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Ook de 
koning
shopt er
Cadeautjes en zoetigheden

voor een liefste, een

frietsnijder, een deegrol of

een kastje dat eens niet van

de IKEA komt. In Brussel

vindt u het. En misschien

loopt u onze koning of zijn

broer wel tegen het lijf. 

Door Steven Graauwmans & 

Foto’s Wouter Van Vaerenbergh

D+ DESIGN

Op het Vossenplein kan je koopjes doen.

Maar dan moet je er wel elke ochtend in

alle vroegte naartoe, kraampjes aflopen,

praatje slaan. En dan : discussiëren over

de prijs zonder dat de verkoper door

heeft dat hij iets waardevols voor een

spotprijs verpatst. Wenst u dat allemaal

niet te doen, ga dan gewoon eens naar de

site van D+. U kunt natuurlijk ook even

binnenspringen. Dan kunt u gelijk ook de

andere vintagedesignwinkels in de buurt

bezoeken.

Blaesstraat 83, 1000 Brussel,
www.dplusdesign.be

S H O P P E N

D+ Design



INTERNATIONAL HOME 

OF COOKING

Als u het hier niet vindt, vindt u het ner-

gens. Om maar te zeggen: als u houdt van

een potje koken met goed materiaal,

moet je hier zeker even komen kijken.

Maar ook gewoon wat rondhangen in de-

ze kookwinkel doet je watertanden van

alle lekkere gerechten die je zou kunnen

klaarmaken met die handige vleesmes-

sen, staafmixers en koekenpannen aller-

hande. Dit is het paradijs voor de gevor-

derde amateurkok, want u vindt er ook

alles om, we zeggen maar wat, een mole-

culair hapje te prepareren.

Léopoldstraat 3, 1000 Brussel,
www.kookwinkel.nl

VAN DENDER

Helemaal uit het verre Vorst en het sym-

pathieke Sint-Gillis, van heinde en ver

komen Brusselaars, Belgen en zelfs een

diehard Japanner naar Van Dender. Voor

de lekkerste zondagtaartjes en het dage-

lijkse brood. Maar dan weet u nog niet al-

les. Het was altijd de droom van Herman

Van Dender, in maart 2014 kwam die uit :

zijn eigen chocoladefabriek. Hij is nu pa-

tissier-chocolatier. En hofleverancier.

Als de koning tevreden is, zijn wij het ook.

Leuvensesteenweg 416, 1030 Schaarbeek,
www.vandender.eu
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Van Dender

D+ DesignD+ Design Van Dender

International Home of Cooking



12   

WESTERN SHOP 

Boots, boots en nog eens boots. Daar

draait het om. En niet die van het merk

dat u allemaal kent, maar topboots uit

Texas of Mexico. U kunt in de Western

Shop ook wel lederen jassen kopen en gi-

gantische gespplaten en van die cowboy-

dassen, maar als u een stevig paar botten

wil, moet u hier zijn. Voor mannen en

vrouwen. Van over heel de wereld komen

ze naar François en zijn zoon Frederik af-

gezakt. Want een paar in haaien-, bizon-

of pythonleer vind je natuurlijk niet over-

al. Of heeft u liever een kaaiman- of kan-

goeroevelletje ?

Adolphe Maxlaan 79, 1000 Brussel,
www.westernshop.be 

LA MAISON DU MIEL

Fondée en 1887 staat er in grote letters bo-

ven het uitstalraam. Catherine is de ach-

terkleindochter van de Van Pachterbe-

kes. Alle producten zijn, hoe kan het ook

anders, op basis van honing. Bieren, bij-

enwas, chocolade, shampoo, honing-

koekjes, heerlijke raathoning,... van grote

en kleine imkers uit de hele wereld. Hard,

vloeibaar, met of zonder kristallen, een

sterke of zachte smaak ? Of nipt u liever

van het favoriete drankje van Asterix ?

Doet u mij maar een fles Hydromel, ge-

brouwen in Dinant.

Zuidstraat 121, 1000 Brussel,
www.lamaisondumiel.be 

‘O’-GALLERY

U denkt misschien : vlak bij de Grote

Markt, dat zal dan wel vooral voor de toe-

risten zijn die hopeloos op zoek zijn naar

Manneken Pis en dan voorbij dit mooie

zeventiende-eeuwse pand lopen. Niets is

minder waar, je moet haar winkel echt

vinden. Mei Lee is juweelontwerpster en

naast haar eigen hedendaagse collectie in

zilver en goud, werkt ze ook samen met

verschillende Europese ontwerpers. En

hoe meer schuifjes met sieraden Mei voor

u opentrekt, hoe luider u ‘o’ zegt. 

Kolenmarkt 15, 1000 Brussel,
www.ogallery.be

S H O P P E N
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