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Limburg
Stijn Meuris over
het Limburggevoel.
In de put met
Selahattin Kocak
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Kleurrijke kind
Eigenwijs.

-

(

e prijzen
winnende
kleding- en
schoenenzaak La
Bottega.

•

MAASMECHELEN
VILLAGE
Liever alles bij elkaar? Op een half
uur rijden van Hasselt vindt u het outletwinkeldorp Maasmechelen Village. Meer dan honderd labels, waaronder Hugo Boss, Bodum, Ralph Lauren Home en Petit Bateau, verkopen
er collecties van vorige seizoenen tegen sterk verminderde prijzen. Naast
Stijn Nelsen 1zie boven) opent ook
Francis Ferent er binnenkort een
vestiging. Gouden tip: de pakken. De
kwaliteit is dezelfde, de prijs een stuk
lager en de stijl niet zo afhankelijk
van een seizoen.

Zetellaan 100, Maasmechelen,
080040236, www.maasmechelenvillage.com. Maandag tot vrijdag, van
10 tot 18 uur, zaterdag en zondag,
van 10 tot 19 uur.
Badmode en lingerie bij Yntimity.

•
Eigenwijs

•
La Bottega

•
2x Kadet

Eén huis naast N.oeuf vindt u de tweede
en recentste winkel van Pascale Wagelmans, Eigenwijs, tot de nok gevuld met
kinderkleding, speelgoed, boekentassen,
gadgets, schoentjes en leuke hebbedingen
(ook voor volwassenen). Als het maar origineel en kleurrijk is, want „babyroze of blauw verkoopt hier toch niet", zegt de
verkoopster. De winkel voelt wat retro
aan, maar daar zit de comeback van heel
wat figuren uit vervlogen tijden, zoals
Mon Chichi, zeker voor iets tussen.
Aldestraat 52, Hasselt, 01174 39 43,
www. eigenwijs-kids. be . Dinsdag tot vrijdag,
van 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur,
zaterd.ag, van 10 tot 18 uur.

La Bottega staat vooral bekend voor zijn
schoenen, en in het bijzonder voor de aparte hoek met een uitgebreide collectie kinderschoenen. U vindt er echter ook kleding
en accessoires voor de hele familie, van onder andere Just in Case, Guess, King Louie,
Essentiel en Pepe Jeans. La Bottega werd in
2011 genomineerd als Modezaak van het
jaar. Drie jaar eerder won zaakvoerster Karine Valy de Woman Award. Wie niet onmiddellijk in Hasselt geraakt, kan ook online terecht voor een paar schoenen van A.F.
Vandevorst of Tim Van Steenbergen.
Paarddemerstraat 7- 11, Hasselt,
01123 2033, www.labottega.be . Maandag tot
zaterdag, van 10 tot 18 uur. Eike eerste vrijdag
van de maand open tot 20 uur.

Het is een feestelijk jaar voor 2x Kadet,
want de bekende Hasseltse kinderwinkel
worth dertig. Eigenares Mieke Kerkstoel,
nu geholpen door haar dochter Katrien,
heeft haar klanten zien opgroeien. „Veel
jonge ouders die met hun kinderen komen
winkelen, zijn hier vroeger zelf klant geweest." Zij komen terug voor de meer clan
zeventig merken (voor kinderen van 6
maanden tot 16 jaar), waaronder Belgen
als Dominique Vereecke en Anne Kurris,
voor de magische inrichting van de winkel
en voor de jarenlange ervaring van het personeel.
Maastrichterstraat 38, Hasselt, 01124 2282,
www.2xkadet.be . Maandag tot zaterdag,
II
van 10 tot 18 uur.
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