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NewPacesToBe.com is een suc-

cesvolle website. Voor het eerst 

gaan zij offline met dit tweetalige 

boekje (Nederlands-Engels) dat 

honderd eet- en logeeradressen 

bevat van leuke hotspots in 

Vlaanderen en Brussel. 

Verborgen en minder verborgen 

parels,  mooi ingedeeld per stad 

en regio. Wij gebruikten het als 

vertrekbasis voor ons stads- 

dossier ‘Brugge’ in deze  

ELLE Decoration.  

New places to be, The 100 best 

hotspots to eat, drink and sleep, 

17,99 euro, lannoo.be

INTERIEURPORTRETTEN

In dit lijvige boek stelt Flamant zijn 

visie voor op het leven en wonen 

van vandaag. Onze levensstijl 

mag dan wel wijzigen, de zoek-

tocht naar samenzijn, rust, con-

templatie blijft wel een constante. 

De rode draad doorheen de 

interieurportretten is het harmoni-

euze gevoel dat oproept tot 

onthaasting. Het boek omvat ook 

citaten van decorateurs, redac-

teurs en uitgevers van 

publicaties. 

Flamant Interiors Portraits,  

99 euro, lannoo.be

EXCENTRIEK

In dit drietalige boek vind je stuk 

voor stuk originele interieurs: 

excentriek, kunstzinnig, boorde-

vol vintage, … Eclectische interi-

eurs vol trouvailles, mooi in beeld 

gebracht door Jan Verlinde. De 

teksten zijn van Piet Swimberghe. 

Een inspirerend boek voor zij die 

graag buiten de lijntjes kleuren 

en op zoek zijn naar iets ‘anders’.  

Think Electic, Interiors by 

Swimberghe & Verlinde,  

39,99 euro, lannoo.be

OOG VOOR DETAIL

Het is ondertussen al hun derde 

boek in de reeks ‘Stijlvol wonen. 

Hart voor huizen’, maar de auteur 

Patrick Retour en de - in onze 

ogen fantastische fotograaf - 

Mich Verbelen blijven origineel en 

interessant uit de hoek komen. 

Renovatie en grondig faceliften 

van interieurs komen prioritair 

aan bod met als rode draad de 

notie ‘Less is more’, waarbij de 

bewoners en de betrokken speci-

alisten er samen over waken dat 

er een persoonlijke, gezellige 

sfeer blijft uitgaan van het geheel.

Stijlvol wonen. Hart voor huizen 3,  

Patrick Retour & Mich Verbelen, 

39,99 euro, manteau.be

EEN ‘UITGELEZEN’ SELECTIE

GRATIS EXEMPLAAR

ELLE Decoration mag samen met 

de Belgische specialist in deur- en 

raambeslag Dauby tien exempla-

ren weggeven van het boek 

‘Stijlvol wonen. Hart voor huizen 3’. 

Hoe maak je kans op een exem-

plaar? Heel eenvoudig, het vol-

staat om een mailtje te sturen voor 

31 december 2015 naar info@

dauby.be. De onschuldige ‘compu-

terhand’ zal de tien winnaars 

selecteren en Dauby bezorgt je het 

boek per post.
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