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Uw gratis
regiogids
Zomerenquête
Gaat u op reis?
En waarnaartoe?
k
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4 x Logeren in
het Pajottenland

pedal: Kaas
Winkels
vol bollen,
van light
tot volvet

"Investeer in een
zonnige toekomst!"

Wies Dehert en Els
Van den Berghen
www.verandaswillems.be

Still

maken tassen en hoeden,
speciaal voor Mechelaars
Foto: Marc Herremans
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Het leven door de lens van een bekende buurtgenoot

FOTODAGBOEIC

WIES DEHERT EN ELS
VAN DEN BERGHEN
Hun stad: Mechelen
Hun job: Accessoiremerk Awardt

9 uur: 'Tijd
voor een
nieuwe etalage
voor Met

belgerinkel
naar de
winkel! We

11 UUC Woensdag is de winkel van 10 tot 18 uur open, Evy
werkt daar dan. We hebben een hoekje voorzien in de winkel,
enkel voor de tassen met Mechelse logo, die ambachtelijk
worden geproduceerd in Belga'

hebben
hiervoor een
oude bakfiets
roze geverfd,
voorzien van
ons logo en
hem centraal
in onze grote
etalage gezet.'

14 uur: 'In de namiddag
werkt Wies in ons atelier
aan de Zennegatvaart in
Mechelen verder aan de
nieuwe collectie. Hij
werkt ook nog enkele
producties uit. Hier
werkt ze een rode
lederen riem af met het
logo van Mechelen.'

14.30 uur:
bord is de start van de tassen met
Mechels logo. Voor de chauvinisten een subtiel logo
van Mechelen met in fide constans erin gedrukt.
Gemaakt en gedragen door Mechela ars in Mechelen!'

17 uur:

1

16 uur: 'In het atelier van de tassen worden de patronen
van de vrouwelijke zadeltas op het leder gelegd om te
bepalen welk stukje waar zal uitgesneden worden, want
met leder moet je voorzichtig te werk gaan.'

Dorspronkelijk
zijn wij gestart in
1997 met het
ontwerpen en
maken van
hoeden, vanaf
2002 is daar een
tassencollectie
bijgekomen. Mer
is Els bezig met
een gele taupe vilt
hoed te trekken.'
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