FEESTKRANT 40 JAAR
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MEDEWERKER IN DE KIJKER

“Preus op onze eigen kledinglijn”

“Ik heb de zaak zien groeien”

Ontdek de favoriete Modest-items van
onze medewerkers.

Interview met Carole, al 40 jaar
werkzaam bij Trendwalk en Zizai.

FEESTPROGRAMMA

40 JAAR
TRENDWALK
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Opendeur tiendaagse
4 t.e.m. 14 maart 2020!

Trendwalk is 40 jaar.
Vier met ons mee, ontvang 10% korting!
• Vr 06/03: open tot 20u
• Zo 08/03: uitzonderlijk open van 9u30 - 18u
Schonekeerstraat 183, 8930 Lauwe
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NIEUWE COLLECTIE ‘MODEST’

MODEST

€54,99

Hij is er... de nieuwe Modest.
En we zijn er trots op,
‘Preus lik fjirtig!’
Ben je een hevige Trendwalk-fan? Of ben
je gewoon een trotse West-Vlaming? Dan
is de nieuwe collectie van ons huismerk
Modest wellicht iets voor jou. Na de eerste lijn
snorremansen gaan we nu wat uitbundiger.
Iedereen mag het weten: we zijn Preus lik Fjirtig!
IDENTIKIT:
- 100% organisch
- Geproduceerd in Europa
- Verkrijgbaar van XS tot XXL
- Fair wear label

KATHY,

styliste bij Zizai
“Niet alleen lingerie moet goed
zitten. Af en toe geniet ik ook
van comfortabele sweaters.”

€34,99

HEIDI,

herenafdeling Trendwalk

Ze deden het afgelopen jaar hun intrede
in onze winkel. Het zijn niet alleen leuke
figuurtjes; ze staan ook symbool voor
wie we zijn: dé kledingzaak voor de hele
familie, voor groot en klein. Met veel
dank aan de designers die ze speciaal
voor ons ontwierpen!
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Leerde je onze poppetjes al
kennen?

“Af en toe eens zot doen?
Moet kunnen! Deze
T-shirt is me op het lijf
geschreven.”

€34,99

NATHALIE,

zorgt voor een kraaknet Trendwalk

Onze geschiedenis
in een notendop

Jerome Claeys huwt met weversdochter Margriet Vanhulle
en start met een eigen winkel.

Uw kledingzaak voor de hele familie blaast dit jaar
officieel 40 kaarsjes uit. Maar het ondernemen zit de
familie Claeys al langer in de kleren.

Jaren ‘70

“Dit is er een voor mijn zoon die
in de IT-sector werkt. Daar de
platgereden paden verlaten is niet
altijd evident.”

1925

Jaren ‘50

€34,99

Zonen André en Camiel zetten het werk van vader verder.

€11,95

Kleinzoon Eric komt in de zaak. Volgens zijn leurderskaart
verkoopt hij ‘kledingstukken, allerhande textielwaren
en mercerie’. Mercerie kan je het best omschrijven als
naaibenodigdheden.

BEATRIJS,

boekhouding
“Klassiek of sportief, casual
of chic? Ik wil vooral mezelf
blijven.”

1980

Op de site die in Lauwe ‘de roterie’ wordt genoemd,
openen Eric en zijn vrouw Christine Stubbe een eigen
kledingzaak Artex. De zaak start in het platte gebouw op
de foto; het huidige Trendwalk bevindt zich in de verste
hangar.

LEEN,

damesafdeling Trendwalk
“Straks word ik opnieuw oma.
Ik heb mijn geboortegeschenkje
nu al gekozen.”

2010

Artexx, intussen met twee x’en, gaat een andere weg op en
wordt Trendwalk. Voortaan kan je er voor al je merkkledij
terecht en krijgt de zaak een volwaardige lingerieafdeling.

€54,99

2017

Een nieuwe telg is geboren: Zizai ontvangt je in één van
’s lands grootste winkels voor lingerie, nightwear en
beachwear.

2020

Wij vieren feest en we hebben jou er graag bij.

EVELYNE,

herenafdeling Trendwalk
“Ga eens voor iets anders, think
outside the box. Het is een
kledingadvies dat ik vaak geef.”

#

Toon ons jouw Modest-outfit
We zijn heel benieuwd naar hoe jij een
Modest-item stylet. Poseer met jouw
Modest-aankoop en tag ons (@Trendwalk)
in je foto of gebruik de hashtag #modest.

JOSHUA,

JOYCE,

administratief
medewerker

styliste Trendwalk

VERONIQUE,

styliste Zizai

MARLEEN,

lingerie styling
specialiste

DIANA,

manager

HANS,

magazijnier

Jurk Marie Méro - €199
Cardigan Marie Méro - €119
Handtas Bulaggi - €64,95
Zonnebril Komono - €69

Broek Tom Tailor Denim - €59,99
Polo Lyle&Scott - €59,99
Jas Cars - €69,99

Jumpsuit Mexx - €79,99
Biker jacket Vila - €59,99
Oorringen Pilgrim - €29,95
Belgisch merk voor fiere
vrouwen van alle leeftijden.
Ontworpen in het Oost-Vlaamse
Aalter, geproduceerd in Europa.

Rok Calvin Klein - €179
Top Guess - €49,90
Biker jacket Only - €59,99
Oorringen Pilgrim - €34,95

Zeg ‘t met een Trendwalk-bon
Op zoek naar een origineel geschenk?
Onze cadeaubonnen zorgen altijd voor stralende
gezichten! Welke kies jij?

Casual of chic, trendy of klassiek, stoer of
schattig; voor elke stijl, elke leeftijd en elk
budget vind je bij ons wat het best bij je past.
Nieuw bij Trendwalk:
Mexx, Superdry, Lyle&Scott en Amélie&Amélie
zijn nieuw in ons gamma. Kom ze ontdekken!
Wist je trouwens dat er elke maand nieuwe
collecties binnenkomen?

Een van ‘s werelds meest
vooraanstaande modehuizen,
in 1968 opgericht door de
Amerikaanse ontwerper
Calvin Klein.

Amerikaans merk, opgericht
in 1981. Maakt trendy
vrouwenkledij met Jennifer
Lopez als boegbeeld. Ook voor
meisjes!

Broek Mac - €94,95
Hemd State of Art - €89,95
Blazer New in Town - €119,99
Riem Vano - €59,95

Elegant en sportief Schots merk, afkomstig
uit de golfsport. Maakt mannenmode met een
eigen touch en werkte hiervoor o.m. samen
met Christian Dior. Er is nu bovendien ook
een kids collectie van Lyle&Scott.

Met meer dan 100 merken beschikt
Trendwalk over het meest uitgebreide
kledingaanbod van de regio.

Pittig, kleurrijk en rebels merk
voor vrouwen en meisjes.
Behoort tot de stal van het
Deense huis Bestsellers dat meer
dan 20 merken verdeelt over de
hele wereld.

Onze merken: A Fish Named Fred - Alberto - Alliance - Amélie&Amélie - Angels - Antwrp - Armed Angels - Atmos - Bagoraz - Baileys - Barbara Lebek - Barts - Batida - Beaumont - Ben Sherman - Betty Barclay - Blue Bay - Blue Industry - BlueFields - Bulaggi - Bulté - Calvin Klein - Cars - Casual Friday - Codello - District - DLP - Elvira
Casuals - Esqualo - Expresso - Flygirl - Fred Perry - Fynch-Hatton - Geisha - Gestuz - Giordano - Gout d'Anvers - Guess Dames - Haze & Finn - Jack & Jones - Jackett & Sons - Jacob Company - Kalisson - Lyle & Scott - Mac - Marie Méro - Mayerline - Modest - More & More - New in Town - Object - Only - Opus - Oroblu - Para Mi - Pepe
Jeans London - Petrol Men - Pilgrim - PME Legend - R2 Amsterdam - Rich & Royal - Rino & Pelle - S.Oliver - Signe Nature - Silis - Soyaconcept - State of Art - Street One - Studio It - Superdry - Taifun - Titto - Tom Tailor - Tommy Hilfiger - Tramontana - Vero Moda - Victoria Collection - Vila Clothes - Vila Joy - Woody - XPOOOS - Yaya

Stijlvolle Nederlandse
herenmode. De familie
Westerman startte al in 1936
met een eigen breiatelier
en vormde zich later om tot
modeontwerpers.
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Rok Amélie&Amélie - €49,95
Blouse Amélie&Amélie - €67,95

Kledij voor actieve
en elegante dames.
Bedacht in België,
gemaakt in Italië.

Kom naar onze opendeur
tiendaagse en geniet
van 10% korting
ma: 13u00 - 18u30
di-vr: 09u30 - 18u30
za: 09u00 - 18u00
• vr 06/03: open tot 20u
• zo 08/03: uitzonderlijk open
van 09u30 - 18u
Schonekeerstraat 183, 8930 Lauwe

aan de
macht?!
Ellie, 5 jaar

Nathan, 15 jaar
Deni, 15 jaar
Pull Tommy Hilfiger - €79,90
Hemd Tommy Hilfiger - €69,90
Broek Red&Blu - €89,95

Jurk Miss Leod - €209,95

Jas Tommy Hilfiger - €99,90
Broek Blue Bay - €89,95
Hemd CKS - €49,99

Victor, 9 jaar
Broek CKS €49,99
Hemd CKS €39,99
Pull CKS €49,99

Clément, 14 jaar

De grootste
lingeriespeciaalzaak
van Vlaanderen
met meer dan
60 merken!

Dé lingeriespeciaalzaak voor het hele gezin

Broek Blue Bay - €89,95
Hemd Blue Bay - €115
Gilet GYMP - €59,95
Blazer GYMP - €149,95

Carole

lingerie styling specialiste
We schrijven 1980.
Carole zit nog op school en krijgt er
het bezoek van de vader van Eric.
Hij start binnenkort met een winkel in
Lauwe en biedt Carole een job aan.

Morris, 7 jaar

Elias, 6 jaar
Short Red&Blu - €69,95
Hemd Tommy Hilfiger - €64,90
Pull Calvin Klein - €64,90

Short Red&Blu - €79,95
Hemd CKS - €39,99
Gilet Red&Blu - €79,95
Blazer Blue Bay - €195

Nell, 3 jaar

Blouse CKS - €59,99
Rok CKS €59,99

Zizai

Zizai
Wist je daist voor
Chinees oel’?
‘goed gev
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Al een bezoekje gebracht aan onze 900 m2 grote winkel?
Het 16 meter lange tapijt is het meesterwerk van 15 Indische tapijtknopers die er drie maanden lang aan werkten, speciaal voor Zizai…

3 t.e.m.

Lingerieset
Marlies Dekkers

€39,95
Pyjama
jongens
Woody

Hemd Mayoral - €29,99
T-shirt Mayoral - €19,99
Short Mayoral - €36,50

Ernest, 4 jaar

Short Mayoral - €35,99
Hemd Mayoral - €29,99

ee van

18 ap

ril

“Ik ben zelf geboren en getogen
in Lauwe en het aanbod klonk me
als muziek in de oren. Veel van
mijn vrienden werkten al en ik
had ook wel zin om nen frank te
verdienen.” Carole aarzelt niet en
tekent haar contract. Haar ouders
zijn aanvankelijk niet enthousiast.
“Ze wilden dat ik eerst mijn school
afmaakte. En dus was ik er op
zaterdag bij op de opening van de
winkel, dook ik op zondag in de
boeken en legde ik op maandag mijn
eindexamens af op school. Nu kan je
je dat allemaal niet meer voorstellen.”

“Trendwalk en Zizai zijn
een deel van mijn leven”

Carole heeft het zich nog niet
beklaagd. Ze is er na 40 jaar nog
altijd bij. “Ik ben met Trendwalk
en Zizai opgegroeid en dat mag je
letterlijk nemen. Ik zag niet alleen de
zaak groeien, maar ook alle families
errond. Ik heb Eric en Christine weten
trouwen, mee pampers ververst en
nadien de intrede van de kinderen
in de zaak gezien. Dat maakt het zo
uniek. Eén grote familie.”

€119,50

Finn, 1 jaar

Collega
in de kijker
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De Trendwalk-familie kent intussen ook heel wat kids en kleinkinderen.
Wij stopten ze voor de gelegenheid in een feestoutfit.

Mansoer, 13 jaar
Blazer Blue Bay - €195
Hemd Red&Blu - €69,95
Broek GYMP €69,95

€49,95

€59,95

€60,00

Bedset Snurk

Zwemshort
Calvin Klein

Kid’s corner in Trendwalk
Zorgeloos shoppen, ook met je kleine ukkepukken?
Geen probleem! Dankzij onze leuke kinderhoek kan jij
voldoende tijd nemen om te kiezen en te passen.
Onze merken: Calvin Klein - Cars - CKS - Cost: bart - Dutch Dream Denim - Feetje - Geisha - Guess - GYMP - Indian Blue Jeans - Jack&Jones - Le Chic - Lego Wear - Levi’s - Levv - Like Flo - Looxs
- Lui&Lei, Lyle & Scott - Mayoral - Miss Leod - Mexx - Noali - NoNo - Noppies - Only Kids - Petrol Boys - Red&Blu - S. Oliver - Someone - Street called Madison - Tommy Hilfiger - Tumble ‘N Dry TYGO & vito - Z8

€19,90
Boxer Waxx

€52,95
Badlinnen set Aquanova

Onze merken: Ammann - Anita - Antigel - Aquanova - Calvin Klein - Chantelle - Charlie Choe - Empreinte - Eskimo - Falke - Fraly - Hanky Panky - Hom - Jack & Jones - Komono - Levi’s - LingaDore
- Lise Charmel - Marc O’Polo - Marie Jo - Marie Jo L’Aventure - Marlies Dekkers - Massana - Opera - Paddywax - Passionata - Pastunette - Peignora - Pleasure State - Prima Donna - Prima Donna
Twist - Puma - Rebelle - Ringella - Sanetta - Schiesser - Seafolly - Seidensticker - Shiwi - Simone Pérèle - Skiny - Sloggi - Snurk - Sunflair - Ten Cate - Tommy Hilfiger - Twinset - Vitamia - Watercult Wavebreaker - Waxx - Wolford - Woody
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Wees erbij op één van onze

x bedankt!

feestmomenten!

“Dit jaar bestaat Trendwalk 40 jaar, een
verjaardag die we nooit hadden kunnen
vieren zonder jou. Bedankt aan ons team
dat elke dag klaar staat voor de klant.
Maar ook bedankt aan jou, die trouwe
bezoeker voor wie we al 40 jaar met
hart en ziel mogen werken. Je bent altijd
welkom bij ons in Lauwe. Geniet van ons
feestprogramma, je hebt het verdiend.”

ma: 13u00 - 18u30
di-vr: 9u30 - 18u30
za: 9u00 - 18u00

Wegenwerken? Omleidingen? Lage emissiezones?

Niet bij Trendwalk! Wij blijven bereikbaar en gratis parking
vind je gewoon voor de deur.

- Familie Claeys

3000 m winkelplezier voor de hele familie.
2

met gentlemen’s club, kids zone en persoonlijk advies.

<

5% korting het hele jaar door!
Bij Trendwalk en Zizai geniet je met je klantenkaart
het hele jaar door van 5% korting! Omdat trouwe
shoppers beloond mogen worden...

Welkom in de

Schonekeerstraat 183
8930 Lauwe

APRIL

MEI

JUNI

‘Nomineer de
tofste 40-jarige’
-campagne.

Stuur ons een foto
van je stralende
kids en maak kans
op een prijs.

Trendwalk viert
vader en verwent
elke man met
kraslotjes.

3 t.e.m. 18 april:
Zizai days!

JULI

AUGUSTUS

Het EK voetbal doet zijn
intrede bij Trendwalk. Raad
in welke match van het EK
de 40ste goal gescoord zal
worden en win een leuke
prijs!

Zomerkortingen bij
Trendwalk!

Lees meer over al onze geplande acties
en actievoorwaarden op www.trendwalk.be

Concept Mex United

MAART
4 tot 14 maart: grandioze
opendeurtiendaagse
met 10% korting, een
ijsje voor elke klant én
een leuke verrassing aan
de kassa.

Zijn wij al vrienden?
Volg ons op Facebook en Instagram,
en laat je extra verrassen...

@trendwalk

