
Chocolaterie met exclusieve pralines en 
macarons opent de deuren 

 
 
© Foto VPL Reen Van Looveren begint als chocolatier in Meerbeek. 

KORTENBERG Lekkerbekken kunnen vanaf morgen hun gading vinden bij Reen 

Sweets & Treats in de Schoonaardestraat in Meerbeek. Reen Van Looveren (42) 

opent er namelijk haar chocolaterie, waar ze exclusieve pralines en verse 

macarons verkoopt. 

De geur van chocolade hangt al in de winkel, de laatste voorbereidingen werden 

genomen en ook Reen Van Looveren is er volledig klaar voor: vandaag opent Reen 

Sweets & Treats de deuren voor genodigden, morgen voor het grote publiek. “Reen 

Sweets & Treats is een chocolaterie waar je twintig exclusieve pralines kan vinden”, doet 

Reen Van Looveren het verhaal. “Je vindt er de gewone smaken, die wel wat 

opgewaardeerd worden, maar ook minder bekende smaken. Zo maakte ik de praline 

‘Duiveltje’ naar aanleiding van het voorbije wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Het 

gaat om een praline met een pikante karamelchocolade en een laagje gel van 

passievruchten. De Brel Brulé heeft dan weer een zachte vanillepudding die omhuld is 

met blonde Dulcey chocolade. Op die manier probeer ik me te onderscheiden van 



andere chocolaterieën. Maar ook de versheid en de hoge kwaliteit van de producten zijn 

een troef. Klanten kunnen zelf hun doosje met pralines samenstellen, maar we 

beschikken ook over een doosje met alle twintig pralines.” 

 

Reen Van Looveren verkoopt echter niet alleen pralines, maar maakt ook elke 

donderdag verse macarons de Paris. “Via een mailinglijst maken we elke maandag de 

smaken van die week bekend. Vervolgens kunnen de klanten hun macarons bestellen 

tot en met donderdagochtend. In de middag worden de macarons gemaakt, zodat ze 

elke vrijdag opgehaald kunnen worden. Wie niet bestelt, kan ook langskomen, maar is 

uiteraard niet zeker dat er nog macarons zullen zijn.” 

 

 

Reen Sweets & Treats is van woensdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur open, op zondag 

is dat van 9 tot 12 uur. Morgen is de winkel uitzonderlijk een hele dag open. 

(RDK) 
	


