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Work in progress.

120 jaar savoir-faire, 120 jaar expertise en een veelvoud aan projecten.

Maar toch is het niet af. Work in progress. We zijn eraan bezig, we werken 

en kneden verder.

We? Dat zijn onze klanten samen met ons. 

Ons? Dat is Bosmanshaarden in al haar gelederen. 

Elk schip heeft immers een kapitein, matrozen en zeilen nodig om te kun-

nen varen en koers te houden. Als het kan met een pittige wind!

Onze zeilen zijn gehesen, de koers is gezet.

“Zij die achterom kijken, staan met hun rug naar de toekomst" is wat een 

mentor mij ooit toefluisterde. Werk aan jouw unieke weg en beloop onver-

harde paden, maar blijf vooral dromen. Go to bed with a dream and wake 

up with a purpose, dromen zijn het begin. Ze realiseren, doen “we" samen!

In dit magazine brengen we een deel van onze collectie buitenhaarden, 

volledig op maat uit onze eigen ateliers. Gewoon als sfeermaker en bijver-

warming of grilt u ook graag een lekker stukje vlees “entre amis”?  

Het kan allemaal. We brengen u Roos Blower, interieurarchitecte in de 

ruimste betekenis van het woord. Kortom een straffe madam. Daarnaast 

Reginald Schellen, architect in hart en nieren, pur sang en allround.

Ontdek verder de Gyrofocus, een design klassieker met kiem in het zuiden 

van Frankrijk. Dominique Imbert, bezieler van Focus Haarden, ontwierp 

deze haard in 1968. Bewonder hem in een unieke setting bij een uitzonder-

lijke klant voor een uniek architect en met een unieke aannemer.

“Ons” aan het woord op pagina 46.

Geniet van dit magazine, ons work in progress.

Arn.

— Arn Bosmans 
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+ FIRE
AERTS+BLOWER INTERIEUR ARCHITECTEN

+ PLACE
ANTWERPEN
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3 zijden gashaard met gesloten verbranding,

op sokkelhoogte in een staalconcept op maat.

Sokkelvlak in opgedikt geselecteerd wit cararramarmer

maatmeubel met ingewerkte barkast.
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Designklassieker uit 1968.

6 meter hoge vide.

+ FIRE
Architect Noémi Van Heuverswyn

+ PLACE
LAARNE
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SCHELLEN ARCHITECTEN BVBA

Reginald Schellen

WWW.SCHELLEN.BE
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SCHELLEN

EEN ALLESOMVATTENDE PASSIE

Is hij niet aan het werk, dan vind je hem in de natuur; al kitesurfend op het water. 

Ook architectuur is voor Reginald Schellen onlosmakelijk verbonden met die natuur. 

Duurzaamheid is bijzonder belangrijk en alle bouwwerken realiseert hij bijgevolg zo 

energieneutraal mogelijk. Hoe uitdagender een project, hoe liever hij het doet.

“Architect worden, voelde als een roeping voor mij. Toen ik ongeveer vijf jaar was 

vernam ik voor het eerst dat er mensen waren die de gebouwen rondom ons bedachten 

en dat ze die mensen architecten noemden. Die ontdekking fascineerde me mateloos. 

Ik deed die nacht geen oog dicht en mijn fantasie draaide op volle toeren. Schriftjes 

tekende ik vol met huizen, dorpen en projecten. (lacht) In 1986 – ondertussen zo’n dertig 

jaar geleden – startte ik mijn eigen architectenbureau.”

ARCHITECTEN



BREED SCALA PROJECTEN

“Architect zijn is voor mij een allesomvattende passie. Daarmee bedoel ik dat ik 

werkelijk alle facetten van het werk graag doe. Het creatieve proces is één on-

derdeel. Het fysieke bouwen, het technische finetunen, het zoeken naar duurzame 

oplossingen, werfopvolgingen, meetings met klanten, met aannemers en de na-

zorg vind ik stuk voor stuk even boeiende onderdelen van de job. Die afwisseling 

is wat me zo gelukkig maakt. Dat geldt ook voor de creaties op zich. Zo ontwer-

pen we modernistische villa’s met zwembad, woningen met praktijkruimte, grote 

kantoorcomplexen of gaan we de uitdaging aan om een volledige woonwijk zoals 

de Malterie in Boortmeerbeek te ontwerpen. Geen dag is hetzelfde, geen klant is 

gelijk. Wat wel een constante is? Het streven naar de beste kwaliteit, service en 

duurzaamheid. Wij proberen steeds zo energieneutraal mogelijk te bouwen. 

Dat vind ik ontzettend belangrijk.”
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EENHEID TUSSEN NATUUR EN ARCHITECTUUR

“Mijn voorbeelden? SANAA architecten uit Japan. 

Zij zijn meester in het integreren van architectuur 

en natuur. Ook voor de innovatieve architect Toyo 

Ito heb ik grote bewondering. Fascinerend hoe hij 

conceptuele architectuur creëert waarin fysieke 

en virtuele werelden simultaan samengaan. En 

natuurlijk Frank Lloyd Wright. Zijn Fallingwater villa 

- die letterlijk over een waterval gebouwd werd in 

complete eenheid met de natuur -  is een klassieker 

die menig architect blijft inspireren.”

“In al onze projecten streef ik naar de juiste flow 

tussen natuur en architectuur. Het is niet altijd 

evident want soms kopen mensen een stuk grond 

zonder bij de uitdagingen stil te staan;  dan zit de 

oriëntatie bijvoorbeeld compleet fout, is de vorm 

van de lap grond bizar of ligt die op een hellend 

vlak, terwijl ze in hun hoofd al ideeën hebben waar-

van je als architect weet dat die niet zullen werken. 

(lacht) Maar geen nood. Ook dan zijn ze bij ons aan 

het perfecte adres. Hoe uitdagender een project, 

hoe liever ik het doe.”

ARCHITECT ZIJN IS 
VOOR MIJ 
EEN ALLESOMVATTENDE 
PASSIE.



DRIVE THROUGH EN HANGENDE TUINEN

“Binnenkort starten we met een woning voor 

een plastisch chirurg waaraan een praktijk 

en een kleine kliniek verbonden zijn. Zoiets 

brengt vele uitdagingen met zich mee. Hoe 

ziet een operatiekwartier eruit? Welke voor-

zieningen zijn er nodig? Enzovoort. Daarnaast 

moet het duurzaamheidsverhaal kloppen, de 

materiaalkeuze, de esthetiek en de sfeer. Ik 

pluis het allemaal zeer graag uit.”

“In Rumst creëerden we een appartemen-

tencomplex aan De Rupel met een gemeen-

schappelijk binnenzwembad. In Tremelo 

realiseerden we een drive-though apotheek 

met tien appartementen en drie hangende 

tuinen; voor Van Roey een kantorencomplex 

voor zo’n 300 medewerkers en voor Sven 

Nijs een villa en zijn belevingscentrum op 

de Balenberg. Hier in de buurt leverden we 

onlangs een notariaat op dat zo goed als 

energieneutraal is. 

Ook woningen voor nieuw samengestelde 

gezinnen vormen een uitdaging. Zo ontwier-

pen we voor een koppel - dat de ene week 

vier kinderen in huis heeft en de week erop 

enkel met z’n tweetjes woont -  een aparte 

huisvleugel voor de kinderkamers. 

Deze vleugel kunnen ze weer afsluiten waar-

door de villa ook op maat van twee personen 

perfect dienst doet. Het is mijn streven om 

mensen een mooi en warm gebouw te schen-

ken dat architecturaal klopt en waarin ze zich 

goed voelen.”
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GEDREVENHEID EN UITDAGENDE PROJECTEN

“Met Bosmanshaarden werken we ondertussen zo’n acht jaar samen. Zij zijn de perfecte part-

ner en al zeker wanneer het om specialere ontwerpen gaat. Daarin maken zij een bijzonder 

verschil. Zo was er een klant die een haard wou en in dat ontwerp moest ook een televisie en 

een deur naar een berging geïntegreerd worden. Ik stond toen versteld van het ontwerp waar-

mee Bosmanshaarden aanzette. Zij denken mee met de klant en met de architect. 

Daarna volgen zij alles tot in de details op en de plaatsing gebeurt perfect. Ook was ik onder 

de indruk van hun inventieve ontwerp voor een schouw binnen een dubbelhoge ruimte in een 

villa in Mechelen. Ik heb het gevoel dat ze mijn spirit en gedrevenheid omtrent uitdagende 

projecten delen. Dat maakt dat Bosmanshaarden er voor mij uitspringt. Daarnaast zijn ze 

helemaal mee met trends, nieuwe materialen, uitvoeringen en knappe esthetiek.”

DROMEN EN KENNIS DOORGEVEN

“Op dit moment heb ik een fantastisch team van zeven: drie architecten, drie ingenieur archi-

tecten en één interieurarchitecte. Onze zoon is ondertussen ook architect. Hij werkt sinds het 

begin van dit jaar hier op het bureau en onze dochter overweegt studies interieurarchitectuur. 

Het zit dus duidelijk in onze genen.” (lacht) Ik vind het fijn om kennis door te geven en om via 

de nieuwe generatie bij te blijven in deze snel veranderende tijden.” 

“Ik werk hard maar wanneer ik ga kitesurfen glijdt alle stress van me af. Deze sport geeft me 

de energie om te blijven genieten van deze veeleisende job. Het is mijn droom om ooit een 

energieneutraal vakantiedorp te bouwen aan het water met een jachthaven, clubhuis en diver-

se woningen. Een project waarin beide passies samenkomen en waarvan hopelijk veel mensen 

kunnen meegenieten.”
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+ FIRE
Designteam Bosmans 

Gesloten gashaard in een op maat gemaakt

staalconcept, rugwand in ongelijkmatig verdeeld

lasergesneden maatstaal, verschillende dieptes en tussen afstanden.

Haardwand in donker gebeitst geborsteld eiken.

+ PLACE
DENDERMONDE
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+ FIRE
architect Schellen architecten
haard Designteam Bosmans

+ PLACE
BONHEIDEN



3 zijdige gesloten gashaard, ingewerkt in de vloeropbouw

horizontaal staalconcept op maat met ingewerkte bergruimte

boven de haardlijn een TV meubel met in gelijkvlak sluitende schuifdeur.

21



+ FIRE
Interieurarchitect INTERIEURLABO 05

+ PLACE
GERAARDSBERGEN



23Gesloten gashaard in een zuiver gedetailleerd staalconcept op maat. 

Lage inbouw voor een maximale beleving. 

Maatwerk in donker gebeitst eikenfineer en strak schilderwerk.



Speelse belijning in het maatmeubel

zuiver afgelijnd tegen het staalconcept.
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Gesloten gashaard, 

3 zijden in een op maat gemaakte lasergesneden

staallijn over de volledige breedte.

Dubbele schuifdeurkast boven de haardlijn.

+ PLACE
WAASLAND

+ FIRE
Designteam Bosmans
& Lievois interieurarchitecten



27Open houtgestookte haard op maat, op tafelhoogte

in de keuken, horizontaal geplaatst gelijnd gietijzer.

Open staalconcept en haardverlenging.



+ FIRE
Interieurarchitect Frederik Saey
Architect Desmet - Lammens

+ PLACE
GENT
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3 zijden gesloten gashaard in een zwart stalen concept op maat, afgeboord door een wit gelakt stalen frame.

Vertikaal warmelucht plenum op maat.



PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62 - 9200 Dendermonde

T 0479 39 74 74 

www.proheatingsystems.be

PRO HEATING
SYSTEMS

Uw partner in zowel huishoudelijke als industriële 
verwarmingstechnieken.

Door onze jarenlange ervaring in de verwarmingsec-
tor staan wij garant voor een optimale service en 

ontwerp van uw installatie.

Met totaal service bedoelen we dan ook TOTAAL: 
dit start bij het ontwerp, de montage, regeltechniek 

alsook onderhoud en herstelling.



ELECTRICITEIT - DOMOTICA - VERLICHTING

IVAN VERHEGGEN
Galgenbergstraat 52a - 9290 Berlare

T  +32 52 52 74 82 — M +32 497 42 55 61

www.ivanverheggen.be

IVAN VERHEGGEN
totale  interieurinrichting  

PARKET EN PLANKENVLOEREN 
HOUTEN TERRASSEN  

MAATKASTEN  
CORIAN  

TOTALE INTERIEURINRICHTING



AERTS + BLOWER INTERIEURARCHITECTEN

Roos Blower

WWW.AERTS-BLOWER.BE
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REALISTISCHE GEDREVENHEID

Een grootprater of dromer is ze niet. Interieurarchitecte Roos Blower houdt 

beide voeten liever stevig op de grond. Kort op de bal spelen, timingen respec-

teren, budgetten beheren en met de nodige empathie en vertrouwen knappe 

renovaties van woningen en kantoren realiseren, is wat haar drijft. Een hands-

on interieurarchitecte met een uitgesproken passie voor nieuwe materialen.

“Zo’n acht jaar geleden startten interieurarchitect Koen Aerts en ik samen een 

bureau. Aerts + Blower was geboren. Maar nog geen twee jaar na onze opstart 

werd bij Koen een hersentumor vastgesteld waaraan hij jammer genoeg overleed. 

Toch besloot ik verder te werken onder onze beide namen. Op dit moment telt het 

bureau twee extra interieurarchitecten en een freelance architect.”

AERTS+BLOWER

ARCHITECTEN
INTERIEUR



CREATIEF PROJECTMANAGEMENT

“Op mijn dertiende startte ik met de richting 

bouwkunde aan de academie. Technisch tekenen 

vond ik ontzettend fascinerend. (lacht) Later volgde 

ik interieurarchitectuur, al heb ik de job pas echt 

geleerd in de praktijk; door onderaan de ladder te 

beginnen. Veel pasafgestudeerden hebben naar 

mijn gevoel een te idealistisch beeld van dit werk. 

Creatief ontwerpen is maar twintig procent van 

de job. Voor de overige tachtig procent moet je 

gewoon een heel straffe projectmanager zijn die 

het hoofd koel houdt, budgetten juist beheert, 

verantwoordelijkheid opneemt, werfopvolgingen 

doet en psychologisch inzicht heeft om met mensen 

om te gaan tijdens een stresserende periode in hun 

leven. Veel staat of valt dus met alle skills die je ook 

naast het ontwerpen beheerst.”

EMPATHIE EN EXPERTISE

“Waarom klanten voor de renovatie of het interieur 

van hun huis of kantoor naar mij komen? Ik hoor vaak 

dat het is omdat ik werkelijk naar hen luister. Omdat 

ik me sterk inleef en tegelijk mijn rol als expert nauw 

bewaak en opneem. Ik ben ook heel hands-on. Al het 

projectmanagement dat bij de job komt kijken, ligt me 

goed. Elk huis of elk kantoor probeer ik een persoon-

lijke toets mee te geven maar tenslotte zijn het mijn 

klanten die erin moeten leven. Ik stel mijn talenten en 

kennis dus ten dienste van hen. Het mooiste moment 

is wanneer iemand na de oplevering gelukkig zegt: 

‘Bedankt, dit voelt echt als onze thuis’.”

“IK HOU VAN 
EEN RUSTIG 
BASISINTERIEUR 
MET FRISSE KLEURTOETSEN.”
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BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN

“Er zijn enkele projecten die er echt 

uitspringen voor mij. Zo vroeg Erik 

Dingenen, een schrijnwerker waar we 

al jaren mee samenwerken op een 

dag om zijn woning te ontwerpen; een 

appartement boven zijn schrijnwerkerij 

in een industrieterrein. We werkten 

daarbij met veel Corian en Deens hout. 

Het wederzijds vertrouwen was enorm 

en we bleven elkaar uitdagen tijdens 

het ontwerpproces. Samen konden we 

buiten de lijntjes kleuren en nieuwe 

ontwerpen en uitvoeringen proberen. 

Heerlijk!” 

“In Mônchengladbach in Duitsland 

bouwden we een penthouse op de site 

van een oud voetbalstadion om tot 

een luxueuze flat. Deze klant leerde 

mijn werk kennen via de boeken van 

Beta-Plus. Ze belde me op en zei: ‘Ik wil 

dat jij mijn interieur doet’. We spraken 

af en zaten meteen op dezelfde golf-

lengte. Ik hou van een rustig basisinte-

rieur met enkele frisse kleurtoetsen om 

alles wat punch te geven en dat was 

precies wat zij wou. Haar badkamer 

werkten we af met kleurrijke rozen in 

mozaïek en dat is nu het openingsbeeld 

op onze website. Met de mozaïek van 

Bisazza kan je elke badkamer een 

persoonlijke toets geven. Als de klant 

hiervoor openstaat, laat ik mij hele-

maal gaan.” (lacht)

“Het ombouwen van een oud en 

donker bankkantoor tot een gynaeco-

logenpraktijk vormde ook een mooie 

uitdaging. We werkten daar met zeer 

onderhoudsvriendelijke en strakke ma-

terialen met een rijke en warme uitstra-

ling; zoals keramisch marmer, laminaat 

met houtprint, Corian en linoleum. Ik 

kom er zelf nog af en toe en het is fijn 

te horen hoe blij deze dokters met de 

renovatie zijn en welke complimentjes 

ze van hun patiënten krijgen. Mensen 

gelukkig maken en zich ergens op 

hun gemak laten voelen in een mooie, 

stijlvolle en warme omgeving; dat is 

waarvoor ik het doe.”
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TECHNISCHE PERFECTIE

“In een herenhuis in Mechelen plaatsten we bijvoorbeeld een strakke gas-

haard in een oude schouwmantel. Het team van Bosmanshaarden kwam 

alles ter plaatste bekijken. Wat kan? Wat kan niet? Hoe pakken we dit best 

aan? Daarna tekenden ze alles uit tot in de kleinste details.”

 

“In een pool house in Oud-Turnhout gaan we binnenkort een inbouw-gas-

haard ophangen in een stalen frame, zodat het een soort gaskacheltje 

wordt. In het huis zelf komt een houthaard die we in de vloer inwerken. 

Bosmanshaarden heeft dat technisch allemaal uitgezocht. Het is fijn dat ze 

zo snel meedenken want bij een vloerhaard moet je daar in de allereerste 

ontwerpen al rekening mee houden aangezien zoiets uitgespaard wordt in 

de chape. Dat kort op de bal spelen daar hou ik van. Daarom ook dat het 

niet mijn ambitie is om een groot bureau te worden. Ik hou zelf graag het 

overzicht en het persoonlijke contact met mijn klanten waardoor ik snel 

en juister kan schakelen. Op dit niveau mag het voor mij nog een hele tijd 

doorgaan.” (lacht)

INSPIRERENDE MATERIALEN

“In de ontwerpfase leef ik me helemaal uit, maar verder ben ik niet zo’n 

dromer. Ik leef met beide voeten op de grond. Dat vind ik essentieel in deze 

job. Ik ben wel hard gefocust op het ontdekken van nieuwe materialen 

als inspiratiebron. Daarvoor ga ik naar beurzen en showrooms waarna ik 

alles samenvoeg tot nieuwe en originele combinaties. Dat is ook wat ik zo 

bewonder aan Bosmanshaarden. Zij zoeken steeds naar nieuwe mogelijk-

heden en materialen. Via Koen leerde ik Arn zo’n acht jaar geleden kennen 

en ondertussen werk ik bijna uitsluitend met Bosmanshaarden samen. 

Waarom? Ik kan Arn altijd bellen. Niks is ooit teveel gevraagd en het 

vertrouwen is groot. Een haard is een delicaat product en de werking moet 

perfect zijn. Bij Bosmanshaarden weet ik dat de kwaliteit top is en dat de 

installatie perfect verloopt. Het team kent zijn stiel 200%.”
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WE

APPROACH
LIGHT
LIKE
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ART

DIRECTOR
—

El Rico Lighting is meer dan alleen een 
lichtspeciaalzaak. Wij staan garant voor 
de invoer en verdeling van duurzame 
verlichtingscollecties. Zowel technische, 
industriële, decoratieve als architecturale 
verlichting.

Ons ervaren lichtteam maakt deskundige 
studies voor lichtspeciaalzaken, architecten, 
interieurarchitecten en studiebureaus.

Door onze jarenlange ervaring in de sector 
kunnen we u tal van referenties voorleggen. 
We blijven echter ook de nieuwste trends 
en evoluties op de voet volgen en geven u 
technische bijstand waar nodig.

Onze doorgedreven vakkennis en flexibiliteit 
geven ons de mogelijkheid om ook 
producten op maat aan te bieden.

SCHOONAARDEBAAN 92 - 9200 SCHOONAARDE
WWW.ELRICO.BE - INFO@ELRICO.BE



KLUZZ
EMIEL VAN WINCKELLAAN 39

9200 DENDERMONDE 
T 0477 752967

www.kluzz.be

KLUZZ
INTERIEURWERK

Kluzz is specialiseerd in plaatsen en 
isoleren van voorzetwanden en plafonds 
en interieurwerk



FIRE +
OUTDOOR

GENT

+ PLACE

+ FIRE
Designteam Bosmans

& Wilfra Latem

Buitenhaard op maat met horizontaal geplaatst gelijnd gietijzer, 

vertikaal staalconcept op maat.
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Buitenhaard op maat met vaststalen schuifdeur

open concept op maat met houtvoorraad en objectenkast

vertikale staallijn van vloer tot plafond.

+ FIRE
Designteam Bosmans

+ PLACE
SINT - NIKLAAS



43
Buitenhaard op maat in een kastenwand, 

afgewerkt in aluminium

detail logo in de kastgrepen



Buitenhaard op maat in een massief betonnen geheel, 

gemonteerde houtskoolkorf op maat.

+ FIRE
Designteam Bosmans
Architect woning : Noémi Van Heuverswyn 

+ PLACE
GENT



Buitenhaard op maat, 3 zijden open

in een strakstalen staalconcept met zitbank.

45

Designteam Bosmans
Architect woning : Desmet - Lammens 



FIRE +
TEAM

Q&A het bosmanshaarden team in 5 vragen en antwoorden. Kimberly, Els, Bert, Eva, Davy en Toon geven hun 
antwoorden, ook op uw vragen. Met passie en kennis van zaken formuleren zij oplossingen op de vraagstukken 
van klanten en leveranciers. Stel uw vraag en we geven u een antwoord op maat.
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Wat is de basis voor een sterk haardconcept.

Els : Op een creatieve manier iets unieks maken maar toch nog ruimte laten voor discussie samen met de klant. Rust-

gevende materialen en kleuren gebruiken

Kimberly : De haard is voor ons het hart van een woning, onze job is om te zorgen dat dit hart in perfecte verhouding 

is met de woning.

Davy : Het niet verliezen van the bigger picture. Een goed haardconcept hoort bijna altijd qua stijl en vorm deel uit 

te maken van de architectuur van de woning. Materiaalkeuze, belijning en verhoudingen moeten kloppen met de rest 

van het interieur en elegantie staat altijd voorop.

Bert : Eenvoud en comfort. Knisperende warmte én praktische opbergruimte. Een meubel dat mensen samenbrengt 

op elk moment van de dag.

Eva : Naar ontwerp en uitvoering toe zijn uitlijning, eerlijke/pure materialen zoals hout en natuursteen en verhou-

dingen belangrijk zodat een geslaagd concept tot stand kan komen. Dit leidt dan tot gezelligheid, een plek om te 

genieten na een drukke dag. Het vlammenspel brengt je tot rust.

Toon : Rust en warmte uitstralen, uniek en gemaakt van duurzame kwalitatieve materialen. Dit alles samen met de 

know-how van een topteam, vormt de basis van een sterk haardconcept.

Welke invloed heeft het element vuur op het creatieve ontwerp proces.

Els : Vuur is belangrijk en mag duidelijk zichtbaar zijn. Het creëert sfeer en straalt warmte en gezelligheid uit.

Kimberly : Vuur is het enthousiamse en de passie die we hebben bij het uitvoeren van een haardconcept.

Davy : Betrokkenheid. Je probeert altijd om de haard op een zodanige manier te integreren dat hij een zo groot 

mogelijke invloed heeft op de beleving in de ruimte. Enerzijds door plaatsing, anderzijds door lege ruimte te creëren 

zodat het zicht op het vuur maximaal is.

Bert : Vuur wakkert een oerinstinct aan. Puurheid in een wereld vol technologische snufjes.

Eva : Het is een uitdaging om op een veilige manier toch een mooi resultaat neer te zetten.

Toon: Het vuur staat in harmonie met zijn omgeving, maar springt toch in het oog van zijn aanschouwers.

Wat is in èèn woord de definitie voor Bosmanshaarden.

Els : Vakmanschap.

Kimberly : Passie.

Davy : Ambitieus.

Bert : Avontuur.

Eva : Teamwork.

Toon : Teamwork

De vibratie van de stad of de rust van het platteland.

Els : De rust van het platteland, na een drukke dag genieten van de stilte en de natuur zonder dat je de auto nodig 

hebt om er naartoe te rijden. 

Kimberly : De rust van het platteland, ik ben opgegroeid op het platteland en kan enorm genieten van de stilte, de 

natuur en het weide uitzicht. Niets is gezelliger dan buiten te zitten wanneer de avond valt, zittend rond het kampvuur 

met enkel het geluid van de natuur en het vuur dat knettert.

Davy : Een combinatie van beiden indien mogelijk. Wat voor mij eigenlijk een woning in de stad met een tuin impli-

ceert. De bruisende stad op wandelafstand en de BBQ in de tuin binnen handbereik.

Bert : Het platteland. Je vindt er makkelijker hout om een vuurtje te stoken.

Eva : Vibratie van de stad

Toon: Ergens tussenin, waar de rust van het platteland heerst maar niet te ver van de bruisende stad.

Documenta 14 of Biënnale Venetië 2017.

Els : Biënnale Venetië 2017.

Kimberly : Biënnale Venetië 2017.

Davy : Eerlijk? Van Documenta 14  had ik nog niet gehoord. De Biënnale in Venetië heb ik wel al bezocht en is absoluut 

voor herhaling vatbaar, een aanrader voor mensen met een open geest en een liefde voor schone Kunsten.

Bert : Venetië. Architectuur, Italiaanse keuken en water: een mooie combinatie.

Eva : Biennale Venetië 2017.

Toon : Biennale Venetië 2017.



SHOWROOM

STRAFFE VERHALEN

Vertel jij je verhaal? Of wil je het onze horen?

Loop binnen en we zien wel welke richting het uitgaat.

Ontdek onze 120 jaar expertise en savoir - faire, 

4 generaties haardenbouwers later en nog steeds dat tikkeltje 

anders, het blijft onze natuur om tegen de stroom in te gaan. 

Om een meerwaarde te betekenen in jouw ultieme haardbeleving.

Als dat geen straf verhaal is!



SHOWROOM — FIRE + STONE by BOSMANSHAARDEN



3 zijden gesloten gashaard in een staalconcept

bibliotheekkast in vergrijsd amerikaans noten,

leggers in zwart staal.

Mystic Brown geaderde natuursteen in open boek.
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BEN012

Een oerklassieker met een BULTIN. signatuur. Een bank uit staal en beton, overgoten met een 
vleugje kleur.

BUL045

Een stalen, gebogen verlichtingsarmatuur 
op een betonvoet in 4 verschillende  

modellen en 9 kleuren.

BULTIN. werd in het najaar van 2015 opgericht door twee West-Vlamingen:  
architectuurstudent Glenn Buydaert en zijn zus Sylvie. Hij ontwierp verlichting om zijn 
woonst in Gent in te richten, zij zag als designliefhebber een object met potentieel.  
Samen creëerden ze BULTIN.

www.bultin.be
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FIRE + LIFESTYLE
EXPLORE, VISIT AND READ.

expo
THE WORLD OF CHARLES AND RAY EAMES
C-MINE — Genk
18.02 > 28.05.2017

book
Bauhaus Travel Book
Prestel Publishing
april 2017

expo
AUTOPHOTO
FONDATION CARTIER — Paris
19.04 > 31.10.2017



FIRE + LIFESTYLE
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book
The Great Dixter Cookbook
Phaidon
APRIL 2017

fair
SALONE DEL MOBILE MILANO
FIERA — Milano
04.04 > 09.04.2017

expo
MONDRIAANTODUTCHDESIGN.COM
100 jaar Mondriaan & De Stijl
1917 — 2017



Carrera Motors Porsche 
Centre East-Flanders
Kortrijksesteenweg 11
9830 Sint-Martens-Latem 
Tel: +32 (0)9 282 24 22
E-mail: porsche@carreramotors.be

www.carreramotors.be

Sporthart in het midden.

De Porsche 718 Boxster.
De beste remedie tegen routine? In een bocht de perfecte controle ervaren.

Een verstevigd onderstel en een centraal gemonteerde 4-cilindermotor voor nog intenser rijplezier. 

Een nieuwe boxermotor met meer koppel en meer power. 

 En dan dat legendarische geluid dat alleen een legende als Porsche kan laten horen. 

Ontsnap aan de sleur op www.porsche.com/718Boxster.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche 718 Boxster S.GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100KM): 7,3-8,1 / CO²-UITSTOOT (G/KM): 167-184.

POR_718_210x270_NL_CARRERA_PROD.indd   1 6/02/17   11:42
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