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Shoppen in Gent
Art-decowandeting in Sint-Niklaas
Varen op de Leie
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•
Rewind Men

Sevens: knappe tassen
in een knap pand.

Een jaar geleden opende Christophe Urbain, uitbater van Rewind, een aparte herenwinkel, tegenover die voor vrouwen.
Het aanbod bestaat, net als bij de dames,
vooral uit Scandinavische merken, zoals het
Deense Won Hundred. Aangevuld met o.a.
het Franse Surface to Air en fietsgerief van
Brooks England. Het verschil met de zusterwinkel? De heren hebben een bar!
Sint-Pietersnieuwstraat 44 (women) en 13
(men), 9000 Gent. 09 324 8404,
www.rewindstore.be . Open maandag 14 tot
18.30u., dinsdag tot zaterdag 11 tot 18.30u.

•

Eva Bos

1 an

Boudoirboetiek Eva Bos :
populair bj bruidjes.

Een vintage Chaneltas of een cocktailjurk
op maat. In de boudoirboetiek van Eva Bos
vindt u beide. Geen wonder dat zij zo populair is bij bruiden en hun chique gasten.
Hou dus rekening met een wachttijd en
prijzen vanaf 800 euro voor maatwerk. In
het aangrenzende pand opent binnenkort
Bos Bloemen, voor bruidsboeketten en geschenken, dat zal worden uitgebaat daar
Eva's zus Barbara.
Vlaanderenstraat 66 9000 Gent.
0495496164. Open dinsdag en woensdag
10.30 tot 12.30u. en 14 tot I8u., donderdag
en vnjdag 14 tot 18u., zaterdag 11 tot 18u.

•
Meneer Janssen en
Juffrouw Kaat
Een pracht van een kinderwinkel, voor kids
van 2 tot 18 jaar. Met hoofdzakefijk Belgische merken, waaronder Anne Kurris en
Dominique Vereecke, en de vaste waarden
in de kindermode, zoals Bonpoint en sinds
enkele jaren Stella McCartney. De meeste
mama's laten hun kroost thuis, want omruilen is hier kinderspel. Voor wie toch
de moed heeft om ze mee te nemen: bij
Meneer Janssen en Juffrouw Kaat is er
een leuke speelhoek.
Gouvernementstraat Z 9000 Gent.
09269 05 13, www.meneel janssenenjuffivuwkaat.be. Open maandag 13 tot I8u., dinsdag
tot zaterdag 10 tot 18u.

•
Bar d'Oh

Meneer Janssen en
Juffrouw Kaat: gedroornd
voor kinderen.

Er zijn ongeveer vijftig lingeriewinkels in
Gent, en de meeste daarvan verkopen dezelfde merken. Dat wilde Tineke Van Ghyseghem niet, dus koos ze voor nobele onbekende merken als Les Jupons de Tess. In
Bar d'Oh gaan de maten van A tot F, de
prijzen van 40 tot (uitzonderlijk) 200 euro.
Het publiek is gevarieerd: van studentes tot
burleskedanseressen, die er komen voor de
op maat gemaakte nippies (tepellapjes).
Onderstraat 21, 9000 Gent. 093299062,
www.bardoh.be. Open maandag 14 tot 18u.,
II
dinsdag tot zaterdag 11 tot 18 uur.
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