SHOPPING
BRUGGE

#shoppingbrugge #imaginebruges

de
hele stad
is een
geschenk
Geef eens een dagje Brugge cadeau. Kies zelf het
bedrag waarmee je iemand wil verrassen en laat de
gelukkige naar hartenlust shoppen, eten of drinken
bij de deelnemende handelaars. Shop till you drop of …
tot de bon op is!
Op www.cadeaubonbrugge.be en in de app bestel je
de bon met een klik en zie je in een oogopslag waar hij geldig is.
En dan is er natuurlijk ook www.visitbruges.be/nl/locallove.
Daar vind je authentieke adresjes waar locals graag komen
en die worden gerund door gepassioneerde lokale
ondernemers. Spring er binnen en verras de thuisblijvers met
een origineel of handgemaakt cadeau.

“Onze stad heeft het allemaal: de mooiste
historische gebouwen, toonaangevende musea,
romantische hoekjes en pleintjes en de heerlijkste
restaurants. Maar ook modeliefhebbers vinden
in Brugge zeker hun goesting. Onze Brugse
handelaars zijn enorm gedreven en hebben
een hart voor lokaal ondernemen.”
DIRK DE FAUW
Burgemeester

”Onze lokale handelaars - local heroes - vormen
het unieke DNA van Brugge als shoppingstad.
Ze zijn de reden waarom shoppers voor Brugge
kiezen, zij maken het verschil.”
PABLO ANNYS
Schepen van Werk
en Ondernemen
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Hoezo openluchtmuseum?! Zij die
Brugge kennen, weten wel beter.
Brugge onderging de laatste jaren
een stevige metamorfose. Heel wat
leuke en verrassende adressen
openden hier de laatste tijd hun deuren.
Zaken met een ziel die de grote
winkelstraten en kleine steegjes
kleur geven.

Ontdek samen met hen de
mooiste Brugse adressen,
laat de stad als muziek in je oren
klinken en geef je ogen de kost …

✴

— Lara Taveirne (°1983)
is auteur en regisseur. Ze
groeide op als middelste van
vijf kinderen in de Brugse
binnenstad. Nu woont ze met
haar man, zoon en dochter in
de Meetkerkse Moeren.
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Brugge is bovendien gezellig en op
mensenmaat. Ideaal dus voor een
dagje winkelen. In dit magazine
loodsen zes locals je op het ritme
van topnummers door hun hometown
Brugge. Ze flaneren met jou langs
de prachtige pleinen, straten en
steegjes, vertellen fijne anekdotes
en nemen je op sleeptouw naar
hun favoriete adressen.

Winkelen maakt me niet gelukkig,
tenzij het een esthetische beleving is.
Er hoort sfeer en schoonheid bij. En
dat vind ik in Brugge. Uit vrije wil ga
ik niet graag mijn huis uit. Het is mijn
dochter die mij mee trekt naar de stad
met haar spaarpot onder de arm.
Als ik zie hoe blij ze is als de winkeliers
haar in de watten leggen, dan slaat
haar geluk over op mij. Dan sta ik
mee te blinken.”

— Ellen Charlotte Marie
(°1979), fotografe, foodblogster,
foodie en auteur is een
overtuigde Brugge-oholic. Ze
woont in de Brugse rand met
haar twee zonen van 10 en 8.
Wat Brugge voor mij uniek maakt als
shoppingstad is de gezelligheid en de
kleinschaligheid. De stad overdondert
je niet, je geraakt niet geïntimideerd
en toch heb je hier een ruim en divers
aanbod. En in Brugge kom ik altijd wel
iemand tegen die ik ken. Of er zijn ook
heel wat handelaars waar ik na al die
jaren een heel goed contact mee heb.
Ik geniet van die persoonlijke touch.”

In Brugge heb je nog winkels met
een gezicht, waar de eigenaar zelf
achter de toonbank staat. Dat vind
ik toch een meerwaarde voor een
winkelstad. Die eigenaars kennen hun
producten vanbinnen en vanbuiten en
doen dat echt met hart en ziel. Ik
geef liever mijn geld uit aan zo iemand
dan aan een of andere onpersoonlijke
multinational.”

Ik hou van shoppen in Brugge,
het is er gezellig. Alles is vlot bereikbaar, dicht bij elkaar en het is niet te
overweldigend. Je komt altijd wel iets
tegen en je hebt er een goeie variatie tussen ketens en kleine winkels.
Brugge is sowieso een mooie stad en
qua sfeer is het ook heel leuk … alleen
jammer dat je op kasseien niet kan
skaten ;-) .”

— Wim Lybaert (°1968)
is TV-maker en moestuinier.
Hij groeide op in Sint-Andries,
is vader van drie tieners en
woont met zijn gezin net
buiten de stad.

— Beer Vanhoutte (°2004)
skatet al van zijn acht jaar. Hij
is meestal te vinden in het
skatepark aan het Entrepot of
het Tempelhof.

— Xavier Taveirne (°1981),
radio- en televisiemaker groeide
op in Beernem. Hij woonde
een tijd in Brussel maar kon
de lokroep van Brugge die
Schone niet weerstaan en
woont nu in Assebroek.
Ik vind het belangrijk om lokaal te
winkelen. In onze familie zitten best
veel zelfstandigen: mijn ouders
bijvoorbeeld en mijn man. In Brugge
vind ik het leuk omdat alles overzichtelijk is. Mijn man en ik hebben
lang in Brussel gewoond en daar
had ik veel last van FOMO (Fear of
Missing Out). Daar is zoveel te doen,
wij werden er gek van al die prikkels!
Hier in Brugge is er een soort
voorkeuze gemaakt en dat zorgt
voor rust.”

— Sun Mee Cattrysse (°1978)
is scenariste. Ze groeide
op in Hamme en verloor 25
jaar geleden haar hart aan
een West-Vlaming met een
voorliefde voor Brugge. De vonk
sloeg over …
Ik heb lang in de Brugse binnenstad
gewoond en ben nog altijd heel graag
in Brugge. Sinds we er niet meer
wonen is de stad een beetje nostalgie
geworden. Ik geniet nog
meer van haar gezelligheid en dorpse
karakter, de vertrouwdheid van mijn
vaste adresjes. Ik hou er ook van om
‘s avonds langs de vesten en door de
kleine straatjes te wandelen met de
hond. De rust die dan over de stad
neerdaalt heeft iets magisch.”
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Je hebt een vrije dag! Soes nog even,
neem een verkwikkende douche en trek
er op uit richting Brugge! Daar wacht de
zaterdagmarkt je in alle vroegte op,
dé uitgelezen plek om de dag te beginnen.
Adem de sfeer in, geniet van de bloemenzee en laat je wakker schudden door de
enthousiaste bedrijvigheid van de marktkramers.

sun.

Toen de kinderen klein waren ging ik
elke woensdag naar de markt. Ik had dan
mijn vaste kramen: mijn bloemenkraam,
mijn kippenkraam, mijn loempiakraam,
mijn wafelkraam. Nu nog vragen ze soms:
wanneer ga je nog eens naar het
wafelkraam?” Sun Mee Cattrysse

Als ik ’s morgens vroeg Brugge in fiets en het wemelt van het volk
op de markt … dan geeft me dat het gevoel op reis te zijn, maar dan
in een stad die ik door en door ken. Ik betrap mezelf dan wel eens op
de gedachte: stel dat ik hier op reis zou zijn, dan zou ik er wellicht van
dromen om hier te wonen.”
Lara Taveirne

Op woensdagvoormiddag ga ik graag
naar de markt op de Markt. Vooral in de
lente ga ik er graag om een bosje tulpen.
Mijn mama is dan vaak ook op een terrasje
in de buurt te vinden voor een
moeder-dochterkofﬁe.” 			

Ellen Charlotte Marie
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Lara Taveirne

Overnacht je in Brugge?
Als je een kamer boekt bij één van de
deelnemende logiesuitbaters krijg je
kortingscodes voor treintickets en
voor busritten. Vraag er gerust naar.
www.visitbruges.be/nl/logies
Voor wie niet met de fiets komt is het
station dé ideale uitvalsbasis, op een
boogscheut van het centrum. Een
mooie boogscheut bovendien: door
het groene Koning Albert-I park
te voet, met de fiets, met een
fietstaxi of Blue-bike het centrum in.
Of je hopt er gewoon een willekeurige
bus op. Parkeer je in de parking
Centrum-Station, dan is de bustransfer
naar de binnenstad en terug zelfs
inbegrepen in het parkeerticket.

Eens je in de binnenstad bent, zijn
je voeten je beste vrienden. Alles is
er op wandelafstand en de hoofdwinkelstraten zijn op zaterdagen en
elke eerste zondag van de maand
tussen 13 en 18 uur autoluw.

www.visitbruges.be/nl/bereikbaarheid
www.shoppingbrugge.be/#bereikbaarheid
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De laatste jaren evolueert Brugge
meer en meer naar een groene en fietsvriendelijke stad. Vanuit Sint-Michiels
fiets ik over de Passantenfietsbrug zo
de binnenstad in. Zalig toch?!”

Wim Lybaert
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Li O Lait vind ik heel tof
voor een koffie, daar spreek
ik graag af. Daar hangt zo’n
huiselijke sfeer, het lijkt wel
of ik gewoon gezellig thuis
zit. Gouden tip: de pastel
de nata is om duimen en
vingers bij af te likken!”

Li O Lait, Dweersstraat 30

Koffie (de; m; meervoud: koffies):
De magische substantie die
‘Laat me met rust’ verandert
in ‘Goeiemorgen!’

Brazila’s, Mallebergplaats 1
Een goed bewaard geheim en sinds
jaar en dag de favoriete stop van elke
Brugse koffiefanaat.
I Love Coffee, Sint-Jakobsstraat 10
Als een koffiebar I Love Coffee heet,
dan mag je wel wat verwachten. En hier
lopen ze zonder twijfel over van liefde
voor het zwarte goud.
Cafuné, Academiestraat 8
In deze kleine fijne koffiebar vind je
naast een standaard kopje koffie ook
het betere werk. You name it, they
brew it!
Als jij de zon aanzet,
schenken zij alvast
de koffie in.
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Voor mezelf koop ik vooral bij Essentiel.
Ook bij Boetiek Ruth neem ik geregeld
een stuk mee. Ik ga daar in de eerste
plaats voor de schoenen van Atelier
Content.” Sun Mee Cattrysse

Mag het wat meer zijn? In Brugge
nemen we grootmoeders advies
“Ontbijt als een koning” graag ter
harte. En daarvoor zit je in een
van de volgende adresjes meer
dan goed:

Essentiel, Zuidzandstraat 28
Boetiek Ruth, Sint-Jakobsstraat 55
Nine One One, Eiermarkt 7
Als ik met mijn mama een dagje
ga shoppen is Margritt een ideaal
startpunt. Een lekkere koffie of een
ontbijt en dan kunnen we er tegen.
Ze hebben ook een ruim vegan
ontbijtaanbod.“

Ellen
Nomad, ‘t Zand 12
That’s Toast, Dweersstraat 4
Matin Midi, Zilverstraat 36
Kottee Kaffee, Korte Zilverstraat 8
Le Pain Quotidien, Simon Stevinplein 15
Books & Brunch, Garenmarkt 30
The Gulliver Tree, Cordoeaniersstraat 4
Blackbird, Jan van Eyckplein 7
Margritt, Sint-Amandsstraat 30

Charlotte Marie

De echtgenote van Filips de Schone
zou in 1301 tijdens een bezoek aan
Brugge kwaad hebben uitgeroepen: “Ik
meende dat ik alleen koningin was, maar
hier zie ik er nog zeshonderd andere!”
De edelvrouw zou nu, 720 jaar later,
ongetwijfeld een hartinfarct krijgen
want met al die fijne boetiekjes zijn
we meer dan ooit de koning(in) te rijk.

Bij skateshop Nine One One haal ik
al mijn skatespullen: kleding, schoenen,
materiaal … Dat is echt my place to
go. Ze hebben daar skatekleren die je
nergens anders vindt en het is toffer om
kleine skatemerken te steunen van en
voor skaters.” Beer Van Houtte

Voor mij is de zomer pas begonnen als ik mijn eerste
paar sandalen gekocht heb. Giraldo of Quicke zijn dan
mijn favoriete winkels.” Ellen Charlotte Marie

COS is nu ook in Brugge in het
Zilverpand. Daar ben ik wel heel blij
mee. Ik draag heel graag kleding van
Selected, dat is een Deens merk waar
ik me heel comfortabel en gemakkelijk
in voel. Bij Juttu in Brugge ligt het in
de rekken. In die winkel hebben ze veel
toffe dingen, daar spring ik graag
eens binnen.” Xavier Taveirne

Mijn man vindt altijd zijn goesting
bij Vertigo. Ze hebben daar hele toffe
jeansbroeken van Jacob Cohen en
van Noteboom.
Violaine, onze jongste, is helemaal into
American Vintage. Da’s wel handig want
zij hebben veel pulls in taille unique.
Die dragen we dan allebei.”

Sun Mee Cattrysse
American Vintage, Eiermarkt 4
COS, Noordzandstraat 63
Vertigo, Noordzandstraat 34
Juttu, Noordzandstraat 54

Bij Essentiel ga ik heel graag
shoppen net als bij Dame de Pique.
Bij Scotch & Soda kijk ik ook graag voor
mijn zonen. Mijn jongste zoon gaat nog
mee in de dingen die ik voor hem kies.
Ik geniet daarvan, zo lang het nog duurt!
Bellerose in het Zilverpand is ook zo’n
vaste waarde voor mij!”

Ellen Charlotte Marie
Quicke, Zuidzandstraat 21-23
Giraldo, Steenstraat 84
Skateshop The Fat Flamingo,
Langestraat 24
Dame de Pique,
Noordzandstraat 16A
Scotch & Soda,
Noordzandstraat 21
Bellerose, Zilverpand 17

New kids
in town

Sillie Boetiek,
Sint-Salvatorskerkhof 18

Hip & happy

Sillie Boetiek verkoopt eigentijdse maar
tijdloze kledij aan een betaalbare prijs.
Het interieur is Scandinavisch ingericht,
boordevol planten en gezelligheid.

Zonnebril uit roestvrij staal van Meller,
€40 bij Sillie Boetiek

Sudoko rok,
Collectors Club,
€140 bij A Suivre

James blazer in lila en
ecru, Collectors Club,
€198 bij A Suivre
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Meisjes, Eiermarkt 8
Dress yourself happy, is het motto
van (Twee) Meisjes en dat lukt hier
moeiteloos. Zowel online als offline.
Hier geen high-end luxe, wel leuke en
betaalbare mode met een vintage twist.

The Box, Sint-Jakobsstraat 28 &
Academiestraat 14
The Box is een plug & play-handelspand
dat ondernemers voor een korte periode
kunnen huren om hun winkelconcept
te lanceren. Hierdoor verandert het
concept regelmatig en vind je er altijd
een nieuw verrassend aanbod.
Meer info op
www.theboxvlaanderen.be/brugge

Geel bloesje van
Emma blouse,
€69,95 bij Mais Oui

Witte sneakers in vegan
druivenleer van Alexia
sneakers, €149
bij Mais Oui

Mais Oui, Academiestraat 12
Fresh, Sint-Jakobsstraat 30
Gymp, Noordzandstraat 79
Milla & Milly, Noordzandstrat 55
Leeloo, Sint-Jakobsstraat 19
A Suivre Outlet, Noordzandstraat 22
Twee Meisjes, Sint-Jakobsstraat 61.

Drie jaar geleden heb ik Billy June
geopend, die winkel is echt iets van mij,
daar heb ik mijn stempel op gedrukt.
De kleding en het interieur stralen een
bohemienstijl uit die 100 % bij mij en
mijn collega en soulmate Martine passen.
Ik hou van Ibiza, ben er als kind vaak
geweest en die sfeer probeer ik in Billy
June te steken. De Dweersstraat is een
gezellig straatje, er passeert veel volk en
er zijn verschillende gezellige restaurants
en terrasjes om iets te drinken. Het
zou leuk zijn als we hier vlaggetjes en
lampjes kunnen ophangen, dat brengt
ook ’s avonds sfeer. Dan maken we ons
eigen Ibiza hier in Brugge.”

Tatiana van de Walle

Cropped jumpsuit met lint
in de taille van Vila Clothes,
€59,99 bij Sillie Boetiek

Billy June, Dweersstraat 11a

Elegante hakken uit
100% leder van Steve
Madden, €109,99 bij
Sillie Boetiek

Geel T-shirt met gouden
knopen van JDY,
€14,99 bij Milla & Milly
Lila kleedje van Ydence,
€69,95 bij Milla & Milly

Brugse
Begrippen

Het zit in
de details

Brooklyn, Noordzandstraat 50
Virgul & Max Mara, Noordzandstraat 74
Parallax, Zuidzandstraat 17

Petite Brunette,
Sint-Jakobsstraat 56

Ik voel me snel schuldig
als ik ga winkelen. Ik word
ongelukkig van het idee dat
spullen voor mij in het leven
zijn geroepen. Vandaar dat
ik bijna alles tweedehands
koop: ik adopteer graag
dingen die al een leven
achter de rug hebben.”

Pet Cap, Geldmuntstraat 30a
Mia Willems
Exclusive Diamonds,
Geldmuntstraat 10

Lara Taveirne

Niet alleen
katten hebben
vele levens
Bella Donna, Geldmuntstraat 19
Io. Wim, Geldmunstraat 13
Voor mijn oorbellen ga ik altijd naar Bella Donna.
Mijn meisjes ondertussen ook. Elsje maakt haar juwelen
zelf en je kan haar dus vragen om bepaalde setjes samen
te stellen. Ik ga vaak voor asymmetrie. Mijn lenzen haal
ik bij Io. Wim. Al is dat wel gevaarlijk. Ze hebben daar ook
de brillencollectie van Chloé. Als ik om lenzen ga en
ik zie weer een bril, kan ik er niet aan weerstaan.”

Sun Mee Cattrysse

Selected by Françoise,
Ezelstraat 100
Je hebt tweedehandswinkels en …
Selected by Françoise. Een charmante
boetiek die gevuld is met exclusieve en
trendy tweedehandsmerkkledij en leuke
accessoires. Regelmatig zijn er ook
overstocks te vinden.
TROC, Korte Zilverstraat 12
Toegegeven, je moet een beetje zoeken
om TROC te vinden. Dit is dan ook
een goed verscholen tweedehands
paradijsje dat tot de nok gevuld is
met vintage vondsten. Voor de échte
meerwaardezoekers.
Think Twice, Sint-Jakobsstraat 21
Bij Think Twice hebben ze zo’n beetje
streetwear en veel toffe hemdjes. Daar
ga ik graag en ontdek ik altijd wel iets
naar mijn zin.” Beer Van Houtte
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Brazi’s Sandwich
Shop is voor mij de
lekkerste broodjeszaak
van Brugge dan vooral
hun broodje Kip Brazi’s.
Dat is echt een zalig
broodje. Als ik er sta
aan te schuiven twijfel
ik soms om eens iets
anders te proberen,
want ze hebben daar
ook een gewone club of
een martino of zo.
Maar als ik dan mag
bestellen, dan is het
toch altijd zo’n Kip
Brazi’s.” Beer Van Houtte

Lunchen is voor mij na De Ochtend
of voor de shift van het late Journaal
ideaal. Ik probeer elke maand met
mijn zus te gaan eten en dan nieuwe
plekken te ontdekken. De kwaliteit
van onze Brugse restaurants heb
je niet in zo heel veel steden.”

Xavier Taveirne
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Het terras van de Crowne Plaza op
de Burg is ook een aanrader. Het is er
aangenaam zitten met een fantastisch
zicht. En de kinderen zijn dol op de
garnaalkroketten en de frieten.”

Sun Mee Cattrysse
Lunchen doe ik graag bij Nomad, ze
hebben een ruim aanbod lekkere vegan
gerechten. Ook bij Passion for Food
ga ik graag lunchen. De vriendelijke
chef daar weet dat ik veganist ben.
Ik heb het volste vertrouwen en laat
hem zijn goesting doen. Hij verrast
mij elke keer! Zijn mediterraanse
groentestoofpotjes zijn echte
smaakbommetjes!”

Ellen Charlotte Marie

Ik ga heel graag naar Les
Coquettes. Dat is zoveel meer dan
alleen een kapperszaak! Ze noemen
het een lifestylesalon. Je kan er iets
drinken, ze serveren er ook heerlijk
gebak en … ze hebben een zalig
terras in de zon!”

Ellen Charlotte Marie
Nomad, ’t Zand 12
Les Coquettes, Braambergstraat 12
Passion for Food, Philipstockstraat 39

Ik ben een grote fan van het
restaurant Komtuveu. Dat is zo goed,
briljant! Ik hoop voor ons dat die nog
lang van een ster weg blijven …
Maar die ster is volgens mij echt
onderweg. Prijskwaliteit echt zot.
En een hele toffe chef.”

Xavier Taveirne
Crowne Plaza, Burg 10
Komtuveu, Gentpoortstraat 51

Brazi’s Sandwich Shop,
Sint-Jakobsstraat 2

Babette, Noordzandstraat 67
Sanseveria, Predikherenstraat 11
Waar we vaak met het hele gezin
gaan, is The Olive Tree. Lekkere
Griekse keuken. Een eindje verder in
de straat is er The Olive Streetfood:
ideaal voor een snelle hap.”
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Sun Mee Cattrysse
In het Zilverpand heb je Kaffee Kamiel.
Een toffe plek om ’s middags snel iets
te eten. Ze hebben bovendien een leuk
terras in de zon. De Republiek is ook zo’n
adresje. Als mensen mij vragen waar ze
lekker kunnen lunchen in Brugge, stuur
ik ze daar naartoe.” Xavier Taveirne
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Xavier Taveirne

Na de lunch is het Cadeauo-clock. Een verjaardag,
huwelijk, Moeder- of Vaderdag
of gewoon zomaar. Er is
altijd wel een reden om
iemand met een cadeau(tje)
blij te maken.

me n

Ik ben een man van de lunch, dat
is mijn favoriete maaltijd. Bij brood en
slahuis Babette hebben ze lekkere
slaatjes. Of bij Sanseveria, het
bagelsalon, ga ik ook graag.”

The Olive Tree, Wollestraat 3
The Olive Streetfood, Wollestraat 12

Andere snelle
lunchadressen:

Kaffee Kamiel, Zilverpand 7
De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36

Cropains, Geldmuntstraat 21
Bocca, Dweersstraat 13
HAP take away bites, Zilverpand 16
De Belegde Boterham,
Kleine Sint-Amandsstraat 5
That’s Toast, Dweersstraat 4
Malabar, Jozef Suvéestraat 29
TouGou, Smedenstraat 47
Monkey Eleven, Vlamingstraat 64

In Brugge zijn er verschillende leuke
juwelenwinkeltjes. Onlangs heb ik ze
bijna allemaal bezocht toen ik op zoek
was naar een cadeau voor mijn vriendin.
Ik heb een vergelijkende studie gedaan
en heb dan uiteindelijk bij Zazou een
mooi armbandje voor haar gekocht.”

Voor cadeaus ga ik naar Duka
Moodstore. Daar hebben ze leuke
juweeltjes, toffe hebbedingetjes en
prachtige kleding. Het is een heel
gezellig winkeltje met een gedreven
uitbaatster die precies weet waar ze
voor staat.”

Beer Van Houtte

Ellen Charlotte Marie

Zazou, Sint-Amandsstraat 19

Duka Moodstore, Wijngaardstraat 14

Ik ben dol op van die black potteryovenschalen. Ik haal die bij Munt Interior
Life of bij La Stanza di Stefanie. Twee
winkels waar ik ook regelmatig om
cadeaus ga. Het aanbod is daar heel
divers.”

Sun Mee Cattrysse

Pakjes voor ukjes
De Toekan, Mariastraat 2
Krokodil, Sint-Jakobsstraat 47
Pim Pam Poen, Vlamingstraat 16
Suzie et Gus, Katelijnestraat 56

Een presentje
voor een foodie?
De Olijfboom is voor mij een beetje
de grot van Ali Baba. Die winkel
staat vol kruiden en specerijen, meer
dan tachtig soorten olijfolie, twintig
soorten aceto balsamico … Als ik er
binnenspring hebben ze altijd wel iets
nieuws dat ik nog niet geproefd heb.
Daar ga ik graag voor mezelf of voor
een lekker cadeau.” Wim Lybaert
De Olijfboom, Smedenstraat 58
Als je perfect gerijpte kazen zoekt,
dan ga je naar De Kaasbolle. Eigenaar
Carl Top is een ongelofelijk gedreven
man die kaas verkoopt met hart en ziel.
Hij kent er echt alles van! Ik ga binnen
voor 1 of 2 stukjes kaas maar de kans
is groot dat ik met een veelvoud buiten
stap. Het enthousiasme van Carl werkt
nu eenmaal aanstekelijk.” Wim Lybaert
De Kaasbolle, Smedenstraat 11

Geschenken doen
aan boeken denken …
of aan muziek …

Dille & Kamille, Simon Stevinplein 17
Een tijd geleden heb ik voor het
eerst zelf kombucha gemaakt en nu
heb ik mij op het inmaken gesmeten.
Dille & Kamille heeft alles om mijn
keukenexperimenten tot een goed
einde te brengen: weckpotjes en
flessen, speciale trechters en vrolijke
etiketten om te labelen.”

Ellen Charlotte Marie
Munt Interior Life, Muntplein 2
La Stanza di Stefanie, Ezelstraat 43
Callebert, Wollestraat 25
De Corte, Sint-Amandsstraat 28

Bij Rombaux ga ik graag eens
snuisteren tussen de cd’s. Dat is zo’n
mooie, sfeervolle winkel.”

Sun Mee Cattrysse
Rombaux, Mallebergplaats 13
“Als we boeken willen, gaan we naar
De Raaklijn. Daar hebben ze echt een
hart voor boeken. Je kan daar binnen
gaan en zeggen “Ik lees dat graag,
wat kan je me nog aanraden?” De
suggesties die Netflix doet voor series
op basis van je kijkgedrag, doen zij met
boeken.” Xavier Taveirne
De Raaklijn, Kuipersstraat 1

Al 16 jaar baat ik Lunabloom uit en
nog altijd met evenveel enthousiasme
als in het begin. Zowel in de winkel als
op de webshop probeer ik de stempel
van Lunabloom te drukken. Ik denk
na over de merken en artikels die ik
aanbied, de kwaliteit, de vormgeving,
de presentatie … Op die manier
probeer ik het verschil te maken met
andere kinderwinkels.” Sofie Wildemeersch
Lunabloom, Eekhoutstraat 17b
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Xavier Taveirne

Exceller Bikes, Philipstockstraat 43

Creatievelingen halen
hier hun hart op
Een andere vaste waarde voor ons
is De Schacht, daar haalt mijn man al
zijn tekengerief. Die winkel was er al
toen ik nog op school zat!”

Xavier Taveirne

Ice, ice, baby

De Schacht, Katelijnestraat 49
Alpha Papyrus, Eekhoutstraat 25

Da Vinci, Geldmuntstraat 34
Oyya, Noordzandstraat 1
De IJsbeer, Noordzandstraat 73
Flavourrs, Noordzandstraat 64

Nog leuke
hebbedingen
Voor cadeautjes ga ik naar The
Flying Tiger of Jelly Jazz, dat zijn
kleine toffe winkels waar ik altijd wel
iets leuk ontdek.” Beer Van Houtte
The Flying Tiger, Zuidzandstraat 30
Jelly Jazz, Steenstraat 45
Basiel Urban Greenhouse,
Mariastraat 13
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Wafels, koeken
en gebak
Balthasar, Sint-Amandsstraat 37
Lizzie’s Wafels, Sint-Jakobsstraat 16
Otto Waffle Atelier, Markt 11
Zucchero, O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 18
Aux Merveilleux de Fred, Eiermarkt 3a
Maison la Confiance, Wollestraat 31a

e

Mijn man is nogal into fietsen,
hij gaat overal met de fiets. Hij
heeft zijn auto onlangs verkocht. Bij
Exceller Bikes vinden we alles, dat
is een fantastische fietsenwinkel.”
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Cadeau voor een
fietsfanaat?

“Als ik met de meisjes een ijsje
haal bij Da Vinci, wandelen we
door naar het Muntplein om
ze op te eten. We noemen dat
het IJsjesplein.”

Wie zoet is krijgt
in Brugge het hele
jaar door lekkers

I

In de Langestraat hangt een
fijne nostalgie. Je hebt er tweedehandswinkels en veel kleinere winkels
die persoonlijk aangekleed zijn. In
de Riddersstraat heb je DEPOT d’O,
waar ik graag cadeautjes zoek. Dag &
Zonne, de volgestouwde antiekwinkel
aan de brug, is ook een belevenis,
met de mooiste etalage van Brugge.
Daar kun je me gerust een uurtje
voor parkeren.” Lara Taveirne
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Pol Depla, The Chocolate Brothers, Mariastraat 34
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The Chocolate Brothers is meer dan een gewone
pralinewinkel. Bij ons kan iedereen komen kijken hoe
onze chocolade op ambachtelijke wijze gemaakt wordt.
De Fairtradetablet ‘Sjokla’ die we samen met De Gilde
van de Brugse Chocolatiers ontwikkelden voor de Stad.
Wij kopen onze bonen direct bij de lokale boeren in ZuidAmerika. Van eerlijke cacaoboon tot heerlijke reep.”

Heb je nog energie en goesting?
Dan is het tijd om andere oorden op
te zoeken en enkele verborgen parels
te ontdekken in de buurt van de
Langestraat of de Ezelstraat.
Dit is Brugge voor gevorderden!

BbyB, Sint-Amandsstraat 39
Bij BbyB vind je een gamma
hautecouturechocolaatjes die
nauwelijks te weerstaan zijn. Laat
je gewillig verleiden door hun
verrassende smakencombinaties
zoals chocolade met rabarber,
speculaas, babelutte of steranijs.
The Chocolate Line,
Simon Stevinplein 19
Goede wijn behoeft geen krans …
The Chocolate Line is al jaren een
gevestigde waarde. Artisanale en
(h)eerlijke chocolade met een hip
en cool kantje.

DEPOT d’O, Riddersstraat 21
Dag & Zonne, Langestraat 3

Echte snuffeladressen
Chelou, Philipstockstraat 31
Madam Mim, Hoogstraat 29
Postbar, Langestraat 82
Cherry Picker Record Store,
Langestraat 74
Den Elder, Langestraat 84

In de Ezelstraat beweegt
er veel, daar is iets aan ’t
gebeuren! Goûts et Couleurs
bijvoorbeeld is een winkel waar
ik graag eens binnenloop.”

Xavier Taveirne

De Ezelstraat is een straat waar veel winkels nog een gezicht hebben.
Je hebt bijvoorbeeld Frederiek Van Pamel, Jürgen van Kok au Vin, Marianne van de
keramiekwinkel en wij: Bob en Ester van Goûts et Couleurs. Onze klanten kennen
ons en wij kennen hen. Die persoonlijke touch is uniek, daarvan krijg ik energie. In
onze winkel hangt een ongedwongen sfeer, klanten fladderen binnen, snuisteren
wat in de winkel of komen een babbeltje slaan. Soms lijkt het wel of we gewoon
in onze living staan.” Ester De Vestele
Goûts et Couleurs, Ezelstraat 1 & 5

De Langestraat is een straat waar
heel veel toffe adressen zitten. De
wereld op een kluit is het. Je kan
er Thaïs eten, Libanees, Tibetaans,
Koreaans, Filipijns …” 			

Sun Mee Cattrysse

Perfume Stories, Hoogstraat 44
Atelier Twee, Langestraat 52
Waxx Underwear, Hoogstraat 27
Lilola, Langestraat 47
Shoe Recrafting, Langestraat 13

Helemaal op
jouw maat
Ik heb een paar klassieke schoenen
waar ik wel wat geld aan uitgegeven
heb. Die laat ik herstellen bij Shoe
Recrafting als ze stuk zijn. Uitbater Luc
weet precies hoe je schoenen moet
verzorgen, hoe je leder moet voeden en
opblinken. Ik krijg dan echt goesting om
mijn schoenen te poetsen. Een keer per
half jaar maak ik er echt mijn werk
van, dan zit ik wel een uur aan 1 paar
schoenen.” Wim Lybaert

Café Costume, Ezelstraat 10
De winkel van Frederiek Van Pamel
staat vol interieurspullen die je nergens
anders tegenkomt. Hij heeft een unieke
stijl en zoveel smaak, ik laat me graag
door hem op sleeptouw nemen. Je kan
er ook schitterende boeketten laten
binden. Daar maak ik mijn vrouw echt
blij mee.” Wim Lybaert
Frederiek Van Pamel, Ezelstraat 33

Hier komen al vele
generaties over
de vloer
Tekenhuis Van Loocke, Ezelstraat 17
Chocolaterie Spegelaere,
Ezelstraat 92
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Hier kan je de dag in
schoonheid eindigen
Ik groeide op midden in de stad,
in een groot herenhuis, in een gezin
met vijf kinderen. Mijn vader had de
traditie om elke avond na het eten
met ons te gaan wandelen in de stad.
Die avondsfeer in Brugge blijft
fascinerend. Het was ook een zeer
dankbare stad om in op te groeien.
Al op jonge leeftijd kregen we een
grote vrijheid omdat het zo’n veilige
en kleine stad is.” Lara Taveirne
Als ik bij Hilde en Ivo van Cuvee zit,
laat ik mij graag verrassen door hun
natuurwijnen. Ze kennen mijn smaak
ondertussen en weten precies waar
ik van hou. Die mensen steken daar
hun hart en ziel in en dat apprecieer
ik. Alleen daarmee krijg je mij over een
drempel van een winkel, café
of restaurant.” Wim Lybaert
Cuvee, Philipstockstraat 41

Cocktailbar Groot Vlaenderen staat
hoog op mijn to-dolijst. Mijn beste
vriend uit de middelbare school heeft
hotelschool gedaan in Lausanne en
werkt nu in Londen. Hij heeft me al
een paar keer gezegd dat ik daar zeker
een cocktail moet gaan proeven.” 		

Xavier Taveirne

Groot Vlaenderen, Vlamingstraat 94

De beste pintjes drink je in ’t Klein
Venetië: ze worden perfect getapt,
gaan vlot binnen en … je krijgt er geen
hoofdpijn van! Daar zit je - volgens mij
althans - op het schoonste terras van
Brugge, met zicht op de Rozenhoedkaai.

In de l’Estaminet hangt een bepaalde
intimiteit die me een thuisgevoel geeft.”

Lara Taveirne
l’Estaminet, Park 5

In de Reisduif is een volkscafé waar
altijd wel iemand zit die ik ken als ik
er binnenstap.
Café Vlissinghe is een plaats waar ik
al 25 jaar ga. Ik ken Bruno al lang, van
in de tijd dat hij nog in de Vuurmolen
werkte. Hij en zijn vrouw zijn waardige
opvolgers van de herbergiers die hier
500 jaar voor hen zaten.”

Wim Lybaert

In de Reisduif, Langerei 30
’t Klein Venetië, Braambergstraat 1
Café Vlissinghe, Blekersstraat 2

Cocktailbars
The Bar’n, Sint- Amandsstraat 2
Brugse Gin Club, Jozef Suvéestraat 19
Bar Ran, Kuipersstraat 4

Wijnbars
Blend, Kuipersstraat 8/10
Pinot-Riesling, Hoogstraat 33
Cookie’s, De Garre 2
Smaaak, Jozef Suvéestraat 20
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Hang even
de toerist uit
Als je kroost het winkelen beu is,
kunnen de toeristische trekpleisters
voor wat afleiding zorgen: stap in
een bootje op de reien, neem de
paardenkoets of beklim het Belfort
en bewonder Brugge uit de lucht. Bij
helder weer kan je zelfs de zee zien!

De kleine dingen des levens

Shoppen en kinderen
… het kan een heftige
combinatie zijn. Dan is
de gemoedelijkheid van
Brugge een zegen. De
stad is helemaal op maat
van kleine stappertjes.
Met deze survivalkit
wordt een dagje
shoppen met kroost een
droom … of toch geen
nachtmerrie ;)

Anna gaat naar Brugge
In juli en augustus is er een Annazoektocht in het stadscentrum voor
peuters en kleuters. Ga mee met
Anna op ontdekkingsreis door Brugge
en kom alles over haar te weten:
wie is haar lievelingsknuffel, wat is
haar lievelingskleur, -dier, -boek en
-instrument, wat eet ze het liefst,
waarmee gaat ze zwemmen, hoeveel
jaar is ze …
Start van de zoektocht is bij Clavis,
Sint-Amandsstraat 5 en de route eindigt
bij In & Uit aan het Concertgebouw, ’t
Zand 34 waar de deelnemers een leuk
en creatief cadeautje krijgen. Alle info
op www.brugge.be/annazoektocht21

Alle ouders kennen het scenario: dan loop je
gezellig door de stad en plots gaan de knietjes
tegen elkaar en de handjes tussen de benen.
Geen nood! In Brugge is er altijd wel een publiek
toilet binnen stapbereik:
www.brugge.be/publieksanitair
En voor de grote dorst zijn er
13 drinkwaterfonteinen.
www.brugge.be/drinkwater-fonteinen

Plekjes om op
adem te komen
Er zijn tal van prachtige parken in de
stad, zoals het Astridpark en het Professor
Sebrechtspark. Maar er zijn ook minder
bekende parkjes, zoals het Pastoor van
Haeckeplantsoen vlakbij het Achiel Van
Ackerplein. Een andere onbekende tuin
bevindt zich in de Katelijnestraat. Als je de
stad uitwandelt zie je aan de rechterkant
net voorbij de bootjes een klein rood poortje
met Spanoghe opgeschilderd. In de door
godshuizen omzoomde tuin heb je zicht op
het mooiste water van Brugge. In Brugge
zijn volgens mij nog veel deuren en poortjes
die naar ongekende werelden leiden.
Ik blijf alvast alle klinken proberen!”

Lara Taveirne
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De Brugse Zandfeesten is
een van de grootste antiek- en
brocantemarkten van Vlaanderen.
Van 6 uur ’s morgens tot 18 uur
kan je flaneren tussen vijf kilometer
aan standen.
www.brugge.be/braderie
Van 8 mei tot 24 oktober 2021
vormt Brugge opnieuw het decor
voor Triënnale Brugge, een uniek
kunstentraject waar dertien nationale
en internationale kunstenaars en
architecten hun installaties aan het
grote publiek voorstellen.
www.triennalebrugge.be
Noteer van 20 tot 25 juli 2021
Cirque Plus in je agenda! Zes dagen
lang kan je in en rond de tuinen van
het Grootseminarie Brugge genieten
van circus van de bovenste plank.
Meer info op www.cirqueplus.be

Kom eens shoppen op zondag.
Op 6 juni, 4 juli, 1 augustus,
5 september, 3 oktober, 7november
en 5 december 2021 zijn de
winkelstraten verkeersvrij en tussen
13 en 18 uur openen heel wat
winkels hun deuren.
www.brugge.be/shoppen-opzondag
Brugge lanceerde eind mei 2021
in samenwerking met COSH! voor
de tweede keer een duurzame
shoppingroute. Alle info op
www.brugge.be/
tweededuurzameshoppingroute
Op zaterdag 19 en zondag 20 juni
2021 organiseren Stad Brugge en
Feeling voor de tweede keer een
shoppingweekend. Benieuwd?
Ontdek er alles over op
www.brugge.be/
feelingshoppingweekend

Helaas kan COVID-19 altijd roet in het eten gooien.
Volg altijd de geldende regelgeving nauwgezet op.
Kijk dus zeker op de webpagina voor alle actuele info!
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Met dank aan alle Brugse handels- en horecazaken en
ambassadeurs voor de inspirerende samenwerking!

Beluister hier onze Spotify-playlist
voor jouw bezoekje aan Brugge!
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