APRIL

ESCAPE

Shopping

GENT
N

ieuwe concept stores, zalige
eetadresjes en heerlijke
parfumhuizen... Je dacht dat
je Gent al kende? Hoog tijd om nog
eens terug te gaan!

TEKST LIEN VAN LAERE.
FOTO’S DAMHERT STUDIO.
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GENT

GEBOREN EN GETOGEN

Ilse Gevaert woont in New York,
maar blijft zot van haar geboortestad en gidst ons naar de hotspots.

ILSE GEVAERT (34)

Deze Gentse zangeres zong zich een weg
naar de States en deelde daar al het podium
met namen als Lana Del Rey. Op haar album
I Am Human brengt ze music with a message.
Haar kledingstijl is een mix van urban
streetwear en high fashion.

MUST SEE Het SMAK voor

moderne kunst, het Gravensteen voor de rijke ge
schiedenis en de Sint-Baafskathedraal voor Van Eycks
fenomenale Lam Gods.

MODE

Ik ben verknocht
aan high fashion. Bij
Obius (Meersenierstraat
4) en Rewind (Sint-Pietersnieuwstraat 44) vind
ik altijd iets naar mijn
smaak. Voor meer urban
outfits trek ik naar Black
Ballon (Henegouwen
straat 85) en Heads or
Tails (Nederkouter 30),
waar shoppen dankzij een
deejay en bistro een totaal
ervaring is.

MUST DO Kuier door de eeuwen-

oude kasseistraatjes, en maak een
boottocht op de Leie voor het ultieme Klein-Venetiëgevoel. Ga
neuzekes proeven. En mis de
Gentse Feesten niet!

BEAUTY Bij sauna Aqua Azul
(Drongenhof 2) kom ik helemaal tot
rust. De authentieke art-decoinrichting is prachtig, er hangt een heel
pure vibe en de massages zijn top.

UITGAAN Cocktails drink ik graag
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bij Jiggers (Oudburg 16) in het
charmante Patershol. Feesten in
stijl kan in de Culture Club (Afrikalaan 114), onbevangen een pint
je drinken in de Charlatan (Vlasmarkt 6).

RESTO Romantisch, chic
ontbijten kan bij Alice
(Onderbergen 6). Vrijmoed
(Vlaanderenstraat 22) is
dan weer mijn culinaire hotspot. Het fantastische vierof zesgangenmenu bestaat
ook in vegetarische versie
- super voor vegans als ik.
Voor casual lunches blijft
Vooruit (Sint-Pieters
nieuwstraat 23) de place
to be. Koffie drink ik bij
Or (Walpoortstraat 26).

FASHION, BEAUTY & CADEAUS
BASISKENNIS

N

a Latem en Knokke
opende Julia June
nu ook in Gent een
store vol sprankelende
Belgische prêt-à-porter.
Van vrouwelijke basics tot
kleurrijke, meer edgy
eyecatchers. Mis dit seizoen
vooral de capsulecollectie
van Sarah Corynen niet,
met bijpassende juwelen
van Souvenirs de Pomme.

Brabantdam 8 - 09/233 21 97
www.juliajune.be

Italiaanse
luxe

U

rban fashion
voor hem, van
onder meer
Strellson, hangt bij
Massimo Collezioni
naast trendy stuks voor
haar van labels als
Kocca, Armani Jeans
en Liu.Jo.
Kortedagsteeg 33
09/224 26 77

LAAT ONS EEN BLOEM

B

ij Patrizia Pepe vind je dit seizoen voor elk wat wils, met
een mix van ecru en blauw, gebloemd en nude, en hier
en daar een felgekleurd accent.

Brabantdam 9 - 09/336 37 66 - www.patriziapepe.be

Yves & Stella

M
ROCK CHIC

S

piksplinternieuw én chic omringd met buren
als Essentiel en Natan. Zadig & Voltaire
biedt twee verdiepingen luxueuze Franse
ready-to-wear voor vrouwen, mannen en kinderen.
Henegouwenstraat 409/233 66 06 - zadig-et-voltaire.com

et zijn knappe Glenn
Sestig-interieur is
RIO Store de highend accessoiretempel bij uitstek.
Je vindt er moois van onder
meer Yves Saint Laurent, Stella
McCartney en nu ook Givenchy.
Voor leggings van Hey Joe of
dit zomerse jurkje van Proenza
Schouler moet je in de kersverse
gelijknamige fashionboetiek in
de Henegouwenstraat zijn.
Lange Kruisstraat 29 & Henegouwenstraat 71 - www.riostore.be

Nog meer adresjes op
marieclaire.be
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FASHION, BEAUTY & CADEAUS
TAS, STEEN, PAPIER

H

oge houten kasten vol
prachtige papierwaren,
leren tassen, fijne juweeltjes
en originele interieuraccessoires
uit alle hoeken van de wereld: bij
Au Bon Marché kijk je je ogen uit.
Hoornstraat 4 - 09/269 02 60

Franse slag

V

Lijflied

oor haar nieuwe collectie trekt
Jo De Visscher resoluut de
Franse kaart. In haar flagship
store pakt ze je in met Franse chansons,
Marseillezeep van Marius Fabre en
luchtige mode met een knipoog naar
tennis- en petanquevakanties in Frankrijk. Bienvenue, les dames!

V

Hoornstraat 6 - 09/233 88 04
jodevischer.be

Henegouwenstraat 47 - 09/233 24 33
lingerie-lineos.com

oor luxueuze lingerie, exclusieve setjes en kwalitatieve
badmode is Lineos de place
to be. Van Eres en La Perla tot Chantal Thomass en Stella McCartney.
Elegant en ultravrouwelijk, soms uitdagend, altijd verfijnd.

MANNEN
TOEGELATEN

D

oe je samen met
manlief maar één
Gents modeadresje
aan, laat het dan Twiggy zijn.
In deze heerlijk ruime en
lichte multimerkenboetiek
vind je gegarandeerd iets
origineels. Dit seizoen voeren
lange rokken, wijde volumes
en zachte kleurnuances de
boventoon.
Notarisstraat 3 - 09/223 95 66
www.twiggy.be
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VERLIEFD

O

p deze knappe handschoentjes van Jil Sander. Gespot
bij Quadra, tussen een fijne
selectie van internationale
designer fashion en accessoires.

Brabantdam 42 - 09/224 21 71
www.quadra-gent.be

CHIE & ME

En, en...

M

inimalistische
fashion, furniture &
accessories: in de
nieuwe concept store Amper
sand vind je het allemaal.
Scandinavische mode van
OMSK, Walkerhouse en
Minus, juweeltjes van Atelier
Pyknic en eco-vriendelijke
tassen van O My Bag. We like!

V

oor trendy schoenen en
laarsjes, van chic tot casual,
moet je bij Touché zijn. Met
deze Chie Mihara-pumps heb je dit
seizoen alvast een streepje voor.
Brabantdam 56 - 09/233 14 22
www.touche-gent.be

Neus voor schoonheid

D

e bezielers van Sens d’Or kennen de kracht van een goed
gekozen geur. Ze werden eerst
verliefd op dat ene parfum, daarna op
elkaar. In hun beautyshop kan je terecht
voor bijzondere nicheparfums met een
verhaal, en professionele make-up. Of
voor workshops, een ‘touch-up’ of een
wandeling langs de experience wall om
jouw ultieme geur te ontdekken.

Begijnengracht 4 - 09/391 41 66
am-per-sand.be

FRISSE LUCHT

B

ij nieuwkomer Fin du
Jour kan je terecht
voor het perfecte
parfum en de juiste
ambachtelijke huidverzorging voor hem en haar. Je
vindt er internationale
natuur- en huidvriendelijke
it-merken als Rahua en
Aesop. Check de
Facebookpagina voor de
kalender met
belevingsdagen!

Vlaanderenstraat 116 - 09/278 09 78
www.sensdor.be

NEEM DEEL AAN ONS
MARIE CLAIRE-EVENT BIJ SENS D'OR,
MEER INFO VIND JE OP P197.

Vlaanderenstraat 80
09/336 46 87
www.findujour.com

SUMMER’S HERE

V

rouwelijk, sensueel en
draagbaar: dat is de collectie van Nathalie Vleeschouwer
in een notendop. En de kleuren en
prints, die mogen knallen!

Onderbergen 17 - 09/278 92 78
www.nathalievleeschouwer.be

Happy huis

K

an je interieur een shot positiviteit gebruiken, dan moet
je bij Huiszwaluw zijn. De frisse decogeschenken en
meubeltjes zijn goed voor instant vrolijkheid. Goed
nieuws voor fans van Scandinavisch meubilair: deze maand
komt er een tweede winkel voor de grotere stukken.
Hoogpoort 3b - 09/233 27 37 - huiszwaluw.com

Nog meer adresjes op
marieclaire.be
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FOOD
VONKEN IN
JE MOND

F

lemisch Foodie
Olly Ceulenaere
zette Volta op de
kaart, vandaag zorgt
Davy De Pourq er voor
culinaire vonken.
In een voormalig
elektriciteitsomvormingsstation geniet je
er ongedwongen van
betaalbare
topgastronomie.
Nieuwe wandeling 2b
09/324 05 00
www.volta.be

Willy Tonka

N

BREAKFAST IN THE CITY

V

a een kwarteeuw koken in
’t Aards Paradijs in Merendree,
doet Lieven Lootens nu ook
Gentse foodies watertanden. In Naturell
geniet je op een steenworp van de Grasen Korenlei van verfijnde, hedendaagse
lunches en zinnenstrelende vijfgangendiners. Extraatje van het huis: de ‘smaaksensaties’ en exclusieve side dishes. Wat
dacht je van een toetje op basis van tonkabonen uit het Amazonewoud?

oor gezellig ontbijten en licht lunchen moet
je bij GUST zijn. Vlij je neer in een Expo
58-stoeltje, droom weg bij de Sex and the
City-ringtone van het huis en geniet van de
American pancakes met maple syrup, huis
gemaakte granola met yoghurt en honing of
warme havermoutpap met chocolade en banaan.
Annonciadenstraat 4 - 0474/41 65 95
www.gustgent.be

De Superette

DE KEUKEN VAN KOBE

Luxevarkentje

C

ulinaire hotspot De Vitrine heeft smakelijke nieuwe buren. Jong talent Tom Van Lysebettens
serveert in Cochon de Luxe betaalbare en geraffineerde Franse cuisine met een hedendaagse twist.

Brabantdam 113 - 09/336 16 72 - www.cochondeluxe.be
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Nog meer adresjes op
marieclaire.be

D

e man die zijn volk nu ook veggie leert koken, aka Kobe
Desramaults, pakt Gent in met zijn keuken, die ‘soms brutaal
en soms zacht is, maar altijd natuurlijk’. Places to be:
culinaire hotspot De Vitrine en authentieke bakkerij De Superette,
waar de warme broodjes speciaal voor jou uit de houtoven rollen.
De Vitrine, Brabantdam 134 - 09/336 28 08
Superette, Guldenspoorstrat 29 - 09/278 08 08

DAMHERT STUDIO. PIET DE KERSGIETER.

Jan Breydelstraat 14 - 09/279 07 08
www.naturell-gent.be

