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Oost-Vlaanderen

feeling

DOOR FEMKE COOPMANS

MODE & EVENT

BLACK & WHITE
Twee vriendinnen-interieurarchitecten die leven
en werk in New York en Parijs ontdekten, gaven
elkaar de bijnaam Kroot. Nu is dat de naam van
het zwart-witte streetfashion label van Florien
Deleersnijder en Sarah Livemont, Gentenaars
met West-Vlaamse roots. Eigentijdse mode
voor hem en haar, trendy en nonchalant. Hun
tweede collectie, Zero Zero Cent Dreams, verwijst naar de reden waarom Florien en Sarah
met Kroot begonnen zijn: voor het plezier.
KROOT, WWW.KROOT.BE

MODE

DE BRABANTDAM LEEFT

CAMERA READY

Aan de Gentse straten wordt druk gewerkt tegenwoordig, en voor de plaatselijke handelaars
brengt dat natuurlijk de nodige problemen met
zich mee. Daarom hebben ze besloten om van
de werf op de Brabantdam alvast een plek te
maken voor artistieke experimenten en vrolijke
pop-upshops. Het geheel is gecureerd door peter Tomas De Soete en kreeg de naam TRAVAK.
Dat staat voor fotografie, koffie en taart, poezie, design, werfkunst en een Facebookpagina
die niet alleen aankondigingen doet, maar de
shoppers ook laat weten voor welke gevestigde
waarden ze in de Brabantdam moeten zijn.

Manufactuur was al jaren een grote favoriet
bij onlineshoppers, die er merken als Sessim,
Swildens, Marie-Sixtine, Nanushka, Les Prairies
de Paris en jodevisscher vonden. Een deel van
dat publiek ging vaak thuis bij Anke in een kleine
showroom passen en haar stockverkopen waren
altijd een overweldigend succes. Tijd voor een vervolg, dacht de zaakvoerster, en ze bouwde naast
haar woning een strakke winkel met veel glas,
hoge plafonds en plaats voor fotoshoots.
MANUFACTUUR. LEMBERGSESTEENWEG 134, 9820 MERELBEKE, WWW.MANUFACTUUR.BE

TRAVAK, BRABANTDAM, GENT, STAD.GENT/TRAVAK

a

PRINTS CHARMING
Benny Blasé is een kleurrijke, speelse herenhemdencollectie voor stijlvolle mannen. De
fictieve Benny is eigenzinnig, een tikkeltje rebels en dus altijd origineel. In een klein atelier
in Ronse worden Belgische vintagestoffen - per
print is er net genoeg voor één hemd - omgetoverd tot coole hemden met een seventies twist.

TRAVAK

DE EERSTVOLGENDE POP-UPSHOP VOOR BENNY BLASE VIND JE OP 'JONG
BLOED', 12/12 EN 13/12, OUDE ZEEPFABRIEK, FOSTIERLAAN 10, RONSE,
WWW.BENNYBLASE.BE

INTERIEUR

HUISWERK AL KLAAR?
In een onopvallend huis in Sint-Amandsberg
bracht interieurontwerper Danny De Bruyne
zijn kantoor onder, en nu is Huiswerk een opvallende plek geworden waar je méér vindt dan interieuradvies alleen. Danny kwam namelijk op het idee om een pop-upetalage te maken, die hij 'Huiswerk nodigt uit' noemde en waar jonge designers en kunstenaars hun werk een tijdlang tentoonstellen.
Met andere woorden: er valt altijd wel wat te beleven.
HUISWERK. SCHOOLSTRAAT 24, 9040 GENT, WWW.HUISWERK.GENT
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WATT GEWELDIG!
Een uitgeleefd, maar very vintage kantoorgebouw op de voormalige Elektrion-site in Gent
krijgt een tijdelijke invulling waar design- en
cultuurliefhebbers blij mee zullen zijn. Pony's is
een cocktailbar van Jigger's, Charlene De Buysere heeft er een koffiebar, de plantenshop heet
[T A K] en op de eerste verdieping ontdek je in
de DIFT Gallery onder andere vegan schoenen
van Mats Rombaut, een tafel van Zog Vanderstraeten en verzorgingsproducten van RainPharma. Verder in het huis kun je magazines
shoppen bij Not Too Arty en nemen de dames
van Black Balloon je mee naar hun fashion lab.
En helemaal boven kun je een nachtje boeken
in een vierkamerloft (via Airbnb). WATT is een
samenwerking tussen creatief bureau DIFT en
duurzame projectontwikkelaars RE-VIVE.

3 VRAGEN AAN ONTWERPSTER

JO DE VISSCHER
De Gentse ontwerpster JO DE
VISSCHER noemde haar wintercollectie Lady Beluga en dat
staat voor draagbare stukken,
perfect van snit en met hier en
daar een knalkleur als geel en
blauw. Haar shoppingtips...
10 SHOP JE VAAK?

WATT, NIEUWE WANDELING 62, GENT, WATT.GENT

SUPERSCHOENEN EN TOPTASSEN
Moernaut is wat je noemt een gevestigde waarde: al sinds 1938 vind je er de mooiste schoenen
en accessoires. En dat ze met hun tijd meegaan,
is duidelijk: intussen is de zaak uitgegroeid tot
een ruimte van 1.300 m 2 met meer dan 200
merken! Ze hebben er hippe sneakers voor
coole prijzen, maar ook de mooiste schoenen
van stijlvolle Ellen Verbeek, supercomfortabele Chie Mihara en eigenzinnig AF Vandevorst.
Onze favorieten onder de tassenmerken zijn
Guess en Clio Goldbrenner. Ze hebben ook een
online winkel en een outletshop.
MOERNAUT, SINT-GILLISLAAN 94-98, 9200 SINT-GILLIS-BIJDENDERMONDE, WWW.MOERNAULBE

DECO

VOEL JE THUIS
Bij Huiszwaluw Home vind je
originele basisstukken voor je
interieur: betaalbare designmeubels, vooral van nieuwe
Scandmavische merken, en
kamerplanten. De winkel was
oorspronkelijk een woonhuis en
is zo ingericht dat het lijkt alsof
je bij iemand binnenstapt. Zo
zie je meteen hoe meubels voor
binnen en buiten in een échte
omgeving staan. De merken
hebben klinkende namen als
Ercol, Menu, Norril, Woud...
HUISZWALUW HOME, ONDERBERGEN 51, 9000 GENT,
DESLEUTELVAN.HUISZWALUW.COM

"Vroeger ging ik heel graag shoppen, maar sinds ik
een winkel heb waar ik naast mijn collectie ook accessoires, schoenen en handtassen verkoop, heb ik
verder niets meer nodig. lk combineer mijn eigen
ontwerpen met schoenen en handtassen van Nathalie
Verlinden, juwelen van Christa Reniers, Lore Van Keer
of Wouters & Hendrix. En de laars XO10 van AF Vandevorst heb ik in vijf kleuren. Mijn absolute favoriet!"

NWAAR GA .11.1 GRAAG IETS DRINKEN?
"Bij L'Apero d'Oc. Dat ligt in de buurt van de winkel
en is dus een perfecte plek om even op adem te komen na het werk. lk kan enorm genieten van lekker
eten en drinken samen met vriendinnen. Het concept
van De Superette vind ik daarvoor ook geweldig: elke
tien minuten komt er een ander gerecht op tafel dat je
over de borden kunt verdelen. lk ben in een restaurant
altijd bang dat ik de verkeerde keuze maak en met dit
systeem kan het niet verkeerd gaan."

WAAR GA JE SHOPPEN VOOR JE KINDEREN?
"Nu ze wat groter zijn, 8 en 11, gaan ze altijd mee. lk
leid hen vooral naar Belgische merken. Mijn zoon is
fan van Bellerose: stoer, maar toch ook heel verfijnd
met kleine details. En bij mijn dochter zijn vooral de
jumpsuits van AO in trek."
• FLAGSHIP STORE JODEVISSCHER, HOORNSTRAAT 6,9000 GENT,
WWW.JODEVISSCHER.BE
• L'APERO D'OC, AJUINLEI 22, 9000 GENT, WWW.LAPERODOC.BE
• DE SUPERETTE, GULDENSPOORSTRAAT 29, 9000 GENT,
WWW.INDEWELF.BE/DESUPERETTE
• BELLEROSE, KORTEDAGSTEEG 40, 9000 GENT, WWW.BELLEROSE.BE

MODE

• AMERICAN OUTFITTERS, KORTEDAGSTEEG 4,9000 GENT, A01976.COM

LEER EN MEER
Richa is internationaal een klinkende naam als het om motorkleding gaat,
maar in eigen streek is ook de modeafdeling bijzonder populair. Nog meer
sinds Ellen Rigaux, dochter van de oprichter en sinds acht jaar zaakvoerster,
er haar ELLEN by Richa lanceerde. Exclusieve collecties, van klassiek tot een
tikkeltje gewaagd, vult ze aan met eigen creaties voor hem, haar en vanaf 2016 ook
voor kinderen. Je kunt er terecht voor lederen stadskleding, donsjassen en accessoires.
ELLEN BY RICHA, WESTERRING 27, 9700 OUDENAARDE, WWW.ELLENBYRICHA.BE
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