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Voor Leuvense vintageliefheb-
bers is Hippo! al lang geen 
geheim adresje meer. Naast een 
kleine maar fijne selectie vintage 
stukken vind je er vooral gloed-
nieuwe merken met een liefde 
voor vervlogen tijden: Red Juliet, 
King Louie, Mis-en-plis, Who’s 
that girl,... Voor rekken vol rok-
ken met een retrotwist en vrolijk 
gekleurde jurken ben je hier aan 
het juiste adres. Eigenares Ilse 

Vanbets geeft je graag advies 
tijdens het passen en houdt het 
spannend door voor snel wis-
selende collecties te zorgen. Je 
moet soms even geduld hebben 
om het pashokje in te kunnen, 
maar dat nemen echte Hippo!-
fans er graag bij.

Parijsstraat 27, 3000 Leuven, 
016-65.65.10
www.hippovintage.be

Naaitalent uit Gent, dat heeft 
Funni op het menu staan. Zussen 
Mieke en Sandra Van Steenkiste 
kruipen niet alleen zelf achter de 
naaimachine om kledij en acces-
soires te maken, maar geven ook 
andere creatievelingen de kans 
hun zelfgemaakte kleding te ver-
kopen. Elke week vullen de zus-
jes de Funni-kapstokken aan met 
nieuwe rokjes, sweaters, jurken 
en bloesjes. Alles is handgemaakt 
maar zeker niet onbetaalbaar, 

met prijzen van 20 tot 
70 euro. Wie Mieke of 
Sandra zelf aan het werk 
wil zien, moet maar 
eens binnenspringen 
in de winkel, waar de 
naaimachine steevast 
overuren draait.

Begijnengracht 1, 
9000 Gent, 
0468-10.27.04
www.funni.be

Cléo Baele en Sarah Bos zijn twee 
vriendinnen die samen het crea-
tieve brein achter Black Balloon 
vormen. Ze leerden elkaar jaren 
geleden kennen in Gent en beslo-
ten na hun modestudies samen 

een eigen label op te starten. Een 
sterk plan, want de twee zijn 
een straf duo. Hun trendy label 
– nouveau chic met een vleugje 
rock-’n-roll – omvat zowel een 
op maat gemaakte als een prêt-a-
portercollectie voor mannen en 
vrouwen met kledij, schoenen en 
accessoires. Ook de mannen van 
Soulwax en Arno lieten zich door 
Cléo en Sarah al in het nieuw ste-
ken. Black Balloon is alleen open 
op woensdag, vrijdag en zater-

dag, maar wel telkens tot 
acht uur ’s avonds.

Onderbergen 39, 
9000 Gent
www.blackballoon.be

Elisabeth Leenknegt is 
glasblazer, designer en edel-
smid in hart en nieren, zo zegt ze. 
Niet moeilijk als je in een familie 
van gepassioneerde glasblazers 
geboren bent. In haar nieuwe 
winkel aan de Hoogpoort in Gent 
kun je haar speelse juwelen ont-
dekken. Elisabeths ontwerpen 
zijn zowel vrolijk als stijlvol, 
vaak met een vleugje humor 
– denk aan kriekjesoorbel-
len, een gietertjesketting of 
een kauwgomballenring. 
Spotprijzen moet je hier niet 
verwachten, maar je krijgt er 
wel een uniek en handgemaakt 
juweel voor in de plaats.

Hippo! Black Balloon 

Funni 

Glasjuweel 

Hoogpoort 33, 9000 Gent, 
09-329.08.78
www.elisa-lee.be
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