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LUXEDAGJE HASSELT
Beleef een gezellige dag in de Stad van de Smaak. Eerst 

designmeubelen shoppen bij Hay, Donum en Evolution, om dan te 
genieten van een ontspannende wandeling in de Japanse Tuin. 
Eindig de dag met een diner op het prachtige tuinterras van De 

Groene Hendrickx. En als je geen genoeg krijgt van de bruisende 
modestad Hasselt, kun je daar ook overnachten. haystore.be; 

donum.be; evolutionhasselt.be; japansetuin.be; lodge-hotels.be

TRENDS UIT DE 
MODESTEDEN

Fashion-click is dé online shop 
voor on-trend sieraden, tassen en 

andere accessoires. De 
producten zijn geïnspireerd op de 

trends uit Parijs en Ibiza. 
Fashion-click.nl

RENEE BY 
CASTELIJN  
& BEERENS

De portemonnees van RENEE 
made in Holland, zijn 

handgemaakt in Waalwijk. 70 
jaar knowhow van materialen en 

ambacht zie je terug in 6 
minimalistische designs van rijk 

– plantaardig gelooid – leer. 
Verkrijgbaar in 4 kleuren, van  

€ 29 tot € 119. Renee.nl

VAN DIK HOUT…
Deze dikke, massieve 

teakhouten planken zijn 
prachtig om kaasjes en  

hapjes op te presenteren.  
De planken zijn allemaal uniek 

en grillig van vorm. Pure  
Teak Wood, vanaf € 25.  

Bowls-dishes.com

ITALIAANSE MODE
Modieuze sandaaltjes, tassen, 

jassen en handschoenen vind je 
bij Pulcinella Moda. Met ieder 

seizoen nieuwe Italiaanse 
accessoires voor de zelfbewuste 

man en vrouw.  
Pulcinellamoda.com

VERZORGD DE ZOMER IN
In dit setje van RAU Cosmetics 
zit alles voor een mooie zomer. 

Het bestaat uit vijf hoogwaardige 
huidverzorgingsproducten, 

speciaal voor de zomermaanden. 
Alles vrij van parabenen en 

minerale oliën. Ook fijn: de goede 
prijs-kwaliteitverhouding.  

Voor info en persoonlijk advies: 
Rau-cosmetics.nl

A BOHEMIAN SUMMER
Ben jij al summer-ready? Maak 

een verpletterende indruk met de 
nieuwe collectie van Didi. 

Gewaagde combinaties 
boordevol prints en met oneindig 
veel details. Laat de zomer maar 

komen! Didi.nl

DROOMBED OP MAAT
Livengo produceert jouw 
droombed op maat, in de 

gewenste kleur en afmeting. Ook 
voor de complete inrichting van 
je slaapkamer kun je bij Livengo 

terecht. Livengo.nl

VOLLEDIG ONTSPANNEN
Echt mooi voel je je bij Omega 
Spa en Wellness, met heerlijke 
saunafaciliteiten voor met én 

zonder badkleding. En er is ook 
een uitgebreid aanbod van 

ontspannende en verzorgende 
behandelingen. 

Omegaspawellness.nl

ADRESJES,  
GIFTS EN  

UITSTAPJES, 
VOOR JOU  

GESELECTEERD 
DOOR MARIE 
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