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Begin je dag bij het prachtige Park ten Bosch 1 . Kies op de rotonde de Washingtonstraat en

OVER DE ROUTE

Brugmannplein. Hier ben je aan het goede adres voor speculoos 5 , een fifties milkbar 6

Shoppen doe je op en rond het Brugmannplein aan het begin van de wandeling. Later staat er
een aantal architecturale bezienswaardigheden op het programma. Het is prima om de route
andersom te lopen, want overal zijn wel fijne adresjes om iets te eten of om de broodnodige
kop koffie te scoren. In het Park ten Bosch, het park van Vorst en het Pierre Pauluspark kun je

ga biologisch brunchen 2 . Neem de uitgang op de Waterloosesteenweg. Je vindt in de
buurt een aantal leuke winkels 3

4 . Loop links de Louis Lepoutrelaan in tot aan het

een persoonlijk parfum 7 . In de Darwinstraat kunnen grote en kleine meisjes verder
shoppen 8

9 . Sla op het eind rechts de Brugmanlaan op. Verderop ligt het Eerwaarde

Froidurepark verstopt aan je rechterkant. Loop het in en verlaat het weer aan de andere kant.

tussendoor tot rust komen in het natuurschoon.

Ga links en maak je keuze tussen twee leuke lunchadressen 10 11 voor je tweemaal links

DE WIJKEN

afslaat naar het niet te missen Huis Hannon 12 . Hou steeds rechts aan, tot aan de

Brussel is een stad van tegenstellingen. Op en rond het Georges Brugmannplein met de
Onze-Lieve-Vrouwe-Boodschapkerk woont, winkelt en eet de jetset. Erg BCBG (Bon Chic,
Bon Genre)! Slechts enkele straten verwijderd ligt een heel andere wereld: Sint-Gillis, een
kunstzinnige migrantenbuurt ten zuidoosten van het centrum. Deze wijk wint de laatste jaren
heel snel aan populariteit en terecht, want het is een gezellige, kleurrijke buurt waar grote

Ducpétiauxlaan. Loop die links in, langs de 19e-eeuwse stervormige gevangenis en langs Bar
du Matin 13 , helemaal tot aan het Park van Vorst 14 . Hier heb je een geweldig zicht op
zuidelijk Brussel. Verlaat het park aan dezelfde zijde en loop tot aan de
Alsembergsesteenweg. Ga rechts als je van fotografie houdt 15 , vervolg anders je weg links

gemeenschappen Spanjaarden, Portugezen, Brazilianen, Italianen en Marokkanen wonen. De
Sint-Gilliskerk op het centrale Sint-Gillis Voorplein houdt missen in wel vijf talen!

langs een toprestaurant en reserveer vast voor 's avonds 16 . Wie met kinderen reist kan

Sint-Gillis is ook de thuishaven van de zogenaamde bobo’s, de bourgeois-bohemiens, die het
curieuze midden houden tussen heel burgerlijk en artistiek non-conformistisch. Ze hebben een

doe je hier met een ambachtelijk biertje 18 . Sla na het indrukwekkende stadhuis van Sint-

zwak voor alles wat authentiek, vintage of handgemaakt is en dus vind je hier veel marktjes,
tweedehandswinkels, wereldwinkels en staminees (cafés) die je terugvoeren naar het Brussel
van decennia geleden.

nouveaupanden vindt. Steek het plein diagonaal over, en bezoek het mooie Pelgrimshuis 20

verderop een leuke tussenstop voorzien 17 . Neem anders rechts de Savoiestraat. Pauzeren

Gillis 19 linksaf, en ga vervolgens rechtsaf tot aan het Louis Moricharplein, waar je linksaf art-

21 in de Parmastraat. Aan de achterzijde ligt het Pierre Pauluspark 22 , dat je afdaalt tot op

Toegegeven, Sint-Gillis is soms een beetje rommelig en je komt hier de vreemdste snuiters

de Munthofstraat. Hier ga je linksaf, langs een Portugees restaurant 23 , naar het terras op

tegen, maar laat nou net dat de charme van deze buurt zijn. Laat je erdoor overrompelen en

het Dillensplein 24 . Wandel terug via de Jourdanstraat voor meer lekkers 25 27 op het

geniet van de ongedwongen sfeer. Het decor is hier namelijk niet mis; dit is de Brusselse wijk
waar je als architectuurliefhebber volop je hart kunt ophalen. Sint-Gillis staat bekend om z'n
vele art-nouveaugebouwen. De artiesten van deze stroming, die populair was rond de vorige
eeuwwisseling, lieten zich inspireren door bloemen, planten en andere organische motieven.
De gevels zijn ware kunstwerkjes, speels en kleurrijk, met veel schilderingen en glas-in-

Sint-Gillis-voorplein 26 . Loop rechts langs de kerk, en buig rechtsaf de Jean Volderslaan in.
Vergeet niet rechts een kijkje te nemen bij de art-nouveaugevels 28 29 . Loop verder
rechtdoor, rechts langs het Hallepoortpark. De dag eindigen in stijl kan op verschillende

loodramen.

manieren: bij het aperitief 30 31 , in de virtuele wereld 32 of boven op de Hallepoort 33

WEINIG TIJD

voor een laatste blik op Sint-Gillis.

Garage à Manger + La Buvette + Park ten Bosch + Dandoy + Huis Hannon
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1 PARK TEN BOSCH - LEUK OM TE DOEN

Park ten Bosch is een pareltje. Het is klein, niet meer dan twee hectare, maar biedt voor elk
wat wils: voor botanici staan er meer dan zeventig soorten zeldzame bomen, kinderen kunnen
spelen in de zandbak of de speeltuin en ‘s zomers worden er ligstoelen klaargezet voor
zonaanbidders.
hector denisstraat, dagelijks, entree gratis, bus 38 halte van eyck
2 GARAGE à MANGER - LEUK OM TE DOEN

Geen spoortje motorolie meer te bekennen in deze oude Mazdagarage. Wel een speelcaravan
voor de jongsten en een gezellige drukte in de open keuken. Garage à Manger zweert bij de
lokale en artisanale producten waarmee elke dag de lunch wordt samengesteld. Bezoek ook
tweedehandswinkel Pêle-Mêle.
washingtonstraat 185, www.garage-a-manger.be, +32(0)2-8806774, ma-wo 10.00-18.00, do-vr
10.00-20.00, za 10.30-22.00, zo 10.30-18.00, tram 92 halte ma campagne
3 BANG BANG - SHOPPEN

Bang Bang is een atelier waar designer Fanny Leloup haar eigen kledinglijn verkoopt. De open-top vrouwelijke ontwerpen die je hier aantreft zijn vaak heruitgevonden vintage stukken:
jurken met afritsbare mouwen, riemen gemaakt van oude dassen en dubbelzijdige sjaaltjes.
lariksenstraat 103, fb: fanny leloup bang bang, +32(0)495-608190, wo-za 11.00-19.00, bus 60
halte lepoutre
4 PIKA PIKA JAPAN - SHOPPEN

Het lijkt alsof er een regenboog is ontploft in deze winkel. Pika Pika Japan verkoopt té
schattige hebbedingetjes, allemaal gemaakt in het land van de rijzende zon. De uitbater wil je
graag een introductie geven in de Japanse cultuur. Er zijn spulletjes te koop voor elk budget.
Een tip: ‘schattig’ is in het Japans kawaii.
waterloosesteenweg 525, ma-za 11.00-19.00 , tram 92 halte ma campagne
5 DANDOY - SHOPPEN

De familie Dandoy bakt al sinds 1829 de allerlekkerste Belgische zoetigheden: pain à la
grecque, speculaas, amandelbroodjes, macarons en ga zo maar door. Bijna twee eeuwen later
hebben de nakomelingen maar liefst zeven vestigingen in de hoofdstad. Tip voor als je niet
naar huis wilt zonder een wafel te hebben verorberd: de Dandoy tearoom in het centrum
(Charles Bulsstraat 14, wandeling 1) is een van de zeldzame plaatsen waar je nog échte
Brusselse wafels kunt eten.
georges brugmannplein 9a, www.biscuiteriedandoy.be, +32(0)2-3446116, ma-za 10.30-19.00,
zo 11.00-15.00, bus 60 halte georges brugmann
6 LE BALMORAL - ETEN & DRINKEN
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Le Balmoral is de vreemde eend in de bijt op het chique Brugmannplein. Het is net een
tijdmachine die je terugbrengt naar de fifties. Je krijgt vanzelf allerlei filmassociaties van de
American Milkbar met zijn pastelkleurtjes en jukebox, hamburgers en milkshakes. You’re the
one that I want... woohoohoo!
georges brugmannplein 21, www.lebalmoral.be, +32(0)2-3470882, di-do & za-zo 9.00-19.00,
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vr 9.00-22.00, € 11, bus 60 halte georges brugmann
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7 L'ANTICHAMBRE - SHOPPEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Bij L’Antichambre kun je je eigen, volledig gepersonaliseerde parfum samenstellen uit een
veertigtal natuurlijke basisgeuren. Bedenkster van het concept, Anne Pascale, staat je met
raad en daad bij. Je krijgt je geurtje meteen mee in een flacon met een door jou bedachte
naam.
georges brugmannplein 13, www.l-antichambre.com, +32(0)2-3435513, di-za 11.00-18.30, zo
12.00-16.00, bus 60 halte georges brugmann

NAME

Jill Tersago
Photography

8 BONNIE ET JANE - SHOPPEN

Heleen Ferdinandusse

Bonnie et Jane, dat zijn de alter ego’s van Anne en Laurie. Deze jongedames bedachten het
boetiek-appartement waar je welkom bent in hun gezellige huiskamer, volgestouwd met
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fauteuils, spiegels, lampen, kleding, boeken en sieraden. Bijna alles is er te koop.
darwinstraat 34, fb: bonnie et jane, +32(0)2-2652494, ma-wo 11.00-18.30, do-za 11.00-19.00,
zo 13.00-17.00, tram 92 halte darwin

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

9 LA PETITE FIESTA - SHOPPEN

Een bezoek aan kinderwinkel La Petite Fiesta is altijd een feest. Hier is werkelijk alles retro: de
vitrine met baldakijn in circuskleuren, het meubilair, de woondecoratie en zelfs het snoep. Dit
alles is buiten de beperkte openingsuren ook op afspraak te bewonderen.
darwinstraat 9, fb: la petite fiesta , +32(0)2-3055961, do-za 11.00-18.00, tram 92 halte darwin

LOCAL

NAME

JILL TERSAGO

Jill Tersago is net verhuisd naar Koekelberg, aan de rand van
de Brusselse Vijfhoek. Ze kwam naar Brussel voor een
opleiding Audiovisuele Kunsten te volgen en vond het er zo
leuk dat ze er na haar studies is blijven plakken. Jill is verzot
op het ruime aanbod aan kunst en cultuur en fan van
Brusselse stoemp en bloempanch. Ook wordt ze erg blij van
feestjes die spontaan op gang komen, of dat nu bij vrienden
in de tuin is, in een bruine kroeg of tijdens de opening van
een pop-up shop.
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