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BLITS EN
BELGISCH
Ambacht is weer volop in zwang, en aan knutsel- en
timmertalent ontbreekt het niet in ons land. Bovendien
groeit de markt voor producten van Belgische makelij
omdat mensen opnieuw het verhaal en de ontwerper
achter een object willen kennen. Een selectie!
DOOR CHARLOTTE DE CORT

THYMELINE is een Gentse start-up
met 100% natuurlijke verzorgingsproducten met een minieme impact
op het milieu. Deodorant, scrub,
dagcrème, lippenbalsem of gezichtsreiniger: je vindt het allemaal in het
ecologisch verantwoorde assortiment. thyme-line.com

HELEN B – alias voor Helen
Blanchaert – is een creatieve duizendpoot die een universum van
grappige figuren, gekke dieren en
geanimeerde letters tot leven wekt
op haar tekentafel, om ze daarna los
te laten op porseleinen servies.
www.helenb.be

LE TYPOGRAPHE is een drukkerij
waar de digitalisering nog niet heeft
toegeslagen. Met écht vakmanschap
worden in het atelier kleurrijke
hebbedingetjes vervaardigd zoals
kaartjes, enveloppen, schriften en
notitieblokken. www.typographe.be

PINCE brengt fashion in de allerkleinste vorm om je outfit op te
leuken – of je nu een bohemian of
classic type bent. De grappige toets
aan de pins leidt steevast tot entertainende gesprekken. Vree wijs!
pincepins.com

ARTE is het geesteskind van de
Antwerpse ontwerper Bertony Da
Silva, die zich voor de designs van
zijn streetwearlabel laat inspireren
door zijn eigen stad. Zijn doel? De
hedendaagse straatcultuur, muziek
en architectuur vertalen naar een
frisse kledinglijn die opvalt door de
strakke simpliciteit.
shop.arte-antwerp.com
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De collectie van MAYENNE NELEN
springt eruit met haar handgemaake
lederen accessoires. Vrouwen vinden er portefeuilles, handtassen en
armbanden à volonté. Denk voor de
mannen aan bretellen, ceinturen of
holstertassen.
www.mayenne-nelen.com

SOMETHING STRANGE staat voor
handgemaakte, speelse kledij voor
kids. Naast jurkjes, rokjes en hemdjes bestaat het kleurrijke aanbod
ook uit kussens, poppen en broches.
Soms met een vintage toets, altijd
met veel oog voor detail.
www.somethingstrange.be

LA FEMME GARNITURE is het
label van Sabine Van Acker, dochter
van een gewezen schoenenontwerper. Als grafisch ontwerpster
van opleidng is ze voortdurend op
zoek naar nieuwe combinaties en
structuren, met lichtjes excentrieke
sjaals, handschoenen en plaids als
resultaat. www.lafemmegarniture.be

De frivole tekenkunst van EVA
MOUTON is ondertussen bekend bij
het grote publiek, maar wist je dat
ze ook een webshop heeft met allerlei artistiek verantwoorde prullaria?
Wenskaarten, posters, magneten,
tote bags, iPhone-covers: je kunt het
zo gek niet verzinnen of Eva Mouton zet er een tekening op!
www.evamouton.be

JEANLUX ontwerpt onder het motto ‘unique lamps for unique people’
persoonlijke lampen die niet alleen
mooi ogen, maar ook milieuvriendelijk zijn. De charmante lichtcreaties
kunnen een warme, poëtische touch
geven aan elk interieur.
www.jeanlux.com

QUEMAS tools zijn handgemaakte,
massief houten gebruiksvoorwerpen
voor keuken en tafel: van decoratieve serveerplanken tot handige
keukenspatels en pottenlepels. Elk
product is uniek qua vorm, kleur en
houttekening. www.quemas.be

De juwelen van de beginnende
Brusselse ontwerpster JULIE T.
zijn speels, chique en eenvoudig en
worden met de hand gemaakt. De
kettingen vallen op door hun kleurrijke kralen, terwijl de armbanden
getekend worden door hun minimalistische stijl. facebook.com/creationsjuliet

