
Spruitjes. Eigenlijk zouden ze Les Choux de Sint-Gilles
moeten heten, of eerder Les Choux de Obbruxelles, de

oude naam van het ooit landelijke Sint-Gillis. Daar begon
men ze in de 16de eeuw te kweken om de Brusselaars te
voeden. Sint-Gillisenaren worden daarom in de volks-

mond wel eens de kuulkappers genoemd. 

Het is een klassieker : u be-
zocht de hele wereld, maar

het Atomium in Brussel?
Nochtans werd het 10 jaar ge-
leden grondig gerenoveerd,
en dat wordt gevierd : dins-

dag, woensdag en donderdag
kunt u er verdwalen in de 5

publiek toegankelijke bollen,
voor het verjaardagstarief
van 5 euro. Uw (klein)kids

zullen zich naar hartenlust
uitleven in de kinderbol.

www.atomium.be

“Microcosmossen 
in het grote geheel”  

... zo noemt Paul Robbrecht, een van de architecten

van de nieuwe stek van de openbare omroep, de

meubels waaraan en waarop de VRT-medewer-

kers vanaf 2020 zullen werken. Het jonge kunste-

naarsduo Fien Muller en Hannes Van Severen te-

kende de fleurige, eenvoudige tafels en stoelen.  

www.mullervanseveren.be

Het stond eind vorig jaar in The New York Times : Brussels is the new Berlin. Wie zijn wij om dat

tegen te spreken? Tijdens een weekendtrip slapen toeristen graag in hotel Made in Louise in 

Elsene. Hun dagelijkse portie French Fries pikken ze weg bij Frit Flagey. En Office Baroque stip-

pen ze aan als de uitgelezen kunstgalerij. Verder is het volgens het artikel vooral leuk vintage

kleren shoppen in de winkel van Isabelle Bajart.

WAT JE ALTIJD WILDE WETEN

B R U S S E L

NA BARCELONA & BERLIJN: BRUSSEL

T E RUGB L A DE R E N

360° BXL

SPRUITJES

In het gezegende jaar 1840 arriveerden de eerste continentale treinreizigers in Brussel 
niet in het Centraal Station, de Noord of de Midi. La gare des Bogards gaf uit op het Rouppe-

plein. Het Hôtel À La Grande Cloche, tegenover Comme Chez Soi, herinnert nog aan 
die tijd. De naam verwijst naar de bel die het vertrek van de treinen aankondigde. 

Et pour la petite histoire : Verlaine schoot hier op zijn vriend Rimbaud. 

L A  G A R E  

D E S  B O G A R D S
WATERPRET

Wanneer de zon schijnt,

drinkt Gerard Alsteens graag

zijn glas op het terras van de

Bruxelles Royal Yacht Club,

zijn favoriete plekje. Het

interieur van dit havenhuis

noemt hij oubollig, maar net

die kitsch kan hij ook

smaken. En als zijn zoon of

een vriend er een feest

geven, is hij beslist van de

partij. www.bryc.be
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ONDERBROEKENLOL

Chantal Pattyn en haar zoon

hebben altijd dolle pret bij de

behulpzame meisjes van

Underwear. Frivole setjes en

dies meer voor mevrouw of

een elegante kamerjas en

een paar sokken voor

meneer ? Wip even binnen,

van maandag tot zaterdag

tussen 10u.30 en 18u.30. 

En als u het eerder in de

privésfeer wenst, bel dan

02 514 27 31 en maak 

een afspraak.

www.dunderwear.be 
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