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LESJUMELLES
IBIZA AAN DE NOORDZEE

Les Jumelles is een onwaar-

schijnlijk Antwerps succesver-

haal: van een paar kleurrijke

looks groeide dit label uit tot een
grote speler in de koekenstad en

ver daarbuiten. Er is méér dan al-

leen de webshop: het label heeft

een gigapand in Antwerpen en
opent ook deze zomer weer een

pop-up in Knokke. De kleurrijke,
zeer betaalbare Ibiza-stijl mode

is razend populair. Van zwierige

jurkjes tot tasjes met pluimen en
juweeltjes: succes gegarandeerd.

ZEEDIJK 654, KNOKKE

JUNE21
ZALIG ZOMERS

Komono, Clio Goldbrenner,

June 21 Jewelry en Liv the

Label openen hun Sununer

Pop-up in Knokke. Zomers

belooft het zeker te worden,

met de coole zonnebrillen van

Komono, de felgekleurde tasjes
van Clio en de fijne juweeltjes
van June 21. Liv the Label zorgt

TOP OF TH E
POP-UPS

Met de zonnestralen verschijnen elke zomer ook

weer de heerlijkste pop-ups in onze kuststeden.

Waai er snel binnen, voor ze alweer met de

noorderzon zijn vertrokken.

Door ELS kimiEULEN.

voor de outfits, zodatje

stralend buitenwandelt.

KUSTLAAN 39. KNOKKE

CESARCASIER
& FRIENDS
KNITWEAR EN CO.

In één stuk van pop-up 22

huist straks Cesar Casier, en

hij neemt een paar van

z'n vrienden mee. Hoe dat er

dan uitziet? Er is de Cesar
Casier-collectie: hoogwaardige

knitwear, sinds kort uitge-

breid met hemden, broeken en

T-shirts. Gedempte kleuren,

topmaterialen en een uni-

seks-insteek zijn key. Maar

je zult er ook de allereerste

collectie van interior designer
Laura Praet kunnen scoren:

Soir, een selectie sexy zomer-

jurken die straks gegaran-

deerd voor hoge temperaturen

zorgen. Birkenstock is er ook

bij, met z'n iconische slippers,

en het Antwerpse Ie freddie
komt voor het eerst naar zee

met een selectie vintage. Ver-

wacht dit, maar ook nog een

paar verrassingen. We zien

jullie daar.

ALBERTPLEIN 21-23
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JUTTU
ZEE EN ZO

De conceptstore met een gro-

te keuze kleding, decoratie,

beauty en zelfs planten, heeft
grootse plannen aan zee: ze

openen er straks niet één, maar

twee winkels. Nieuwpoort

krijgt een eigen, permanente

shop vanaf 20 mei. Verwacht

alles wat je nodig hebt aan zee,

en meer: parasols, slippers,

strandjurkjes, badlakens. In
Knokke komt een tijdelijke

Juttu Summer Store, met

een unieke mix van zomerse

items. Een vintage geïnspi-

reerd petanquespel voor op

het strand? Rolschaatsen voor

op de dijk? Een badpak om in
gezien te worden?

Eén adres.

JUTTU SUMMER STORE.
LIPPENSLAAN 253.255:

IUTTU NIEUWPOORT.
RESIDENTIE SUN

BEACH ALBERT l.
LAAN 198 D
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LABELLOV
PRELOVED DESIGN

Op dezelfde locatie als vorig
jaar vind je - eureka! - ook dit

jaar weer de pop-up van La-

bellov. De fantastische vinta-

ge-designershop doet waar-ie

het best in is: accessoires ver-

zamelen van Grote Labels en

die presenteren aan het grote

publiek. Een Hennes Birkin
Bag, een Chanel 2.55 of een

Fendi Baguette? Je vindt ze

hier allemaal, onder één dak.

Je mag overigens ook zelf je
designerhandtassen binnen-

brengen, als je er afstand van

kunt doen natuurlijk...

ZEEDIIK-HET ZOUTE 797. KNOKKE

MIEKEDIERCKX
X ANNA ROSA
MOSCHOUTI
PARELTJES

Na een geslaagde pop-up vorig

jaar in Nieuwpoort, sü-ijkt het
handtassenlabel Mieke Dierckx
dit jaar in Knokke neer. Ze

opent een tijdelijke seaside
store samen met Anna Rosa

Moschouti, een Antwerps ju-

welenlabel. Verwacht kleurrijke
tasjes in zomerse fi-uittinten, een

voorproefje van de FW-collectie

van Dierckx en fijne juweelq'es.

ZEEDIIK 6S9-690. KIMOKKE

22
SMULLEN & SHOPPEN

Eten, drinken, shoppen: dat

wordt zo'n beetje het credo van

v-,

pop-up 22 komende zomer. Het

project, van dezelfde onder-

nemers als The Guest, brengt

retail en horeca samen onder

één dak. Verwacht onder an-

dere een vending machine van

juwelenlabel Billion Avenue,
kraakverse gezonde lunch, ge-

serveerd op het zonovergoten

terras door 22 Eateryby Sofie
Dumont en veel, veel meer. Dit

wordt groots en waarschijnlijk
dé hang-out van de zomer.

ALBERTPLEIN 22. KIMOKKE
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De zeewind is al jaren een vaste

waarde in Oostduinkerke en heeft

een geschiedenis die begint in 1972.

Het is een familiezaak met oog voor

originele kledij, natuurlijke stoffen

en slow fashion. De winkel biedt een

handgeselecteerd aanbod van

vrouwencollecties. een unieke

selectie van Belgische merken en

merken ver buiten België. De

zeewind heeft aandacht voor

opmerkelijke collecties van sterke

vrouwen voor sterke vrouwen. Naast

vrouwen- en kinderkledij verkopen

we ook accessoires, schoenen, deco,

vintage, boeken en beauty

producten. Met andere woorden, er

is voor ieder wat wils.

MERKEN

HseJacobsen, Petit Bateau, Komono,

Helen B. Berdoues. Philomijn, Norya,

NUNU CPH, Mousqueton, Cath's,

vintage Longchamp deco....
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