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Toos Franken
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MODE & BEAUTY

MINIMALISTISCH MOOIS
Onlangs opende de Kempense modeontwerpster Toos Franken haar nieuwe shop en
showroom in Balen. Een keer per week wandel
je er zo binnen, de andere dagen kom je op afspraak. Je vindt er mooie, minimalistische stukken uit haar seizoencollectie, maar kunt er ook
kleding op maat laten maken. Trouwplannen?
Toos maakt ook schitterende trouwjurken.

FOOD & DRINKS

IEDEREEN AAN DE KREEFT

TOOS FRANKEN, STEEGSTRAAT 18, 2490 BALEN, WWW.TOOSFRANKEN.COM
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Dat kreeft niet per se super exclusief moet
zijn, bewijst Savage, een nieuwe lobsterbar in
Antwerpen. Je eet er kreeft in allerlei vormen:
op een broodje (hun befaamde lobster roll),
in een cocktail (een bloody mary met rivier
kreeft), of bij de brunch (lobster Benedict).
Geen kreeftenfan? Er staan ook gourmet
burgers en hotdogs op het menu. Zalig.

EEN BEETJE TOVEREN
Het Belgische merk Delbôve opende onlangs
z’n deuren in de Antwerpse Korte Gasthuisstraat. Ze staan vooral bekend om hun klassieke Crème Sorcière, een crème die gebruikt
wordt in combinatie met de Eau Sorcière - een
washgel & tonic die make-up verwijdert - en
verbluffende resultaten levert. Daarnaast vind
je in hun spiksplinternieuwe shop nog 19 andere
beautyproducten, die vooral uit natuurlijke en
biologische ingrediënten bestaan.

SAVAGE, KAASSTRAAT 3-5, 2000 ANTWERPEN, 03/231.93.97,
WWW.SAVAGEDINING.COM

DELBÔVE, KORTE GASTHUISSTRAAT 41, 2000 ANTWERPEN,
WWW.DELBOVE-COSMETICS.COM

Lingeriewinkel Marie Lingerie verhuisde begin
dit jaar naar de Eiermarkt. Je kunt er nog altijd terecht voor stijlvolle setjes van kwaliteitsmerken als Marie Jo, Ritratti, Andres Sarda en
Chantelle. Het persoonlijk advies van de charmante eigenares Marijke maakt de shop uniek.
MARIE LINGERIE & SILVI, EIERMARKT 45, 2000 ANTWERPEN,
WWW.MARIELINGERIE.BE.

LOGEREN

EXOTISCHE NACHTEN
Dat je niet ver hoeft te gaan om in vakantiestemming te komen, bewijst B&B Koto. Ze hebben een
zalige tuin mét zwembad en ze openden
net twee indrukwekkende exotische
Garden Suites. Eentje in Afrikaanse
stijl met een boomhut, de andere volgens een Indisch thema
ingericht, met een gouden
vloer en een romantisch
tweepersoonsbad.
KOTO, GARDEN SUITES € 250 PER NACHT
- ER KUNNEN EVENTUEEL 2 KINDEREN
MEE IN DE SUITES SLAPEN, VOOR EEN
SUPPLEMENT VAN € 30 PER KIND.
MIRAEUSSTRAAT 27, 2018 ANTWERPEN,
0474/531.444, WWW.KOTO-ANTWERP.BE

Marie Lingerie & Silvi
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Delbôve
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STIJLVOLLE SETJES
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ZALIGE KOFFIE-ADRESJES

© THE FRESH LIGHT

Clo Clo workshops

1

DESIGN

CREATIEF MET CLO
De Antwerpse Anne-Catherine had al een interieurblog, Clo Clo, maar wil nu ook persoonlijk
inspiratie bieden. Elke eerste zaterdag van de
maand organiseert ze een DIY workshop, waar
je in een groepje van 10 tot 12 personen de leukste accessoires voor je interieur leert maken.
Een macramé-muurhanger, origami-lamp of
gestempeld kussen bijvoorbeeld. De workshops
vinden plaats in een ontbijtbar, er is dus ook
lekkers. Voor je eigen groep maakt ze ook een
concept op maat.

Ergens afspreken voor een kop koffie is altijd leuk,
maar wáár? Hier drie aanraders waar de koffie altijd
klaar is.
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COMPLEET DAGPROGRAMMA

CLO CLO WORKSHOPS, WWW.CLOCLOSTUDIO.BE

Bij Kolonel Koffie is het een hele dag door gezellig
druk. Naast heel goede koffie, hebben ze hier croissants of yoghurt met granola voor het ontbijt, dikke
bruine boterhammen als lunch of homemade muffins
als vieruurtje.
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DAT ZIT GOED
Het wereldberoemde Duitse designmerk Thonet kreeg onlangs een plek in de op het Zuid
gelegen Concept Gallery. Je vindt er zowel de
iconische houten stoelen (waarvan er enkele
door Mies van der Rohe ontworpen werden) als
nieuwe varianten in verschillende felle kleurtjes. Die laatste kun je trouwens ook perfect
buiten zetten.

KOLONEL KOFFIE, MONTIGNYSTRAAT 51, ANTWERPEN,
WWW.KOLONELKOFFIE.BE
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THONET (CONCEPT GALLERY), RIEMSTRAAT 31, 2000 ANTWERPEN,
WWW.THONET.DE

PERFECT VOOR PEOPLE WATCHING
Om de hoek van het MAS vind je koffiebar Broer
Bretel. Je bestelt er zalige koffie met een stuk huisgemaakte taart erbij. Bij goed weer kun je uren op
hun terras blijven hangen, de ideale plek om mensen
te kijken.
BROER BRETEL, NASSAUSTRAAT 7, ANTWERPEN, WWW.BROERBRETEL.BE
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Thonet
Christian Wijnants

CULTUUR

MODE X KUNST
Op een nieuwe tentoonstelling brengt het MoMu kunst en
mode samen, naar aanleiding van het overlijden van de postimpressionistische Belgische schilder Rik Wouters. Zijn schil
derijen worden er gef lankeerd door het werk van een aantal
Belgische ontwerpers, onder wie Dries Van Noten, Christian
Wijnants en Ann Demeulemeester. Uniek!
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RIK WOUTERS & HET HUISELIJK UTOPIA, NOG T.E.M. 26/02/17, MOMU, NATIONALESTRAAT 28,
2000 ANTWERPEN, WWW.MOMU.BE

OOK VOOR THUIS
Bij Caffènation kun je al 12 jaar terecht voor heerlijke
speciality coffee. In deze koffiebar vlak bij de Antwerpse Nationale Bank hangt een hippe, gemoedelijke sfeer. Helemaal fan van hun koffie? Dan koop je
hun bonen gewoon voor thuis.
CAFFÈNATION, MECHELSESTEENWEG 16, ANTWERPEN,
WWW.CAFFENATION.BE

Antwerpen
Roest

FOOD & DESIGN
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GROENE OASE
Het nieuwe Roest is een heerlijk no-nonsenserestaurant op het Antwerpse Eilandje. Het menu
is gevarieerd: er staan zowel Belgische klassiekers als exotische gerechten op de kaart. Je eet
er in een industrieel interieur bomvol planten.
ROEST, SINT-ALDEGONDISKAAI 64, 2000 ANTWERPEN, 03/298.73.59,
WWW.ROEST.BE

4 VRAGEN AAN

MAGALI MOORKENS

DECO

HIP & GROEN
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BEAUTIFUL LIVING
Op de site van een voormalige stokerij in Wijnegem staat het nieuwe wooncomplex ‘Kanaal’
dat volledig werd omgebouwd door de familie
kunsthandelaars Vervoordt. Er komen 98 appartementen in, maar er is ook plek voor winkels
en kunst. Er is bijvoorbeeld een museum waar
tentoonstellingen gehouden worden en er staat
ook een indrukwekkend kunstwerk, ‘At the Edge
of the World’, van de Indiase kunstenaar Anish
Kapoor. Zalige tip: Poilâne, een ambachtelijke
bakkerij uit Parijs. Ze verkopen er het ronde
Poilâne-brood, maar ook koekjes en gebak in
een door Axel Vervoordt ingerichte ruimte.

Op het Antwerpse Eilandje vind je
sinds kort bloemenwinkel Blomster. Eigenaar Jonas stapte uit de
modewereld om zijn hart te volgen
en een eigen zaak te beginnen. Hij
maakt schitterende boeketten - je verwacht niet
anders van een
modeman - en
verkoopt ook
planten en
inspirerende
tijdschriften.
BLOMSTER,
LONDENSTRAAT 46,
2000 ANTWERPEN,
WWW.BLOMSTER.BE

POILÂNE, KANAAL, STOKERIJSTRAAT 27 BUS 1, WIJNEGEM,
BE.POILANE.COM EN WWW.KANAAL.BE

MAGALI MOORKENS, een Antwerpse met Koreaanse roots,
is de vrouw achter het stijlvolle
knitwearlabel Claska. Een reis
naar Tokio inspireerde haar om
haar eigen merk op te richten en
haar droom waar te maken.
WAT MAAKT CLASKA ZO BIJZONDER?
“De pasvorm. De steken zijn erg verfijnd, maar de mouwen zijn volumineus en oversized. Ik ontwerp voor
vrouwen met een sterke persoonlijkheid, die zich willen onderscheiden door hun stijl. Claska is nonchalant,
maar toch erg chic.”

MET WAT VOOR MATERIALEN WERK JE?
“Mijn lievelingsmateriaal blijft mohair. Ik ben verzot op
de harige textuur en de delicate en verfijnde uitstraling.
Mohair wolt niet op, het wordt zelfs mooier naarmate
je het vaker draagt. Een mohairtrui kun je ook het hele
jaar door aan.”

ACCESSOIRES

BRILLEN DIE BLIJ MAKEN

Poilâne, Kanaal

Ace & Tate, een hip Amster
dams brillenlabel, opende
zopas een f lagshipstore
in Antwerpen. Je vindt er
stijlvolle (zonne)brillen van
goede kwaliteit die ook nog
eens heel betaalbaar zijn.
Om meteen een collectie
te beginnen.
ACE & TATE, STEENHOUWERSVEST 15,
2000 ANTWERPEN, WWW.ACEANDTATE.COM

Ace & Tate
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WAT MAAKT ANTWERPEN DE PERFECTE
THUISBASIS VOOR JOU?
“Ik heb in Aix-en-Provence en in Londen gewoond
en ik reis erg graag, maar toch blijft Antwerpen voor
mij de leukste plek om te wonen. De mensen zijn erg
open-minded, je kunt je makkelijk uiten op creatief en
artistiek vlak. Het is een erg boeiende stad, waar steeds
iets nieuws te beleven of te ontdekken valt.”

WAT ZIJN JOUW LIEVELINGSPLEKKEN IN
DE STAD?
“In Antwerpen ga ik het liefst van al eten bij Ko’uzi. Je
bestelt er de beste creatieve sushi. Aperitieven doe ik
bij Vitrin. Het is heerlijk zitten op de charmante Marnixplaats en er komt een aangename mix van mensen.
Maar ik zit ook erg graag thuis: voor de open haard of
op het terras. Shoppen doe ik eigenlijk het liefst in het
buitenland, zodat ik onbekende merken kan scoren. Ik
mix goedkopere en duurdere stukken.
• CLASKA, WWW.CLASKA.BE
• KO’UZI, LEOPOLDPLAATS 12, 2000 ANTWERPEN, WWW.KOUZI.BE
• VITRIN, MARNIXPLAATS 14, 2000 ANTWERPEN, WWW.VITRIN.EU

