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Extremisme: “het doordrijven tot het
uiterste zonder compromissen te willen
sluiten”, zegt Van Daele daarover.
Extremisme is er in alle vormen, sociaal, economisch, menselijk… en diep vanbinnen weten we allemaal dat dit nooit voor de oplossing zorgt.
Pro’s en contra’s in kaart brengen, ratio en emotie afwegen, zal uiteindelijk
voor evenwicht zorgen, balans; het toverwoord om met uitdagingen om te gaan.
Zo ook met duurzaamheid, een modewoord dezer dagen, maar ook daar is
fanatisme uit den boze. Er zijn geen mirakeloplossingen en niemand mag of
moet zich schuldig voelen over wat voorbij is. We moeten nu actie ondernemen,
stap voor stap, elk bedrijf en elk individu kan dat doen. De één gedrevener dan
de ander, maar alle beetjes helpen. Niemand moet, iedereen mag.
Vlees eten is geen misdrijf en jeans dragen dat ook niet, maar kiezen voor een
duurzame jeans is kiezen voor een betere toekomst, zo simpel is dat.
Duurzaamheid mag geen obstakel zijn, maar kan ons ten volle doen beseffen
dat we vooral moeten genieten van het leven in al zijn facetten.

WOUTER NOTERMAN | ZA AKVOERDER
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LESS WATER, LESS TOXICS, LESS ENERGY
Indigo is de typerende kleur van denim waar we allemaal wild van zijn.
Helaas is het net het kleurproces dat zo belastend is voor het milieu. De
kleur is het gevolg van een chemisch proces op basis van polyvinylalcohol.
Aan het einde van het proces wordt dit toxische bestanddeel verwijderd door
spoelingen met warm water - 300 liter schoon water per kg om precies te zijn.
Bij Detox Denim wordt deze schadelijke PVA vervangen door Chitosan, een
biologisch afbreekbare variant vervaardigd uit het exoskelet van schaaldieren.
Chitosan is 100% natuurlijk en atoxisch en legt bijgevolg waterverbruik, de
waterverontreiniging en het energieverbruik aan banden.

TO DETOX OR
NOT TO DETOX,
IS NO LONGER A
QUESTION.

Met onze detox denim willen wij het
verschil maken. En dat doen we niet
alleen. Het begint bij de keuze van de
stoffenleverancier, waarbij wij een
Italiaanse partner vonden, Candiani, die
onze visie 100% ondersteunt.
Maar wat is nu precies Detox Denim en
wat maakt die stof zo duurzaam?
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RESPONSIBLE SOURCING
Ook bij het selecteren van hun leveranciers voor grondstoffen, zoekt Candiani
naar partners die dezelfde principes en waarden hanteren. Zo kunnen wij in
vertouwen aankopen en produceren. En dat geldt ook voor onze klanten.
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BCI, BET TER COT TON INITIATIVE
Ongeveer 40% van het katoen dat wordt verwerkt is afkomstig van het Better
Cotton Initiative. Een organisatie die de productie van katoen globaal beter
wil maken voor de mensen die het produceren, voor het milieu en voor de
toekomst van de sector.
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REDUCE, RE-USE, RECYCLE
Garen, katoen of elasthaan worden intern maximaal gerecycleerd en verwerkt
tot stoffen die al tot 50% uit gerecycleerde bronnen bestaan.
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DIRT Y
TA L K S
ABOUT
DENIM
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8000

325

7

liter water, nodig voor de productie
van 1 paar jeans

gram pesticiden per jeans

jaar, de gemiddelde levensduur
van een jeansbroek

1500

32

2,5

gram katoen in 1 jeansbroek

kilo CO2 die vrijkomt bij
produceren van een jeans

procent van alle beschikbare
landbouwgrond dat gebruikt
wordt voor verbouwen van katoen

23.000 1,25
km, afstand die jeans gemiddeld
aflegt (gemaakt in Azië)

mijard, aantal jeansbroeken dat
wereldwijd verkocht wordt per jaar
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6
gemiddeld aantal jeansbroeken
dat een man in zijn kast heeft
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LOOKS AW19

LOOKS AW19
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CLOSE THE LOOP:
ATELIER NOTERMAN
MAAKT DE CIRKEL ROND.

Waar komt jullie katoen vandaan? Is het organisch? Draagt
het een BCI label? Fair trade misschien? Veel vragen.
Terechte. Onze stoffenleveranciers werden onderworpen aan
een vriendschappelijk kruisverhoor om te achterhalen hoe
sustainable zij zijn.

GOTS. Geen spin-off van Game of Thrones, wel een afkorting
die in de modesector steeds vaker opduikt. De Global Organic
Textile Standard moet een milieuvriendelijke en sociaal
verantwoorde productie garanderen. Een de standaard die
we handhaven in ons productieproces, een waarvoor wij onze
stoffenleveranciers aansporen dit ook te doen door GOTSgecertificeerde stoffen aan te bieden.

Close The Loop. Een ietwat hippe benaming voor ietwat droge materie: het circulaire
model voor de levenscyclus van een kledingstuk. In het leven geroepen door Flanders
DC en Vlaanderen Circulair. Serieuzer van aard – het begrip is vergezeld van het obligatoire diagram en veelkleurige pijlen - maar daarom niet minder actueel. Integendeel, brandend zelfs. Ook voor ons. Met onze Detox Denim brachten wij al een milieubewuste jeansbroek uit, maar nu willen we nog harder inzetten op duurzaamheid. Of
die cirkel nog niet rond was dan? Mmm nee, toch niet. Want duurzaamheid zit hem in
de details. Van de ecologische voetafdruk van je stoffenleveranciers tot Ecover handzeep op de toiletten. The devil is in the details. Een schets van onze efforts tot nu toe.

Hoe zit het met de restjes van de stoffen? We bekijken de opties
en wegen af. Op welke manier je snijafval best hergebruikt en
hoe een recyclageprogramma voor oude broeken er zou kunnen
uitzien, zijn de opvallendste topics op de agenda.

Wie zoekt die vindt … duurzame alternatieven voor alle
accessoires. Van knopen tot labels en patches, een voor een
worden ze vervangen door een milieuvriendelijke variant,
zonder aan kwaliteit in te boeten.

Niemand in de buurt? Dan gaat het licht uit. Zo simpel kan het
zijn. De net geïnstalleerde bewegingsmelders zorgen ervoor. Het
energieverbruik in de eigen gebouwen en ateliers werd onder
de loep genomen, in kaart gebracht en bijgesteld waar mogelijk.
Denk aan zonnepanelen, LED-lampen…

E5 Mode, Café Costume en Caroline Biss, het rijtje van
Close The Loop alumni mag er wezen. Het rijtje van huidige
studiegenoten trouwens ook. Wij doorlopen het Close The Loop

Ook de kleinste details doen ertoe. We gingen voor enkele
quick wins op kantoor. Zo wordt er enkel nog fair trade koffie
gedronken en Ecover handzeep gebruikt. Met die andere
binnenkopper - de verpakking van broeken – wordt momenteel
ook geëxperimenteerd. Minder plastic, meer papier… enkel de
meest milieuvriendelijke oplossing haalt het.

traject samen met o.a. JBC, Andres en FNG. Elk bedrijf krijgt
full support van een expert uit de sector en een medewerker
van Flanders DC, Carlo Vuijlsteke die assisteert bij de opvolging,
planning en verslaggeving. Atelier Noterman kan een beroep
doen op Mevr. Roosmarie Ruigrok van Clean And Unique. Zij
Roosmarie Ruigrok

Carlo Vuijlsteke

zal op basis van alle info een duurzaamheidsrapport opstellen
waar het kledinglabel concreet met aan de slag kan.

CLOSETHE

LOOP
A guide towards a
circular fashion industry
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TAKE MAKE WASTE
HASHTAG GOALS.

WAT IS CLOSE THE LOOP?

WAT IS FLANDERS DC?

WAT IS VLAANDEREN
CIRCULAIR?

Een duurzaam label opbouwen, dat is de ultieme
ambitie van Novavo, het familiebedrijf achter
Atelier Noterman. Een doel waarin het Close
The Loop traject een belangrijke rol speelt. De
balans houden tussen duurzaam en commercieel
haalbaar, blijft een lastige evenwichtsoefening.
Hulp nodig? Laat maar komen. Niet alleen met
de transitie, maar ook in de communicatie over
de verduurzaming van het merk. Wanneer heb je
het over welk aspect? Sharen mag dan wel caren
zijn, maar moet je echt wel alles delen? Ook daarin
hoopt Novavo support te krijgen in het traject.

Een tool die modeondernemers inwijdt in
de basics van de circulaire werkwijze. Doel?
Afstappen van het huidige lineair systeem
van take, make en waste en evolueren naar het
circulaire model dat focust op een lange(re)
levensduur en het vermijden van afval. Het ideale
plaatje is een circulaire mode-industrie waarin
zowel designers, producenten, retailers als
consumenten rekening houden met de volledige
levenscyclus van een kledingstuk.

Flanders DC - Flanders District of Creativity
voor de vrienden – is de fusie van het
voormalige Flanders Fashion Institue en
Design Vlaanderen. De organisatie houdt
vinger aan de pols in de Belgische modescene
en adviseert modeontwerpers en -labels op alle
mogelijke vlakken. Van businessplan over PR tot
duurzaamheid en nieuwe technologieën.

What’s in a name. Vlaanderen Circulair ijvert
voor een circulaire toekomst. Grote focus van dit
Vlaamse transitienetwerk? Materialen en hoe
je er op een duurzame manier met omgaat. De
organisatie stimuleert, adviseert en inspireert met
een circulaire economie als ultieme drijfveer.

Wanted: ‘duurzaamheid’ die in de eerste
plaats geloofwaardig is en dus niet uitsluitend
omwille van commerciële doeleinden wordt
nagestreefd. Daar trapt niemand in. Nee,
duurzaamheid vanuit de overtuiging dat het
anders en beter kan. Met meer respect voor
mens en milieu. #goals
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ROYA HESAM.
Duurzame denim
meets Japanse
herstelkunst.

“Ik geloof dat kleding
een ziel heeft, en oude
stuks terug nieuw leven
geven of bewerken
houdt die ziel in leven.
Het heeft veel meer
karakter of waarde dan
een nieuw stuk.”

Over de ziel van
kleding, de kracht
van lapjes en een boon
hebben voor denim.

Dat een zoekopdracht naar de Nederlandse
op Google, een link naar de Britse Vogue
oplevert, spreekt boekdelen. Ontwerpster
Roya Hesam studeerde in 2010 af van het
Amsterdam Fasion Institute en stampte
in 2012 een eigen label uit de grond. Hard
gaan heet dat dan. Fast forward naar 2019.
Het merk ‘Roya Hesam’ is niet meer, maar
de Nederlandse ontwerpster staat bewuster
in het leven dan ooit. Kunstvorm slash
levensfilosofie van dienst: Boro en Sashiko.
Twee Japanse borduur- en naaitechnieken
die hun oorsprong vonden in de hang naar
duurzaamheid. Een overtuiging die Hesam
ook wel kon bekoren. Gevolg? Naald, draad
en denim domineren in het leven van de
Nederlandse, geheel volgens de kunst van
Boro en Sashiko. Ook het googelen waard
trouwens, die twee.

CREATIEVE DUIZENDPOOT
Wat eerder onschuldig begon als een
weekendklus bij Levi’s, groeide uit
tot een full on carrière met een hoog
relevantiegehalte. De modesector
kampt immers al langer met een serieus
imagoprobleem als het op sustainability
aankomt. Het was daar, tussen de
jeansbroeken, dat Hesam als een blok

viel voor de blauwe spijkerstof. Een crush
die ze gaandeweg combineerde met de
drang om zich ook creatief te ontplooien
in kunstvormen breder dan mode alleen.
De kunstenares specialiseerde zich in het
customizen van kleding, vooral street en
denim, waarbij ze de stukken bewerkt
met borduursels, verf, draad en andere
stoffen. Een creatief proces dat haar in
aanraking bracht met Sashiko, een oude
borduurtechniek uit Japan die aanvankelijk
werd gebruikt om kledij te herstellen en
langer te laten meegaan.
De Sashiko steken zijn verre van subtiel
en zorgen niet alleen voor een langere
levensduur maar ook voor een artistieke
meerwaarde. De grafische patronen
zijn vaak heel gedetailleerd, maar ook
surrealistisch. Een eigenschap die Hesam
een voorkeur voor de Japanse kunst
heeft opgeleverd, hoewel ze eigenlijk ook
allerlei andere stijlen aankan. Idem voor
de materialen trouwens. De Nederlandse
werkt ook met zijde en leer, maar heeft een
absolute boon voor denim. Spijkerstof is
een makkelijk canvas waar je veel kanten
mee uit kan. Een stelling die alleen maar
aan kracht wint in de context van Boro, die
andere oude Japanse techniek die Hesam
zich eigen maakte.
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UPCYCLING
AVANT LA LETTRE
Boro betekent letterlijk ‘stukjes stof’. De
techniek werd geboren uit pure noodzaak.
Tot ver in de twintigste eeuw leefden veel
Japanners op het platteland in armoede.
Katoen was er schaars en kostbaar. Een
kledingstuk – al dan niet tot op de draad
versleten – weggooien, was ondenkbaar. En
dus werd het meerdere malen hersteld met
behulp van lapjes textiel. Zo werd het stuk
niet alleen sterker, maar ook warmer. De
Japanners waren toen al grote voorstanders
van wat wij dezer dagen ‘upcycling’
noemen. Al interpreteerden ze het net iets
anders. In indigo geverfde stof werd over
slijtageplekken geborduurd. Lekker in your
face met wit, dik garen. Een bewuste zet.
Meer lapjes op een stuk betekende meer
karakter. De borduursels werden gezien als
een stukje geschiedenis uit het leven van
de drager ervan. Best waardevol dus. Een
visie waarin Roya Hesam zich helemaal kon
vinden.
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STIJLTIPS
ESSENTIALS

Ruimte in je kast
en in je hoofd

Koop goede
basics

Je moet elke dag een outfit samenstellen dus je kunt
het jezelf maar beter zo eenvoudig mogelijk maken.
Kledingstukken die je niet draagt leveren je niets op, maar
vragen wel iedere keer om een beoordeling (of mengen zich
wel elke keer in het keuzemoment). Je kan je kleding indelen
in drie categorieën: winners, kanshebbers en losers.

Als je een kledingstuk koopt, kijk dan even wat je erbij nodig
hebt om het vaak te dragen. Bijvoorbeeld: koop je een vest,
denk dan na wat voor shirt je eronder draagt. Koop je een
broek, bedenkt met welke schoenen je hem combineert. Het
nadeel is dat het je aankoopbedrag vaak verhoogt doordat je
nog iets gaat aanschaffen. Maar je kan je nieuwe aanwinst
wel direct aan zonder erover na te denken. Bovendien verkleint het de kans dat je het item helemaal niet gaat dragen
en het een miskoop wordt. Dat is pas echt duur.

De categorie winners kun je niet snel genoeg gewassen
hebben, kanshebbers draag je sporadisch en van losers
vraag je je steeds af of je ze moet dragen. De regel: winners
en kanshebbers mogen blijven, losers kun je beter afstaan.
Breng structuur aan in je kast. Broeken bij broeken, t-shirts
bij t-shirts. Hemden en pakken hang je op.
Verwassen kleding en exemplaren met vlekken of gaten
mogen linea recta naar de kringwinkel.
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01.
Hemden in monochrome kleur

02.
Tricot truien
in unikleuren

03.
Een goede
(winter)jas

De volgende kleuren combineren met
alles en moet je dus zeker in je kast
hangen hebben: wit, ecru, lichtblauw en
donkerblauw. Let ook op het materiaal.
Een hemd gemaakt uit natuurlijke stof
(100 % katoen bijvoorbeeld) ziet er niet
alleen beter uit, maar combineert ook
mooi met andere materialen als wol.
Bovendien voelt het comfortabeler op
je huid en zweet je er minder in dan
synthetische stoffen als polyester.

Ook hier kies je voor natuurlijke
materialen (100 % wol of een wolmix).
Een zwarte coltrui combineert heel
stylish met een zwarte jeans. Ben je heel
dun, dan kies je beter voor een ronde
hals, die maakt je bovenlichaam optisch
breder. Het omgekeerde geldt dan voor
een V-hals.

Met een unikleur als bruin, blauw of
grijs maak je sowieso een goede keuze.
Wil je liever een motief, zorg dan dat er
verschillende kleuren in aanwezig zijn, dan
match je het ook makkelijk met verschillende
kleuren. Let op met de lengte: een korte
jacket (met rits of knopen) staat iedereen,
van groot tot klein. Ben je eerder aan de
kleine kant, dan vermijd je best een lange of
oversized jas.
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DE SCHOENEN
MAKEN DE OUTFIT

Tips om te
combineren
—

Schoenen kunnen je outfit maken of kraken.
Enkele van onze favorieten:

04
Vind je het combineren van je kleding moeilijk? Het
belangrijkste is dat je in ieder geval niet bang bent
om te variëren in je combinaties. Om je op weg te
helpen hierbij een aantal richtlijnen:

Sneakers zijn niet meer weg te denken uit het
straatbeeld en niet langer voorbehouden voor
hiphoppers. Een witte of donkerblauwe sneaker kun je
perfect matchen met verschillende stijlen. Zorg er wel
voor dat je schoenen altijd netjes gepoetst zijn.

01 —
Kleuren die altijd makkelijk combineren, zijn: wit,
donkerblauw, lichtblauw, ecru en grijs.
02 —
Draag niet alles in dezelfde kleur.
03 —
Draag je een opvallend kledingstuk, bijvoorbeeld
met print of in een bijzondere kleur? Houd de rest
simpel.
04 —
Bij denim past vrijwel alles, zelfs denim!

05

Op zoek naar iets gekleder dan een sneaker, maar niet
zo streng als een formele schoen? De desert boot komt
tegemoet aan je verwachtingen.

05 —
Ruiten combineren met vrijwel alle kleuren omdat
de stof vaak verschillende kleuren bevat en zich
daardoor aanpast. Kies wel voor een effen kleur,
zodat het geheel rustiger oogt.
06 —
Zorg voor de juiste ondershirts. Draag een v-hals
t-shirt onder een v-hals trui, en een t-shirt met
ronde hals onder een trui met ronde hals. Zorg dat je
t-shirts een dunne boord hebben die niet lubbert.

Een geklede schoen type oxford mag zeker niet ontbreken in je
collectie. Kies voor een bruin exemplaar, dat oogt minder stijf en
combineert met meerdere kleuren.

07 —
Match je riem bij je schoenen of kies voor een
bijzondere riem die overal bij past. Bijvoorbeeld een
gevlochten of gekleurde versie.
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It’s a
family
affair

Willem neemt dagelijks
bestuur over van Wouter

2017

lancering Detox Denim
Atelier Noterman

2015

nieuw magazijn Ruien

O V E R N O VAV O

introductie label Brass
Achter Atelier Noterman staat het bedrijf
Novavo, dat 73 jaar geleden werd opgericht
door Etienne Noterman.
‘Een goeie broek voor ne goeie prijs’, het was
het uitgaanspunt van vader Johan, toen hij
de fakkel van zijn vader Etienne overnam.
Johan was vastberaden en recht door zee.
Tot op vandaag behoort deze eenvoudige
premisse tot de basis van onze bedrijfsvisie.
Met de derde generatie aan het roer vandaag
waait er een frisse wind door ons bedrijf.
Een wind die ons stimuleert tot het maken
bepaalde keuzes. Verantwoord ondernemen

is er één van. Te beginnen met een faire
deal voor iedereen, van katoenplukker tot
stikster en zeker ook de eindklant. We
werken met lokale ateliers in Portugal voor
de productie van onze broeken, bekwame
vaklui die een eerlijke en correcte verloning,
goede werkomstandigheden en de nodige
erkenning verdienen. Een lijn die wij
doortrekken naar ons Belgische team dat
zich inzet in Kluisbergen. Met 13 zijn we
intussen, een groot deel werkt er al van in het
prille begin en groeide met ons mee. Als je
veel geeft, dan krijg je veel terug.

oprichting Per Steff

overname label Wellcut

drie broers aan het roer:
Noël, Johan & René

oprichting Novavo door Etienne
Noterman & Camilla Van Vossel
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2011

2016

lancering nieuw merk STEFF

2012

oprichting Atelier Noterman
eind 2012: Lieven kiest voor een eigen
fietsenzaak in Kluisbergen: Reymundo

2001

derde generatie, broers Wouter,
Lieven, Frank en Willem

1992

verhuis productie naar Portugal

1985

nieuw gebouw in Bloemenlaan (Kluisbergen)

1974

opkomst denim & oliecrisis

1960

eerste gebouw in
Keuzelingsstraat

1998

1986

1980

Later
jaren
’60

1946

BENIEUWD WIE ER
ALLEMAAL MEEWERKT AAN
ONZE BROEKEN?
FRANK NOTERMAN

VERA DE BOCK

verzending

patronen & technische fiches

JOVITA WYNENDAELE

WOUTER NOTERMAN

JOHAN NOTERMAN

LEEN VAN HAELE

boekhouding

zaakvoerder

familie coach

collectie coördinator &
bestellingen grondstoffen

Wat is het leukste aan de job?
Autonomie
Werkt bij Novavo sinds: 1988
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
David Beckham

Wat is het leukste aan de job?
De afwisseling
Werkt bij Novavo sinds: 2013
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Koen De Bouw

HANS DE LEE

RICARDO CRISTÃO

private label

productiecontrole vanuit Portugal

Wat is het leukste aan de job?
Afwisseling, leuke collega’s, tof product
Werkt bij Novavo sinds: 2019
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Bart Kaëll

Wat is het leukste aan de job?
Medewerkers/klanten/leveranciers
enthousiasmeren
Werkt bij Novavo sinds: 1990
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Jelle Veyt

Wat is het leukste aan de job?
De uitdaging om alles op tijd en volgens
planning rond te krijgen
Werkt bij Novavo sinds: 2012
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Koen De Bouw

Wat is het leukste aan de job?
Opvolgen van de leuke dingen…
Werkt bij Novavo sinds: 1964
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Remco Evenepoel

JUDITH VAN ROIJ

CHRISTOPHE DEMETS

onthaal & klantendienst

WILLEM NOTERMAN
dagelijks bestuur en
productieverantwoordelijke

verkoop Atelier Noterman & STEFF

AN VALEPIJN
Wat is het leukste aan de job?
Geen vergadercultuur, maar overleg waar nodig
Werkt bij Novavo sinds: 1988
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Mijn vader, ikzelf en mijn zoon samen

Wat is het leukste aan de job?
De mobiliteit, rondrijden tussen de
verschillende ateliers
Werkt bij Novavo sinds: 2013
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Cristiano Ronaldo en Kevin De Bruyne

productie - &
collectievoorbereiding

TOON DEVENYNS

SÉBASTIEN VANDEKERCKHOVE

follow-up - leveringen
stoffen en accessoires

ontwerp Atelier Noterman & STEFF

Wat is het leukste aan de job?
Zelfstandigheid bij het uitvoeren van de taken
Werkt bij Novavo sinds: 1987
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Louis Talpe

Wat is het leukste aan de job?
De betrokkenheid in het familiebedrijf
Werkt bij Novavo sinds: 1995
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Ann Lemmens

Wat is het leukste aan de job?
De handen uit de mouwen steken en wekelijks mee
helpen vrachtwagen lossen
Werkt bij Novavo sinds: 2012
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Rob Woestenborghs
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Wat is het leukste aan de job?
Contact met de klanten en de goede sfeer
op kantoor
Werkt bij Novavo sinds: 2015
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Matthias Schoenaerts

Wat is het leukste aan de job?
Afwisselende verkoopstaken
Werkt bij Novavo sinds: 2005
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Matthias Schoenaerts

Wat is het leukste aan de job?
Collega’s en algemene sfeer binnen het team
Werkt bij Novavo sinds: 2017
Wie zou je graag in een ATN broek zien?
Joaquin Phoenix
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W HE R E T O F IND U S

België

EATON
Markt 43
1780 - Wemmel

MILANO HERENMODE
Markt 2
3740 - Bilzen

VISCONTI
Voorstraat 17
8500 - Kortrijk

HIGHLANDS CASUALS & BUSINESS
Steenweg 15
5707 - CD Helmond

ACHILLES TAILOR
Roeselaarseweg 65
8820 - Torhout

FEDERICO MODA
Kortrijkstraat 21
8700 - Tielt

NUYTS HERENMODE
Veldstraat 5
2450 - Meerhout

VOS FASHION 4 MEN
Zoutstraat 1
3290 - Diest

HOOGENBOOM MODE
Molenstraat 106-108
6511 HK - Nijmegen

ACOU FOR MEN
Zeelaan 128
8660 - De Panne

FRAGINE
Harelbekestraat 2/A
8540 - Deerlijk

OLYSLAGER
Fruithoflaan 15 - 21
2600 - Berchem

VOSSEN MANNENMODE
Bankei 22
2490 - Balen

JEROEN VAN DEN AKKER
Boschstraat 13
5301 AA - Zaltbommel

B-WEAR
Leopoldstraat 28
8550 - Zwevegem

HUIS DE ZON
Markt 69
2590 - Berlaar

OUD STADHUIS
Bogaardenstraat 23
3200 - Aarschot

VOSSEN TONGEREN
Luikersteenweg 151
3700 - Tongeren

LORD SHOP
Lopikerstraat 25
2871 - BT Schoonhoven

BOETIEK 21
Abeelstraat 21
9600 - Ronse

ICE KNOKKE
Kustlaan 11A
8300 - Knokke

PRESTIGE
Albert I laan 180
8620 - Nieuwpoort

WELLENS
Lichtaartseweg 2/1
2200 - Herentals

KOEDIJK MODE
Grotestraat 21-25
7461 KE- Rijssen

BOONEN HERENMODE
Bosstraat 32/A
3680 - Maaseik

IMANIA
Steenweg 548
9470 - Denderleeuw

PRIVE JOKE
Kolenmarkt 76
1000 - Brussel

WINCH
Kalandestraat 6
9000 - Gent

RICK MOORMAN MANNENMODE
Gelderlandplein 135
1082 LV - Amsterdam

BRENNER
Stationsstraat 2D
3600 - Genk

IMPULS FASHION
Schuttershoflaan 82
8560 - Gullegem

ROLL'S
Leiestraat 13
8500 - Kortrijk

WINCH
Stormestraat 61
8790 - Waregem

ROB VOLLEBREGT
Herenstraat 33
2671 HZ - Naaldwijk

CARMI
Brusselsesteenweg 129
1980 - Zemst

IN STIJL
Neerlandensestraat 1
3440 - Dormaal

RUFUS
Zeelaan 301
8670 - Koksijde

WINDSOR
Kattestraat 19
9300 - Aalst

SCHUTZ MANNENMODE
Kleine Noord 23-25
1621 JD - Hoorn

CARMI
Tiensesteenweg 8
3360 - Korbeek-Lo

JACK RUSSELL STORE
Lippenslaan 236
8300 - Knokke

SHEFFIELD
Rue G. Detiege 5
4280 - Hannut

YZER FASHION
Stationstraat 20
8850 - Ardooie

STOLK VAN DAM
Voorheuvel 40
3701 JE - Zeist

CLINIC
De Burburestraat 5
2000 - Antwerpen

JACOBS MODE
Bevrijdingsstraat 9
3945 - Ham

SMALVILLE
Hoogstraat 57
9700 - Oudenaarde

CORNER
Retiesebaan 13
2460 Kasterlee

JO MODE
Antwerpse Steenweg 52
9080 - Lochristi

STEPHAN MENSWEAR
Graaf d'Ursellaan 41
8301 - Knokke-Heist

ANDROESJA
Brugstraat 7
9712 AA - Groningen

TIM VINK FASHION FOR MEN
Het Hooghuis 5
4191 AE - Geldermalsen

CRAEYNEST
Kortrijksestraat 151/a
8501 - Heule

KABANOO 67
Stationsstraat 10
8020 - Oostkamp

TIFFANYS AALST
Nieuwstraat 39
9300 - Aalst

ANTON B VLASMAN
Mauritsweg 30 b-c
3012 JS - Rotterdam

TOWN & COUNTRY
Rijnstraat 57
6811 EZ - Arnhem

DE COCK FASHION
Merchtemsesteenweg 23
1861 - Wolvertem

KEVIN'S
Verheydenstraat 7
1700 - Dilbeek

TIFFANYS BASILIX
Keizer Karellaan 420
1082 - Brussel

BEING THERE
Peperstraat 2
2611 CH - Delft

VAN LANGE HERENMODE
Wilhelminastraat 5-7
4818 SB - Breda

DEAUVILLE
Europaplein 4
9840 - De Pinte

LOUIS FRANCOIS
Ooststraat 31
8800 - Roeselare

TIFFANYS MECHELEN
Bruul 98
2800 - Mechelen

BEN BORST MEN'S FASHION
Hoofdstraat 73
2202 EV - Noordwijk aan Zee

VAN OMMEN
Wooldstraat 36
7101 - NS Winterswijk

DELEYE
Brugsesteenweg 151
8520 - Kuurne

LUTEX
Demerstraat 7
3500 - Hasselt

TIFFANYS SINT-NIKLAAS
Stationsstraat 91
9100 - Sint-Niklaas

BERNARD MODE
Limbrichterstraat 38
6131 ED - Sittard

VAN VEELEN
Rijksstraatweg 202
9752 BR - Haren

DELEYE
Brugsesteenweg 530
8800 - Roeselare

WEEKEND BY LUTEX
Aldestraat 14
3500 - Hasselt

TIFFANYS WILRIJK
Heistraat 67A
2610 - Wilrijk

BINS MODE
Langstraat 66
2242 - KN Wassenaar

VELTMAN & LIESTING
Oudkerkhof 1-3
3512 GH - Utrecht

DELEYE
Maalse Steenweg 21
8310 - Brugge

MATUVU
Admiraal Ronarchstraat 13
8600 Diksmuide

TIP TOP FASHION
Oude Vest 80
9200 - Dendermonde

FALCON FASHION
Voorstraat 74
3441 CN Woerden

WEHBERG
Walplein 25
5341 EC - Oss

DEVILLE
Gasthuisstraat 39
2300 - Turnhout

MENSVILLE
Damstraat 89A
9220 - Hamme

TISSER
Laar 19
2400 - Mol

FREEK NIETSCH
Van Loenshof 126
7511 NL - Enschede

DEVOS KLEDING
Frans van der Steenstraat 7-11
1750 - Lennik

MICHIELS KLEDING
Stationsstraat 26
9620 - Zottegem

TREFFER
Grote Markt 42
9060 - Zelzate

FREEK NIETSCH
Van Loenshof 126
7511 NL - Enschede

NEDERLAND

THE LAKE HOUSE
Grootzand 45
8601 AS - Sneek

