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Mayerline, Dondup en Les Jumelles

Nieuwkomers 
in modebuurt

Het bruist van de nieuwigheden 
in de Huidevettersstraat en 
Schuttershofstraat. Drie mode-
merken openden er deze week 
feestelijk hun deuren. Het Brus-
selse Mayerline, het Italiaanse 
Dondup en het Antwerpse Les Ju-
melles geloven duidelijk in de 
modebuurt.
Ellen Bogaert

Mayerline telt in België maar 
liefst 44 eigen winkels. Na een 
nieuwe shop in Brasschaat was 
deze week hartje Antwerpen aan 
de beurt. 

Mayerline is niet nieuw voor 
Antwerpen. “In de jaren zeventig 
werd het merk al verkocht in kwa-
litatieve multimerkenboetieks, 
zoals in de befaamde Alpina-win-
kels. Tot voor kort was de Mayerli-
ne-winkel gevestigd in een pand 
gelegen aan het begin van de Hui-
devettersstraat. “We verhuisden 
naar nummer 29, want daar is 
toch nog net iets meer passage”, 
zegt marketingmanager Katrien 
De Cannière. “Dit 156 vierkante 
meter grote pand is ideaal om ons 
nieuw winkelconcept uit te rol-
len.”

Retouche
Het verhaal van 65 jaar Mayerli-

ne wordt op verschillende manie-
ren uit de doeken gedaan, met 
veel aandacht voor een digitaal 
luik. Denk aan levensgrote beeld-
schermen vol inspiratievideo’s en 
QR-codes in de etalage. Die laat-

ste zorgen ervoor dat voorbijgan-
gers onmiddellijk online kunnen 
raadplegen wat zij in de etalage 
spotten. 

“We grijpen graag terug naar de 
oorsprong. Couture en vakman-
schap speelden altijd al een be-
langrijke rol. Het ontwerp is op en 
top Belgisch, maar alles wordt 
vervaardigd in ons technisch ate-
lier in Litouwen”, zegt Katrien. 
“De reden daarvoor is niet zozeer 
de loonkost, maar helaas het ge-
brek aan naaisters in eigen land.” 

In de Antwerpse winkel kan je 
ook terecht voor een retouche-
atelier. “Want ieder vrouwenli-
chaam is anders, dus moet je hier 
gemakkelijk je outfit kunnen aan-
passen. Op die manier maken we 
couture toegankelijk, iets waar 
Mayerline toch wel bekend voor 
is.” 
Modekenners

Nog een liefhebber van vakman-
schap is het denimmerk Dondup 
dat een stuk minder bekend is, 
maar daar wel verandering in wil 
brengen. In samenwerking met 
Fashion Club 70, het Antwerpse 
agentuur dat het merk in de Bene-
lux verdeelt, organiseerden de 
Italianen dinsdag hun feestelijke 
opening. 

“We merken dat we zeer succes-
vol zijn in Duitsland, Frankrijk en 
de Scandinavische landen. We 
hopen dat Antwerpen ons op de-
zelfde manier zal omarmen”, zegt 
CEO Matteo Anchisi. “We nemen 

nooit de gemakkelijkste keuze, 
maar weten wel dat Antwerpen 
mode en creativiteit ademt. Bo-
vendien zit er in deze stad een 
harde kern van modekenners.” 

Blikvanger in de minimalistische 
zaak met muurhoge spiegels is de 
grote berg jeansbroeken. “Al kan 
je ons merk zeker niet vergelijken 
met andere denimmerken. Ons 
product is met veel liefde en trots 
vervaardigd in Italië. Omdat we 
de volledige keten nauwgezet op-
volgen, kunnen we een goede 
kwaliteit garanderen, een kwali-
teit die de hoge prijs kan verant-
woorden.” In deze winkel betaal 
je immers al snel 250 euro voor de 
perfect afgewerkte broek. 
Grootste pop-up

Nog nieuw is de pop-up van Les 
Jumelles. Het Antwerpse, kleur-
rijke modemerk – dat vooral be-
kend is als webshop – heeft met 
veel toeters en bellen haar 1.000 
vierkante meter grote winkel ge-
opend voor een groot publiek van 
modeliefhebbers. Het pand telt 
maar liefst drie verdiepingen. Op 
de eerste twee shop je de uitge-
breide collectie. Op de hoogste 
etage komt een upcyclingatelier 
waar overstocks en samples van 
het merk een tweede leven krij-
gen. Les Jumelles is open tot eind 
februari 2023.
i Mayerline, Huidevettersstraat 29, 
Dondup, Schuttershofstraat 31, Les 
Jumelles, Huidevettersstraat 39



Mayerline telt in ons land 44 winkels, en nu is er dus ook een in Antwerpen. 

Net
open

Dondup-marketingmanager Barbara Capone samen met Enya Torrez van Fashion Club 70. 

De openingsavond van het Antwerpse merk Les Jumelles in de Huidevettersstraat.FOTO'S Patrick De Roo
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