichten

of niet? Voorlopig mag iedereen – van kind tot bejaarde – nog zelf uitma-

ken of hij er eentje op z’n hoofd zet of niet. Het voordeel is duidelijk: als je

valt, heb je 85% minder kans op hersenletsel. Maar de nadelen ook: niet

cool, een kapselvernieler en waar blijf je met je helm eens aangekomen

op je bestemming. Voor dat laatste biedt Closca (Spaans voor bolster) een

oplossing met een superlichte opvouwbare helm die je gemakkelijk in je

handtas steekt. Er is ook een winterse editie met gebreide muts binnenin

die je er ook gemakkelijk weer uithaalt.

Vanaf 120 euro via district18.eu   
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DESIGN

INTERNE 
KEUKEN

De afgelopen jaren werd de (leef-)

keuken de belangrijkste ruimte van 

het huis. De nieuwe trend is klein en

modulair. Wie in een grootstad woont, 

spendeert liever niet te veel kostbare

vierkante meters aan een keuken. 

De Siematic29 is een microkeuken in

één vast meubel. Hij is nog geen twee

meter breed, maar alles zit erin: kook-

plaat, dampkap, spoelbak en (usb-)stop-

contacten. Voor meer opbergruimte

kun je er nog een bijpassende hoge kast

naast zetten. Verkrijgbaar in verschil-

lende breedtes en kleuren.

siematic.com

TEXTIEL

Mag ik uw kussen?
In april lanceerde designer Tom Dixon zijn eerste

 textielcollectie met kussens en plaids: Super Texture. Die is

nu al aan een uitbreiding toe. Na de vooral grafische eerste

collectie is het deze keer wat zwieriger en artistieker. Zoals

de Paint-reeks met aquarelachtige prints. Onze favoriet: de

hoogpolige Abstract-kussens met een fikse dosis boho,

handgetuft in Varanasi, India.

Kussens tussen 75 en 160 euro, tomdixon.net

Jean ‘A.P.C.’ Touitou is een mode-

ondernemer die het graag een

beetje anders aanpakt. De Parijse

Tunesiër maakt elk seizoen quilts

van zijn onverkochte stukken. En

samen met zijn zus – die nog in

Tunesië woont – maakt hij woon-

accessoires. Hij laat de mensen uit

zijn ontwerpteam hun eigen merk

starten onder het A.P.C.-vaandel.

En als je met je kapotgedragen

A.P.C.-jeans naar de winkel gaat

(of hem opstuurt naar de web-

shop), krijg je een nieuwe voor de

helft van de prijs. Na een was- en

 retouchebeurt worden die spijker-

broeken als ‘worn-out’-modellen

opnieuw verkocht. Het Butler-

concept, noemt Touitou dat. Een

knipoog naar de traditie waarbij

de ‘knecht’ de kleren van zijn

‘meester’ indroeg. Nu heeft hij

honderd van die oude Butler-jeans

zelf beschilderd. 

250 euro, nu in de A.P.C. winkels

MODE

WAT EEN SPETTER
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Om zeker te zijn dat je de

juiste sportsneakers kiest,

kun je potentiële paren 

testen op de loopband.

Maar waar test je of een

winterjas écht barre tem-

peraturen kan doorstaan?

In een diepvriezer? Nog niet zo’n slecht idee, dachten ze bij

outdoorkledingmerk Woolrich. In België is het nog wach-

ten, maar in de nieuwe flagshipstore in Milaan is een

‘Extreme Weather Experience Room’ gebouwd waarin

klanten kunnen ervaren of de aangeboden jassen, waarvan

Arctic Parka een bestseller is, hun belofte waarmaken. Als

ze durven tenminste, want de temperatuur in de kamer

duikt met een minimum van -20°C tot ver onder nul. Let

wel: je test er alleen de temperatuur, de après-ski fantaseer

je er zelf maar bij.

woolrich.com

GESPOT

Tasty lifestylenieuws

ARCHITECTUUR 

Je voelt je de heerser van de Alpen
Wanneer architect Peter Pichler de

kans krijgt om een skihut te bouwen in

het Zuid-Tiroolse Obereggen, weet hij

vooral wat het níét moet worden. Als

leerling van Zaha Hadid heeft hij van

de besten geleerd om modern te den-

ken. Pichler, die zelf opgroeide in hét

skigebied van Italië, combineerde oude

bouwstijlen met een nieuwe visie.

Resultaat: een minimalistische skihut

uit lokaal materiaal, gebouwd tegen de

romp van de berg, met niet één maar

drie panorama’s. Zuid-Tirol is overi-

gens niet de enige skistreek die inzet op

architectuur, meer daarover vanaf

pagina 42.

oberholz.com

Colmar liet het vrolijke Au Jour Le Jour kleding ontwerpen, met daarin een opvallend 

doodgewone ski-jas (die is wel voor in de stad en niet voor in de sneeuw.). Die werd geïnspireerd

op de flamboyante stijl van die Italiaanse skiër uit de nineties: Alberto Tomba.

MODE

Normcore op bergschoenen
De trend van doe-maar-gewoon (met dad en mom jeans, petjes en

slobbertruien) is tegenwoordig van doe-maar-nog-gewoner. Resultaat

zijn schoenen en kleren die je eerder in een avontuurlijke sportwinkel zou

verwachten en die er vooral lekker comfortabel uitzien. Hoe zie je ’t ver-

schil? Aan de onlogische combinaties, natuurlijk. Zo matcht Colmar 

ski -jassen met mini-jurken en Mr. Porter gaat voor wandelschoenen met

een mooie cropped jeans.

Wandelschoenen uit

de Linea Rossa lijn van

Prada via Mr. Porter

(550 euro)

Fluffige fleecejasjes

uit de exclusieve lijn

van Champion voor

Weekday (120 euro) 

HOE 
WINTERS 
IS 
JE WINTERJAS?

In deze boetiek in Milaan kan de temperatuur tot -20°C dalen, 

zodat klanten hun winterjas kunnen testen.
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Alexa Fairchild: “Ik ben echt opgegroeid in de mode.

Zowel mijn grootvader als mijn ouders hebben lang

in die business gewerkt. Toen we eraan dachten om

samen een merk te lanceren, dachten we eerst aan

iets voor ruiters. Ik rijd zelf immers veel paard. Maar

uiteindelijk is het een streetwearmerk geworden

met een mix van onze hobbies. Mijn vader en zus

surfen heel graag. Iedereen werkt mee. Zelf doe ik

vooral het design.

“De collectie is genderneutraal, niet genderloos.

Het is voor mannen én voor vrouwen en iedereen

kiest gewoon wat-ie draagt. Het is ook seizoenloos.

We willen dat systeem doorbreken door regelmatig

nieuwe producten toe te voegen in plaats van te wer-

ken met seizoenen.

“De stijl is dan wel casual, de materialen zijn

luxueus en alles wordt in Italië geproduceerd. Al

onze truien zijn bijvoorbeeld van gerecycleerd kasj-

mier, en de T-shirts worden met de hand beschil-

derd. Op elke trui komt

een patch, en die wordt

met de hand gemaakt

door een collectief van

vrouwen in Italië.”

Alexa combineert

haar nieuwe modejob

met een topsportcarrière

als ruiter. “In 2020 zou ik

graag naar de Olympische

Spelen van Tokio gaan. Ik

train nu in Nederland bij

Anky van Grunsven, een ex-olympische kampioene

die acht medailles behaalde. De spelen zijn een heel

grote droom voor me, net als dit nieuwe merk. We

willen de boodschap uitdragen dat we niet bang

zijn, en mensen aanmoedigen om nieuwe dingen te

doen, ook als het soms mislukt.”

alexafairchild.com

MODE

FAMILY BUSINESS
MET HET HELE GEZIN EEN NIEUW MODEMERK UIT DE GROND STAMPEN. DAT IDEE KREGEN DE

FAIRCHILDS, EEN BELGISCH-AMERIKAANSE FAMILIE, ENKELE MAANDEN GELEDEN. 

HET BLEEF NIET BIJ DROMEN EN KIJK, HET MERK KREEG DE NAAM VAN DOCHTER 

ALEXA FAIRCHILD (23). EEN KORT GESPREK MET HET GEZICHT VAN DE FAMILIE ÉN HET MERK. 

Alexa Fairchild fungeert

ook als model.

Het Brusselse kindermerk Bonjour Maurice bevecht de keuze-

stress. Bij hen moet je niet kiezen tussen een vrolijk printje of een

basic uni. Hun  kledingstukken zijn het allebei. Je kunt ze namelijk

omdraaien en één kant is altijd iets opvallender dan de andere. Zo

heb je er twee voor de prijs van één. Heb je een vlek? Draai je jurk

gewoon om en speel, knutsel of eet gewoon verder. Een slim idee van

twee Belgische jonge mama’s: Géraldine De Mey en Céline Lejeune.

Alle kleren worden duurzaam geproduceerd in Portugal.

Waterloosesteenweg 974 in Ukkel, bonjourmaurice.be

Het Franse illustratorenduo Atelier Bingo tovert met hun teke-

ningen steevast een kamerbrede smile op ons gezicht. Hun werk is

optimistisch, kleurrijk en soms geïnspireerd op Matisse en de

Memphisgroep. Ze mixen zeefdruktechniek met uitgeknipte vormen,

collage en computerwerk. Hoe dat eruitziet? Check de nieuwe kin-

dercollectie van Trixie Baby. Daarvoor maakte Atelier Bingo namelijk

de prints. Naast kleren zijn er ook accessoires, zoals rugzakjes, een

 verschoningskussen, een dekbedhoes en zelfs een tipi.

trixie-baby.com

KIDS

Aankleden is 
kinderspel

TWEE COOLE COLLECTIES

VOOR JE MINI
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