
DOODGEWONE DINGEN DELUXE
EEN INTERESSANTE VLAMING OVER DE DOODGEWONE DINGEN DIE ZIJN HART DOEN ZINGEN

DOMINIQUE VINDEVOGEL IS COUTURIER

DOOR KELLY DERIEMAEKER FOTO KAAT PYPE

DE DAUWOPMIJNVOETENVOELEN Ofhet nu zomer zinde mensen Ik bestel er altijd hetzelfde burrata met par
maham veelpiccata al limone vanillcmcringue en vanilleofwinter is elke ochtend wandel ik op blote voeten door de

tuin richting white space een plek in het poolhouse waar ik ijs met gckaramelliseerde noten Gek want ik eet anders
me in stilte kan voorbereiden op de dag die komt Ik doe er nooit desserts

ontspanningsoefeningen en mediteer De dauw
voelen op voeten die nog maar net wak WANDELEN Het liefst s morgens met
ker zijn vind ik heerlijk ontspan mijn vrouw Isabelle Of we nu in
nend Knokke zijn of Miami of waar

dan ook ik geniet er immens
ONGESTOORD AUTO van

RIJDEN Bijvoorbeeld
tijdens een roadtrip IETS DAT NIET

Afgesloten van de HELEMAAL PER

wereld met tijd FECT IS Een

om na te denken detail dat iets of
iemand andersover wat geweest
maakt dan de restis en wat nog

i L imperfectionkomt

fait la perfection
i is een beetje mijnH A N D G E

MAAKTE ƒ lijfspreuk Ikvind
het zeer belangrijkDETAILS Aan

een maatpak of om mezelf niet al te

een hemd bijvoor serieus te nemen

beeld Voor mij is het
speciaal dat ze daar BERICHTJES STU

door nooit helemaal REN NAAR VRIEN

hetzelfde kunnen zijn DEN OVER DE HELE

Mooie stukken geven mij WERELD Ik vind het fantas

een goed gevoel of het nu gaat tisch dat dat kan omdat het me
om kunst horloges ofmeubilair De zowel ontspant als verrijkt Het is ook
combinatie van schoonheid en techniek erg fijn om te voelen dat iemand het appre
maakt iets bij me los cieert als je hebt laten weten datje aan hen denkt

ook al zij n ze niet in de buurt
OP ZATERDAG PISTOLETS EN DE KRANT HALEN

GEPASSIONEERDEMENSENONTMOETEN Ik heb hetVOORMIJNVROUW

geluk dat ik door mijn bestaan als nomade in contact kom
met veel mensen over de hele wereld Dat soort interactiesMIJN VASTE MENU BESTELLEN IN EEN CIPRIANI

RESTAURANT Ik reis veel en hou van mijn vaste stekken met mensen die mijn passie delen voor leven en werken is
De restaurants van Cipriani vind je over de hele wereld en ik de grootste boost die ik kan krijgen Op dat soort momenten
hou er erg van om er long tables te organiseren met gelijkge probeer ik zoveel mogelijk te luisteren
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