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Bjorn De W ilDe &
evel ine Hoste

Eveline Hoste: jurk Twin-Set 354 euro, sjaal Patrizia Pepe 247 
euro, laarzen D’ambra 283 euro. Alles bij Due, www.due.be. 
Bjorn: hemd Armani collezioni, 155 euro, ceintuur Sand 100 euro, 
sjaal, 85 euro en schoenen Armani collezioni, schoenen Sand 290 
euro. Kostuum armani collezioni 875 euro. Alles bij Nicole Men. 
Ring Piaget 8500 euro, halsketting Piaget 7300 euro. Juwelen bij 
Bouverne www.bouverne.be. Longines uurwerk PrimaLuna in staal. 
Fotograaf: Debbie De Brauwer, make-up: www.neemakeup.be 
Katty Dierckens, kapper: De Client Audrey Van Haecke. 

Mode

Nee Make-Up
Nee Make-Up is een professioneel en 
complete exclusieve make-up lijn die 
15 jaar geleden is ontwikkeld in Lisso-
ne bij Milaan. Er wordt gebruik gemaakt 
van zeer hoogwaardige ingrediënten. 
Dit merk weet zich te onderscheiden 
door haar hoge kwaliteit in textuur, ont-
wikkeling van grondstoffen en actieve 
ingrediënten. Deze nieuwe collectie 
‘Top Secret’ is bijzonder zacht en biedt 
een maximaal comfort en lange houd-
baarheid voor de huid. Surf voor meer 
info en een lijst van de professionele 
verdelers (kappers en schoonheidsin-
stituten) naar www.neemakeup.be

TeksT eN saMeNsTelliNg
v iv i ane auDenaert, Mieke W itDouck en kurt DeMan

proost op Het
 nieuWe ja ar



KARAAT - decembeR 2011 | 15

fabrigold

Voetballer Bjorn De Wilde en tv-persoon-
lijkheid en vastgoedmakelaar Eveline Hoste 
huwden in 2008 in Italië. Ondertussen heb-
ben ze twee kindjes. De foto’s liegen niet: de 
verliefdheid spat er nog steeds van af! 

Hoe vat je 2011 voor jezelf samen?
Bjorn: “Op privévlak is het afgelopen jaar uit-
stekend verlopen. Hélène-Victoire (5) mag al 
naar het derde kleuterklasje en onze jongste, 
Nio-Lloyd (2,5 jaar) begint ook langzaam een 
‘grote’ te worden. Het verbaast me soms hoe 
snel het allemaal gaat. Ik geniet er elke dag 
van om samen met Eveline de kinderen te 
zien evolueren. Professioneel ging het me de 
eerste maanden nog goed af. Daarna werd 
ik door mijn ploeg Waasland-Beveren (tweede 
nationale) naar de B-kern verwezen en dat is 
een harde noot om te kraken.”

“We HoUdeN vaN 
eeN gezellige kersT.”

Eveline: jurk Patrizia Pepe 484 euro, poncho Karen 
Ritzi 859 euro, schoenen Luis Onofie 317 euro. Alles 
bij Due, www.due.be. Bjorn: hemd Etan, kostuum 
Pal Zileri, riem Pal Zileri, das Altea, schoenen Van 
Gils 200 euro. Alles bij Nicole Men. Armband gezet 
met topaas, briljant en rhodeliet 1825 euro. Juwelen 
bij Bouverne www.bouverne.be. Fotograaf: Debbie 
De Brauwer, kapper: De Client, Audrey Van Haecke, 
make-up: www.neemakeup.be Katty Dierckens. 
Kerstboom en versiering bij Lacra Ingelmunster.

eveline, je hebt sinds ruim een jaar een eigen vastgoed-
kantoor. Hoe evalueer je het leven als zelfstandige?
Eveline: “Het is een zeer boeiend, maar te-
gelijk intensief beroep. Als vastgoedmakelaar 
moet je jezelf flexibel opstellen. Van een nine-
to-fivejob is dus geen sprake. De zaken lopen 
goed en ik ervaar ook veel beroepsvreugde. 
Keerzijde van de medaille is uiteraard dat 
ik minder tijd voor mijn gezin kan vrijma-
ken. Daarom heb ik mijn presentatiewerk bij 
TV OOST afgebouwd. Sinds kort verzorg ik 
ook beurtelings de presentatie van Studio Es-
sevee, het businessconcept van voetbalclub 
Zulte-Waregem. Wees gerust, ook in 2012 heb 
ik genoeg om handen!”
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De twee kinderen van Bjorn De Wilde 
en Eveline Hoste waren ook van de par-
tij. Hélène-Victoire (° 2006) en Nio-Lloyd 
mochten hun feestpakjes showen. Hélène-
Victoire is met haar 5 jaar al een hele gro-
te meid.  Ze zorgt dan ook goed voor haar 
kleine broertje (° 2009) Nio-Lloyd. Onze 
twee kindsterretjes gedroegen zich voor-
beeldig. En zien ze er niet schattig uit?

Jurk met hartje Victoire 89 euro, 
gilet Fun & Fun 59 euro

Hélène-v ictoire
nio-lloyD

 Hemd Little Feet 40 euro, jeans Retour Jeans 57,50 
euro, T-shirt Claessens 30,95 euro

Verwerkt tot een droomwereld voor kinderen 
door onze fotografe Vanessa Birakdar
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angelo call ant &
stepHanie  Devos 

Angelo Callant verwierf in 2004 bekendheid 
als de begeerlijke vrijgezel in het tv-format 
‘De Bachelor’. Hij viel er voor de charmes van 
Stephanie Devos. Niemand die durfde ver-
moeden dat het koppel zeven jaar later nog al-
tijd samen zou zijn. Meer nog, hun drie kindjes 
maken het gezinsgeluk helemaal compleet!
 
Hoe is het jullie na ‘de bachelor’ vergaan?
Stephanie: “We kwamen vrij snel tot de con-
clusie dat het echt iets kon worden tussen 
ons. Onze relatie werd steeds hechter en is 
ondertussen bezegeld met drie kindjes: Nio 
(5), Tito (3) en Kiki (9 maanden). Ik heb bo-
vendien ook een eigen zaak ‘Snuffel Knuffel’, 
met alles voor de (toekomstige) mama en 
haar kindjes. Sinds kort kunnen onder de 
noemer ‘De Cake Pop Shop’ ook cake pops, 
cupcakes en taarten op bestelling gekocht 
worden en verdeel ik ook alle toebehoren om 
die zelf klaar te maken. Workshops zijn te-
vens mogelijk.”
 
Hoe blik je terug op 2011?
Angelo: “De geboorte van ons dochtertje was 
voor mij persoonlijk de belangrijkste gebeur-
tenis. Het drama op Pukkelpop is me sterk 
bijgebleven. Als managing partner van een 
reclameagentschap is de opkomst van de so-
ciale media opmerkelijk geweest. 

“We probereN iN 2012 
Meer Tijd voor elkaar Te NeMeN!”

Stephanie: jurk Rina Saments 100,99 euro. Bij Close Up. 
Accessoires: halsketting parel 139 euro, armband parel 
88 euro, paar oorringen parel 39 euro, ring zilver Ct 
155 euro, ring zilver Ct 155 euro. Juwelen bij Parrano.  
Angelo: blazer Mc Gregor, hemd Mc Gregor, broek Zilton 
129 euro. Alles bij Lacra. Schoenen New Paris Londres: 
Guess 150 euro. Tito (3 j.): jeans 57,50 euro, das 14,10 
euro, blazer 99,90 euro, hemd 79 euro, schoenen 102 
euro. Nio (5 j): jeans 57,50 euro, das 14,10 euro, blazer 
99,90 euro, hemd 79 euro, schoenen 102 euro.  Kiki (9 
maand): Fun & fun broek 59 euro, shirt 49 euro, gilet 
89 euro, schoenen 42 euro. Kinderkleding bij Snuffel 
Knuffel. Fotograaf: Debbie De Brauwer, make-up: Ellen 
Van de Velde, kapper: De Client Audrey Van Haecke. 
Juwelenprijzen onderhevig aan zilvermarkt.

Eindejaarsacties bij Snuffel Knuffel

 *De eerste drie personen die op vertoon van deze 
bon een workshop boeken in de Cake Pop Shop 
mogen gratis een extra persoon meebrengen. 
*15% korting op kleding en schoenen bij Snuffel 
Knuffel op vertoon van deze bon. 
Geldig tot 31 december 2011.
Snuffel Knuffel, Dorp 24, Nazareth
09-222 20 25, info@snuffelknuffel.be
www.snuffelknuffel.be, 
Nieuw: www.cakepopshop.be
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inge MoerenHout
& patr ick castel a in

“We leggeN oNze gasTeN 
graag iN de WaTTeN.”

Patrick: broek Zilton 100 euro, pull Boss 
Orange 120 euro, riem Boss 93 euro. Bij 
Lacra. Inge: jurk Pinko 302 euro, handtas 
Patrizia Pepe 199 euro, halsketting Tor 124 
euro. Bij Due. Schoenen Boots D’A 270 euro 
bij New Paris Londres. Accessoires: Armband 
verguld zilver “Kalamite” 135 euro. Armband 
verguld zilveren bolletjes 55 euro. Armband 
“Magic Elastic Silver” verguld zilver (18cm) 
169 euro  Armband zilver zirkonium 119 Ring 
zilver 155 euro. Juwelen: www.parrano.be. 
Fotograaf Debbie De Brauwer, kapper De 
Client Audrey Van Haecke, make-up www.
neemakeup.be Katty Dierck. Juwelenprijzen 
onderhevig aan zilvermarkt.

lasH CreaTioNs
Inge Moerenhout liet voor deze foto’s 
wimperextensions van Lash Creations 
aanbrengen. Wimperverlenging is de 
nieuwste rage in de beautywereld. Lash 
Creations, een natuurproduct, biedt per-
fect nagebootste wimpers van hoog-
waardige zijde. Ze worden bevestigd 
aan de natuurlijke wimper en zijn niet te 
onderscheiden van de echte. De ogen 
krijgen onmiddellijk de sensuele, verove-
rende blik van een ster.
Alle info en schoonheidsspecialistes: 
0483-00 63 74, 
www.lashcreations.com
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Inge Moerenhout en echtgenoot Patrick 
Castelain genoten met volle teugen van onze 
fotoshoot. Het koppel nodigt met de einde-
jaarsperiode jaarlijks heel wat familieleden 
uit. We durven er donder op te zeggen dat ze 
hun gasten met veel warmte omringen! 

Wat is je vooral bijgebleven van 2011?
Patrick: “De slechte zomer! (lacht) Politiek 
en economisch was het afgelopen jaar even-
zeer geen hoogvlieger. Dat kan dus in 2012 
alleen maar beter. Persoonlijk merk ik dat 
steeds meer mensen overtuigd geraken van 
de kracht van geuren en dat is voor mijn be-
drijf in geurmarketing, Scents, uiteraard een 
goede zaak.”
Inge: “Na mijn gezondheidsproblemen in 2009 
(Inge was bijna blind, nvdr.), heb ik beslo-
ten om het wat rustiger aan te doen en meer 
te luisteren naar mijn lichaam. Ik ben ook 
eindelijk begonnen met schrijven. Nee, niet 
het zoveelste zelfhulpboek, maar eerder het 
neerpennen van gedachten. Voor Fleet.tv heb 

Rok Atos Lombardini 190 euro, body blousse Patrizia Pepe 176 euro, halsketting 
Tor 109 euro, jasje Blue Girl Folies 810 euro, schoenen Moschino 549 euro. Bij Due 
www.due.be. Make-up: www.neemakeup.be Katty Dierckens, fotograaf: Debbie De 
Brauwer, kapper: De Client Audrey Van Haecke.

brilCeNTer brUgge

ik het afgelopen jaar reportages in boeiende 
steden als Tokyo en Venetië kunnen maken. 
Mijn goede vriendin Katia Alens is daarbij 
mijn vaste reisgezellin. De ‘rooftop party’ 
in Los Angeles die we samen hebben meege-
maakt, was een van de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar.”

Hoe vieren jullie kerstmis en Nieuwjaar?
Inge: “Kerstmis vieren we in familiekring. 
Mensen zeggen altijd dat je vrienden kunt kie-
zen, maar familie niet. In mijn geval zou de 
ideale familie alleszins niet veel verschillen 
van diegene die ik nu heb. Toen ik met Opium 
moest optreden, had ik door tv-opnames al 
tien keer nieuwjaar gevierd, nog voor het 31 
december was. We begonnen toen ook enkele 
familieleden uit te nodigen. Ondertussen is 
dat uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie met 
meer dan twintig gasten. Ik hou er van om 
iedereen in de watten te leggen en alles zelf 
te koken.”



Mode
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l aura lynn &
MattHias lens

“eeN kersTparadijs bij oNs THUis.”

Laura Lynn: jurk Vicolo 3. Accessoires: Halsketting zwarte onyx 135 euro. 
Armband zwarte onyx 115 euro. Ring zilver zwarte zirkonium 169 euro. 
Juwelen: www.parrano.be. Matthias: kostuum Esprit, broek 79,95 euro, vest 
149,95 euro, rolkraagtrui Esprit Collection 59,95 euro. Bij Lacra. Bril Versace 
180 euro bij Van Bignoot. Juwelenprijzen onderhevig aan zilvermarkt.

breNgT 2012 
HeN eeN eersTe kiNdje?
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Het was begin 2011 voorpagina-
nieuws: Laura Lynn en Matthias 
Lens vormen een koppel. Het 
blijkt tussen beiden niet enkel 
amoureus te klikken, want ook 
op muzikaal gebied hebben ze 
elkaar gevonden. Hun duet ‘De 
kusjesdans’ is het aanstekelijke 
resultaat. 

Hoe blikken jullie terug op het afge-
lopen jaar?
Laura Lynn: “Op amoureus vlak 
is er uiteraard heel wat gebeurd. 
Matthias en ik zijn sinds febru-
ari een koppel. Het klikt gewoon 
enorm goed tussen ons. Verder was 
2011 ook een zeer druk jaar, met 
veel plezante optredens. Ondanks 
de drukte probeer ik ook een even-
wicht te vinden tussen werk en 
ontspanning.”
Matthias: “Mijn relatie met Sa-
brina (Tack, de echte naam van 
Laura Lynn, nvdr.) veranderde 
niet alleen privé veel voor mij, 
maar ook professioneel. Ik stopte 
met The Sunsets en ging met een 

Laura Lynn: jurk Bobo Tremelo. Accessoires: Armband zilver met zirkonium 
(8cm) 850 euro. Ring zilver met zirconium 335 euro. Oorringen zilveren 
zirkonium druppels 197 euro. Armband “Magic Elastic Silver” zwart met 
zirkonium (18cm) 169 euro. Juwelen: www.parrano.be. Matthias: broek 
Zilton 129 euro, velours blazer State of Art 159,95 euro, gebloemd hemd 
State of Art 89,98 euro. Fotograaf: vanessa, make- up: Ellen Van de Velde.

nieuw management in zee. De 
bedoeling is om mijn solocarrière 
te lanceren, maar eerst breng ik 
met ‘De kusjesdans’ een single 
samen met mijn geliefde uit.”

Wat zijn jullie goede voornemens?
Matthias: “Ik wil aan een re-
gelmatiger bioritme werken, al 
is dat voor een artiest niet evi-
dent. Verder hoop ik dat mijn so-
lowerk aanslaat en dat ik terug 
veel op het podium kan staan.” 
Laura Lynn: “Zoals ieder jaar 
heb ik de intentie om meer te 
sporten. Een optreden is heel in-
tensief en vereist een uitstekende 
conditie. Ik hoop in 2012 ook op 
een eerste kindje!” (knipoogt)

Hoe brengen jullie de eindejaarsfees-
ten door?
Laura Lynn: “We kiezen er bewust 
voor om op kerst en oudejaars-
avond niet op te treden. De familie 
komt dan op de eerste plaats. Ik 
hou ervan om het huis om te to-
veren tot een echt kerstparadijs.”

bUgaTTi



Mode
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ellen petr i

“ik sTap beWUsTer door HeT leveN.”

Jurk Roberto Cavalli 832 euro, tas Elisabeth a franchi 315 euro. Bij Fragine, www.fragine.be. Accessoires:  halsketting 
kalamite pleetgoud/vermail 250 euro, armband kalamite vermail 149 euro, armband pisa vermail + witte steentjes 
169 euro, armband bolletjes vermail 52 euro, oorringen 125 euro, ring 159 euro, ring 210 euro. Juwelen bij Parrano. 
Fotograaf: Vanessa Birakdar, kapsel: De Client Audrey Van haecke, make-up Ellen Van de Velde.

Pull Esprit 40 euro, rok Ted Raker 170 euro. Bij Fragine, 
www.fragine.be. Boots Twin-set 320 euro bij New 
Paris Londres. Accessoires: koreana armband roze, 
halsketting koreana roze 350 euro, ring pisu roze 69 
euro, tennisarmband 149 euro, oorringen roze 125 euro, 
armband koreana roze en witte steentjes 169 euro, 
armband koreana zwart en roze steentjes 169 euro, pisa 
mini roze 52 euro, ring roze 169 euro. Juwelen bij Parrano. 
Fotograaf: Vanessa Birakdar, kapsel: De Client Audrey 
Van Haecke, make-up: Ellen Van de Velde. Juwelenprijzen 
onderhevig aan zilvermarkt.
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Sinds ze in 2004 verkozen werd tot Miss 
België, ontbrak het Ellen Petri niet aan op-
drachten als fotomodel en presentatrice. In 
2011 was ze onder meer het gezicht van een 
fitness-video en speelde ze een gastrol in de 
vijfde reeks van Mega Mindy. 

Was 2011 voor jou een topjaar?
“Ik vond het alleszins geslaagd. Ik heb opnieuw 
veel meegemaakt, mensen ontmoet en goed ge-
werkt. Volgend jaar word ik 30 en ik merk dat 
ik ook rustiger begin te worden. Vroeger liep ik 
vaak rond als een kip zonder kop, terwijl ik nu 
veel bewuster door het leven stap.”
 

Jurk Lipsy Landon 186 euro, handtas Hotel Particulier 622 euro, jurk en tas 
Fragine www.fragine.be. Accessoires: Oorringen zilver zwarte zirkonium 179 
euro. Slavenarmband zilver zwarte zirkonium 405 euro. Ring zilver zirkonium 
297 euro. Juwelen: www.parrano.be. Fotograaf: Vanessa Birakdar, kapsel: 
De Client Audrey Van Haecke, make-up: Ellen van de Velde. Juwelenprijzen 
onderhevig aan zilvermarkt.

kasT id

op welk vlak kan 2012 beter?
“Ik wil mezelf nog meer kunnen ontplooien. 
Professioneel geniet ik van het modellen- en 
presentatiewerk, maar ik sta ook open voor 
nieuwe uitdagingen. Mijn eerste acteerstap-
jes (Witse, Mega Mindy, Dubbelleven) smaak-
ten naar meer en wie weet verzilver ik ook 
mijn diploma van vastgoedmakelaar…”
 
Hou je van de kerstsfeer?
“Tuurlijk, de gezelligheid in de straten heeft 
wel iets bijzonder. Het is de perfecte periode 
om bij te praten met familie en vrienden.”


