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New shops ON THE BLOCK
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HET NIEUWE JAAR IS AMPER DRIE WEKEN OUD EN ER ZIJN ALWEER LEUKE, NIEUWE ADRESJES OM TE ONTDEKKEN!
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j
k

18
01

Met een oppervlakte van 1000 m2 was La
Bottega al de grootste schoenenwinkel van
Hasselt en omstreken, en in 2015 wordt die
ruimte nog eens verdubbeld. Om al wat te
wennen aan dat idee kan je de pop-upshop
Plaza Bottega bezoeken. Beneden vind je
exclusieve schoenencollecties van o.a.
Vandevorst en Mamzel, boven kan je bij een
tas koffie bekomen van je aankoop.
Plaza Bottega, Raamstraat 17. Hasselt, 011 23 20 33.
Open: ma - za.10u - 20u tot 3lianuan.

2. MOOIE VANGST
Het is bijna zeven jaar geleden dat Jo De
Visscher met een eigen collectie op de

proppen kwam. Hoog tijd om een eigen
winkel te openen, dacht ze. Toen een van
haar favoriete panden in Gent vrijkwam,
twijfelde ze geen seconde. De eiken parketvloer en oude toonbank passen perfect bij
haar tijdloze en vrouwelijke collecties.
Jodevisscher. Hoornstraat 6, 9000 Gent, 09/233 88
04. Open: lOu - 18u. behalve op dinsdag en zondag.

3. V1P-SHOPPING
Om een eerste Belgische winkel te openen
had Vicomte A. geen betere plek kunnen
kiezen dan de Antwerpse Schuttershofstraat. De huisstijl is zowel elegant als
sportief en kleurrijk. In de rekken dus niets
dan preppy outfits voor mannen, vrouwen
en zelfs kinderen.
Vicomte A., Schuttershofstraat 46,
2000 Antwerpen. Open ma - za, 10u - 18u.

4. I WANT YOU TO STAY
Voorje tussen de interieurspulletjes, must
have cosmeticamerken en juwelen gaat
neuzen, kan je hier aan tafel schuiven voor
een lekkere brunch of lunch. Even binnenspringen om te snuffelen tussen de spullen
van Bloomingville, Housedoctor en Second
Female - to name a few -is geen optie. Hier
wil je het liefst zo lang mogelijk blijven!
STAY Antwerp. Nationalestraat 49.2000 Antwerpen. 03/334 55 41. Open: di - za 10u-18u.
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