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Shopping

Kids

Interior & Design

Beauty & Health

Delicacies

Food & Drinks

Bars & Nightlife

Culture

Ik-Koop-Belgisch-Route

Fair Fashion Route

Nederkouter 7 
romain-roquette.be

zaterdag 11u tot 15u301

Gezonde hap? Hier! Saladbar waar kwaliteit, gezondheid en 
authenticiteit centraal staan, en waar u verrast wordt door 
inspirerende combinaties. Eat-in, take-away of levering 
mogelijk.

ROMAIN ROQUETTE

Actie:
Gratis brownie bij aankoop van een eat-in of take 
away salade. Op = op.

Hoornstraat 4 
www.aubonmarche.gent

zaterdag 10u tot 18u zondag 13u tot 17u7

Een plek vol unieke juwelen, handtassen, mutsen, sjaals, 
papierwaren, accessoires ... met liefde gekozen. Alles 
ademt kwaliteit, ambacht en tactiliteit.

AU BON MARCHÉ

Actie:
Een hapje en een drankje

Predikherenlei 9 
www.agnesmaurice.be

zaterdag & zondag 11u30  
tot 18u30

8

Unieke verzameling accessoires, knitwear, en cadeauartike-
len: handgemaakte juwelen uit Afrika, geschenkartikelen uit 
Japan, handtassen uit Amerika én leuke Belgische vond-
sten. Allemaal in een prachtig 16de-eeuws pand!

AGNES & MAURICE

Actie:
Op zaterdag 4 mei van 14u tot 17u beschildert 
Marieke Bontinck live keramiek en tote bags. 
Iedereen is vrij om eigen materiaal mee te 
brengen te laten beschilderen. (bv. een saai bord 
of oude t-shirt) Het beschilderen is volledig gratis 
(1 stuk per klant). Er zal ook blanco materiaal 
zijn tegen een prijs.

Bennesteeg 12 
www.villabellevue-eyewearboutique.be

zaterdag 11u tot 18u zondag 12u tot 17u9

Geen eenheidsworst met een hip strikje errond, maar bril-
len met karakter, een sterke cocktail van bohémien chic en 
industrial vintage met een flinke scheut rock-’n-roll. Villa 
Bellevue verruimt je blik.

VILLA BELLEVUE

Actie:
Bij elke aankoop van een bril een gratis fles 
 Gentse gin Angelicus

Kalandestraat 1 
www.touche-gent.be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 13u tot 18u

10

Een selectie merken die net dat tikkeltje anders zijn, met 
aandacht voor jong Belgisch ontwerp. De sfeer is onge-
dwongen, de ontvangst persoonlijk. Neem ook een kijkje in 
het outlet gedeelte op de eerste verdieping!

TOUCHÉ

Actie:
Een glaasje cava en een schoencrème bij aankoop

Kortedagsteeg 2 
arte-antwerp.com

zaterdag 11u tot 18u30  
zondag 12u tot 17u

13

Wat ooit begon als een kledingmerk is nu geëvolueerd naar 
een multidisciplinair creatief label. Sinds dag één liggen 
grafisch design en andere visuele kunsten aan de basis van 
de collecties van Arte. Ze ambiëren om een creatief label te 
zijn, meer dan gewoon een kledingmerk.

ARTE

Actie:
TALK! Kom op zondag 5 mei tussen 14u en 15u 
naar Arte en ontmoet er hun eigen designer 
Bertony Da Silva.

Gouvernementstraat 7 
www.misterjonesandmisskatie.com

zaterdag 10u tot 18u15

Meneer Janssen en Juffrouw Kaat: kleurrijke collectie 
kinderkledij (2-18 jaar) en vrolijke schoenen (24-40) voor 
avontuurlijke mode-rakkers en eigenzinnige spring-in-’t-
velds.

MENEER JANSSEN EN  
JUFFROUW KAAT

Actie:
TALK! Kom op zaterdag 4 mei tussen 14u en 15u 
naar Mister Jones & Miss Katie en ontmoet er 
Caroline Bosmans, designer van kinderkledij. 
De klanten worden ontvangen met een glimlach 
én krijgen bij aankoop een leuke totebag mee.

Donkersteeg 25 
Facebook: Chocolou

zaterdag 10u tot 18u zondag 11u15 tot 18u17

Een feest voor de zintuigen! Artisanale pralines/chocolade 
van chocolatier Dumon, heerlijk verse gebrande koffie en 
to-die-for vegan/raw cake, in een ongedwongen setting en 
dito service. Topadresje!

CHOCOLOU

Actie:
Gratis proevertjes cuberdonpralines

Klein Turkije 2 
www.champagnekelder.be

zaterdag 11u tot 00u zondag 11u tot 20u14

Champagneliefhebbers dromen er vaak van om een kelder 
aan te leggen met exquise merken. Omdat het vaak bij dro-
men blijft, kunt u hier verschillende soorten Champagnes 
ontdekken, per glas of per fles, mét artisanale hapjes of een 
portie verse oesters.

CHAMPAGNEKELDER

Actie:
dubbel zoveel flessen per glas verkrijgbaar (14 ipv 
7), 2 champagnes van de week aan sterk geredu-
ceerde prijzen, gratis hapjes per bestelde fles

Goudenleeuwplein 1 
www.dedraak.be

zaterdag 10u tot 18u zondag 13u30u tot 18u16

Koffies De Draak is dé Gentse referentie als het gaat om 
traditioneel geroosterde koffiebonen van superieure kwa-
liteit. Al meer dan 150 jaar gaan duurzame handel, eerlijke 
prijzen en heerlijke smaken hier hand in hand.

KOFFIE DE DRAAK

Actie:
Koffietasting op beide dagen vanaf 14u tot 17u

Hoogpoort 30 
www.modesalonseraphine.be

zaterdag 11u tot 18 zondag 11u tot 15u18

Word je graag geholpen? Dan zit je hier goed. Seraphine 
biedt je net dat andere, kleurige, en apartere aan, zowel 
voor een maatje meer als minder. Life is too short to not 
look beautiful every day.

MODESALON SERAPHINE

Actie:
Een geschenkje bij elke aankoop

Kouter 177 
cru.be

zaterdag & zondag 10u tot 18u30u Vanaf 8 u 
kan je bij Cuit terecht voor ontbijt.

11

In 10 ambachten vind je producten in hun meest pure 
vorm: een croissant die naar echte boter smaakt, verse vis 
gefileerd voor jouw ogen … Het menu van eethuis Cuit 
evolueert, net als de markt, mee met de seizoenen.

CRU GENT

Actie:
Bij aankoop van € 20 en de magische woorden 
‘Go Local’ krijgen klanten een fles appelsap (1L) 
cadeau.

Kouterdreef 7-9 
www.ralet.be

zaterdag 10u tot 18u30 zondag 11u tot 17u12

Naam met faam! Ruim schoenenaanbod in een stijlvol pand 
- een kant dames, een kant heren – handtassen en stijlvolle 
accessoires. Familiebedrijf, met een uitmuntende service!

RALET

Actie:
Gratis #9000 shopper t.w.v. 15 euro bij elke aan-
koop

Pensmarkt 1 
www.jackshousegent.be

zaterdag & zondag 12u tot 19u19

Volgens reisbloggers – en zij kunnen het weten – vind 
je hier de beste wafels in Gent. Proeven is geloven. Maar 
Jack’s House is zoveel meer. Ontdek het vooral zelf.

JACK’S HOUSE

Actie:
Bij aankoop van een wafel ontvangt u een gratis 
koffie

Kortemunt 7 
www.fetchgent.be

zaterdag & zondag 11u tot 19u21

Je kan er niet naast kijken, tussen Korenmarkt en Lange 
Munt. Bij Fetch vind je warme wafels, takeaway aan het 
kraam buiten of smullen binnen, met een lekker kopje 
dampende koffie of huisgemaakte hot choco.

FETCH

Actie:
Bij aankoop van een wafel ontvangt u een gratis 
koffie

Langemunt 3 
potiau.net

zaterdag 9u30 tot 18u  
zondag 14u tot 18u

23

Hier vindt elke vrouw de perfect zittende BH (maten A tot 
K), in alle prijsklassen. Integere en persoonlijke aanpak, 
met een eigen retouche-atelier, ook voor het aanpassen van 
borstprotheses.

LINGERIE POTIAU

Actie:
Glaasje cava op zaterdag

Hooiaard 8 
www.godotgent.be

zaterdag & zondag 11u tot 23u4520

Perfecte plek voor een aperitief, een snack of een uitgebreid 
menu. Op de kaart tref je naast de Belgische klassiekers 
ook tal van seizoensgebonden gerechten. tip: In de zomer 
geniet je van het grote terras.

GODOT

Actie:
Een fles huiswijn en bord bruchetta mix 2 pers 
voor 40 euro.

Hoogpoort 3b 
www.cliche-gent.com

zaterdag 10u30 tot 18u30  
zondag 14u tot 18u30

22

Ontdek hier een eigenzinnige, unieke collectie merken die 
uitblinken in duurzaamheid, kwaliteit & originaliteit. Leuke 
accessoires, zoals tassen, juwelen, schoenen en sokken.

CLICHÉ

Actie:
Elke klant ontvangt 10% korting en een drankje.
TALK! Kom op zaterdag 4 mei tussen 16u en 17u 
naar Cliché en ontmoet er Jozefien die haar visie 
op eerlijke en duurzame mode uit de doeken zal 
doen.

Langemunt 26 
shop.eskimo.benl-be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 12u tot 18u

24

Het bekende ondergoed èn comfortabel, eigentijds nacht-
goed en loungewear voor het hele gezin. Onmisbaar voor 
een goede nachtrust of een avondje relaxen. Oerdegelijk, 
kwalitatief en een perfecte pasvorm.

ESKIMO STORE

Actie:
Bij elke aankoop krijgen de klanten een Tablet 
pyjama

Veldstraat 75 
Facebook: Showboat

zaterdag & zondag 10u tot 20u2

Een allerhande aan lekkernijen. Van donuts tot slush 
 puppies, wie zin heeft in een lekker tussendoortje is hier 
aan het juiste adres.

SHOWBOAT

Actie:
EZRiders testen van 12:00 tot 18:00 + Talrijke 
kortingen op popcorn, donuts en softijs

Onderbergen 51 
www.huiszwaluw.com

zaterdag 10u30 tot 18u zondag 13u tot 17u3

Meubels, geschenken en interieuradvies op één adres. 
In een elegant herenhuis dwaal je drie verdiepingen door 
persoonlijke en sfeervol ingerichte ruimtes. De collectie 
kenmerkt zich door de eigenzinnige aanpak van de eigena-
resse en originele merkenkeuze. Een selectie planten maakt 
het plaatje af.

HUISZWALUW HOME

Actie:
Lekkers en een geschenkje bij elke aankoop. 
Zondag kan je deelnemen aan twee macramé 
workshops.

Ajuinlei 14 
www.plus.gent

zaterdag 9u-16u30 (ontbijt tot 11u15)4

Bewust en gezond ontbijten/lunchen in een ongedwongen 
sfeer. 100% biologisch, vers én lokaal; met natuurlijke in-
grediënten. Apero? Kan met een lekker glaasje natuurwijn.

PLUS+

Actie:
Gratis Raw Bliss Ball op basis van noten, dadels 
& kokosvezels bij aankoop van een salade naar 
keuze. Een gezonde treat!

Jakobijnenstraat 7
moormoor.be

zaterdag & zondag 9u tot 18u5

Moor&Moor verkoopt producten met eigen verhaal.  Lokaal, 
organisch, ecologisch én sociaal. Geniet van een ontbijt, 
lunch, koffi e.. òf blijf overnachten boven  Moor&Moor in 
het nieuwe hotel Room&Moor.

MOOR&MOOR

Actie:
Toon je CityZine-plan en drink een gratis 
Nicaraguaanse espresso van topkwaliteit!

Predikherenlei 25
www.goestinggent.be

zaterdag & zondag 10u tot 
min. 18u

6

Relax aan de Leie! Wisselende seizoenskaart met Vlaamse/
Gentse toets. Meerdere verse taarten per dag. Heerlijke 
koffi e & thee, verschillende dagverse quiches, dubbel-
dekkerboterhammen, gehaktballetjes...

GOESTING

Actie:
Een mini-tentoonstelling met een 5-tal werken 
van Viktor Vandenabeele.
TALK! Meet the Billie Cup Girls! Zondag 5 mei 
van 10u - 12u.
Koffi eklets over the coolest new Cup in town, 
slimme zero waste hacks en afvalvrije steden.

Maak een gezellige wandeling door de straten van Gent en 
laat je meeslepen in een wereld van Belgisch Design. Dankzij 

#ikkoopbelgisch ontdek je dit weekend tal van Gentse 
winkels die Belgische mode- of designmerken verkopen.

Je vindt voor ieder budget en elke stijl wat wils! Interesse 
in het verhaal van de designer achter je favoriete merken? 
Ontmoet ze op één van onze inspirerende Designer Talks!

Verken Gent aan de hand van de Fair Fashion Walk en 
ontdek tal van toffe, ethische en ecologisch verantwoorde 
adresjes. Deze wandeling geeft je een unieke kijk op Gent 

en haar handelaars. Het voert je langs de meest modieuze 
Fair Fashion hotspots, met zowel vintage als nieuwe kledij. 
Interesse in het verhaal van de handelaar? Leg je oor dan te 
luister tijdens één van de inspirerende Fair Fashion Talks.

Ga tijdens het weekend van 4 en 5 mei winkelen bij één 
van de lokale handelaars en maak kans op 1 van de 6 

prijzenpakketten t.w.v. €500. 
Een pakket gevuld met waardebonnen van je favoriete 

shop of restaurant en een dorstlesser van lokale makelij. 
Alsjeblief, dankjewel!

Hoe kans maken? Bij alle deelnemende handelszaken krijgen 
de eerste 20 kopers een uniek Go Local kraslotje.

Gewonnen? Dan kan je je prijs meteen afhalen aan het 
centraal Go Local-punt aan de kiosk op de Kouter.

Veel geluk!

ZATERDAG 4 MEI
11U00

LIES MERTENS IN TWIGGY

14U00
CAROLINE BOSMANS IN MENEER JANSSEN EN 

JUFFROUW KAAT

ZONDAG 5 MEI
11U00

TIM VAN STEENBERGEN IN SUITE

14U00
BERTONY DA SILVA IN ARTE

ZATERDAG 4 MEI
12U00

MR. MANCHETTE IN LOST IN PABLOS

16U00
JOZEFIEN: FILOSOFIE WINKEL & MERKEN  

IN CLICHÉ

ZONDAG 5 MEI
12U00

OLGA: FILOSOFIE WINKEL & MERKEN  
IN SUPERGOODS

16U00
FREIJA: FILOSOFIE WINKEL & MERKEN  

IN WALK THE LINE

DIT WEEKEND WORDT IN GENT  
DE BILLIE CUP GELANCEERD,  
EEN HERBRUIKBARE BEKER OM AFVAL  

TE VERMIJDEN! 
Heb je zin in een take away coffee? Een smoothie 

of sapje voor onderweg? Kies dan voor Billie Cup, 
een herbruikbare beker die overal in Vlaanderen 
tegen een laagdrempelige waarborg verkrijgbaar 
en inwisselbaar is. De Billie Cup maakt het voor de 

consument gemakkelijk om een afvalvrije keuze te 
maken. Je betaalt een waarborg voor een beker die je 

thuis, onderweg of op kantoor kunt blijven gebruiken, die je nog eens 
kunt laten bijvullen en die je zowel gebruikt als proper kunt terug 
brengen bij deelnemende horecazaken.

De Billie Cup is verkrijgbaar, tegen 1 euro waarborg, bij o.a.  
Moor & Moor, Koffiebranderij Vandekerckhove, O’yo, 
Julie’s House en Goesting. Speciaal voor de lancering zijn er 
limited bekers met de skyline van Gent, dus haasten is de boodschap!

Zin om meer te weten over deze beker?  
Meet the Billie Cup Girls!

Koffieklets over the coolest new Cup in town, slimme zero waste 
hacks en afvalvrije steden. Zondag van 10h - 12h in Goesting

IK-KOOP-BELGISCH-ROUTE

FAIR FASHION ROUTE

TOMBOLOCAL:  
SHOP LOCAL, KRAS & WIN!

GENT
4 & 5 mei 2019 

Prijzen kunnen enkel afgehaald worden aan de Kiosk  

(Kouter) op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019 tussen 

10-18u op vertoon van uw winnende kaart.

een initiatief van 

Dit weekend wordt lokaal 

shoppen extra beloond!

Kras 3 maal hetzelfde 
symbool en win één van onze 

prijzenpakketten! 

kras & win!

GO LOCAL
INFOPUNT

festival

Voor het derde jaar op rij pakken 
CityZine en PUUR GENT uit 
met een heus stadsfestival in de 
Gentse binnenstad: het  
Go Local Festival. We zetten 
daarmee de lokale winkels en 
restaurants, maar ook Gentse 
ontwerpers, designers en muzikanten 
in de spotlight. Het gebeuren kon 
tijdens de voorgaande edities rekenen 
op een grote opkomst en werd 
enthousiast onthaald door alle deelnemers en bezoekers.  
En dus doen we het dit jaar gewoon nog eens!

Het belang van lokaal kopen en eten mag niet onderschat worden. 
Je ondersteunt de economie van jouw buurt, verkleint je ecologische 
voetafdruk en uiteindelijk worden we allemaal blij van een 
bruisende stad, toch? Met dit idee in het achterhoofd, ontstond het 
CityZine Go Local Festival. 

Nieuw dit jaar zijn de Ik Koop Belgisch-route en de Fair 
Fashion-route: ga langs bij handelszaken die Belgische merken 
of eerlijke mode aanbieden en ga luisteren naar één van de 8 talks 
door Belgische ontwerpers of Fair Fashion handelaars. Alle info 
vind je hiernaast. We wensen je een fijn en inspirerend weekend!
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Vrijdagmarkt 35 
Facebook: Cafe Ventura

zaterdag en zondag 15u tot ...37

Een brok pretentieloze authenticiteit, deze aperobar. Je kan 
hier terecht voor (h)eerlijke huisbereide hapjes, bereid met 
lokale producten. Fijne plek waar het weekend-apero vaak 
uitloopt in leuke feestjes.

VENTURA

Actie:
Bij aankoop van een fles cava, gratis hapje naar 
keuze
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Brabantdam 173 
www.interior-gent.be

zaterdag 9u30-18h49

Scandinavisch eilandje waar u terecht kunt voor recht-
streeks ingevoerde, hoogkwalitatieve én uit massief hout 
gemaakte meubelen, stuk voor stuk sfeermakers voor uw 
interieur.

INTERIOR

Actie:
Een glaasje cava
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Burgstraat 36 
www.fann.be

zaterdag 11u tot 18u  
zondag 13u30 tot 17u30

25

Eigentijdse tweedehandse (merk)stukken voor moeders 
en dochters aan betaalbare prijzen. Geen nichedesigner of 
retromarkt maar een laagdrempelige winkel voor iedereen!

FANN

Actie:
Een leuke verrassing bij elke aankoop

Festival at Gent 2019.indd   25 16/04/19   13:45

achtergrond.indd   2 8/04/19   15:20

Sint-Baafsplein 66 
www.bijhuis.be

zaterdag & zondag  
10u tot 18u

63

Ontdekplek, met vaste designwaarden, gadgets en tijde-
lijke collecties, voor alle budgetten en alle leeftijden; een 
harmonie van strak minimalisme en romantisch modern.

BIJHUIS

Actie:
Alles wat Belgisch is -15% korting
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Bij Sint-Jacobs 7 
helenb.be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 11u tot 17u

39

Prachtig winkeltje rond het werk van illustratrice helen b en 
haar vele creatieve vrienden: een unieke selectie stijlvolle 
objecten, juwelen, papierwaren, textiel, keramiek, prints, en 
zoveel meer.

HELEN B & VRIENDEN

Actie:
Geschenkje bij elke aankoop
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Vlaanderenstraat 90 
walktheline.shoes

zaterdag 10u30 tot 18u   
zondag 14u tot 18u

51

Voor wie schoenen graag duurzaam geproduceerd ziet, in 
een kortere keten en volledig Europees, moet beslist eens 
langsgaan bij deze conceptstore; je vindt er naast schoe-
nen en accessoires ook inspirerend werk van fotografen en 
designers.

WALK THE LINE

Actie:
Een glaasje Porto en hapjes.
TALK! Kom op zondag 5 mei tussen 16u en 17u 
naar Walk The Line en ontmoet er Freija die je 
haar visie op duurzaamheid uit de doeken zal 
doen.
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Kraanlei 13
www.julieshouse.benl

zaterdag & zondag 9u tot 18u27

Julie’s House aan de Kraanlei helemaal in het nieuw. 
Dubbel zoveel plaats om dubbel zoveel te genieten van 
homemade taarten, cupcakes, gebak, een ontbijtje en 
lekkere drankjes.

JULIE’S HOUSE

Actie:
Elke bezoeker ontvangt een zoet complimentje.
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Korenmarkt 16
www.skins.nl/skins-gent

zaterdag 10u - 18u30 & zondag 12u - 18u
65

Skins Cosmetics is steeds op zoek naar innovatieve en 
vrijwel ongekende beauty merken, met producten in het 
gamma die streven naar perfectie. Skins heeft een missie: 
hun vondsten delen met een publiek dat massaproductie 
hekelt en durft tegen de stroom in te zwemmen.

SKINS

Actie:
Voucher waarmee je op afspraak een uitgebreid 
make-up-, skincare- of parfumadvies kan krijgen. 
Bakje koffi e erbij!
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Rembert Dodoensdreef 1 
www.gruut.be

zaterdag 11u tot 23u zondag 14u tot 19u41

De uitzonderlijke eigenschap van vier van onze Gentse 
Gruuten bestaat er in dat er zonder hop wordt gebrouwen. 
Het onderzoek naar alternatieven ter vervanging van het 
hopkruid ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Na een 
cursus biochemie en enkele samenwerkingsverbanden met 
verschillende universiteiten zag het Gentse stadsbier het 
levenslicht. Er bestaan 5 verschillende variaties: Gentse 
Gruut Wit, Gentse Gruut Blond, Gentse Gruut Amber, Gent-
se Gruut Bruin en Gentse Gruut Inferno.

STADSBROUWERIJ GRUUT

Actie:
Een gratis proevertje (15 cl) naar keuze bij tonen 
van het stadsplan
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Brabantdam 55
www.vandekerckhove1854.be

zaterdag 10u tot 18u zondag 
11u tot 17u

53

Het is niet omdat je al sinds 1854 bestaat dat je gedateerd 
bent. Stap eens binnen voor een heerlijke cappuccino, een 
bordje zoet of een stijlvol accessoire en voel hoeveel deugd 
traditie doet.

KOFFIEBRANDERIJ
VANDEKERCKHOVE

Actie:
Open koffi ebranderij: bezoeken om 10u, 12u, 
14u en 16u. + Gratis juten koffi ezak zolang de 
voorraad strekt
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Geldmunt 6 
www.boon.gent

zaterdag en zondag 12u30 tot 17u29

Prachtig! Unieke art-decosetting, waar je de liefde voor 
lekker en puur eten voelt op je bord. Salades met veggie 
spreads, quiches, dagsoep of koffie met taart,.. talloze op-
ties bij Boon.

BOON

Actie:
Elke namiddag een live band in de binnentuin
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Vrijdagmarkt 34 
Facebook: Café Albatros

zaterdag en zondag 15u tot ...38

Zicht op de Vrijdagmarkt met een pintje: wordt het beter? 
Bruin, Brussels-geïnspireerd broertje van Ventura; ‘wijs’ 
café, met tankbier, nice tunes en een kicker in the back. 
Your next favourite hangout!

ALBATROS

Actie:
Bij aankoop van een fles cava, gratis hapje naar 
keuze
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Brabantdam 136, 9000 Gent 
justhazel.be

zaterdag 11u tot 19u  
zondag 13u tot 17u

50

Feelgoodstore, met een budgetvriendelijk eco-fair aanbod. 
Tip? Boek een hazelicious party en geniet tijdens het shop-
pen van een (h)eerlijk hapje & drankje, in drie formules: 
brunch, high-Tea of apero.

JUST HAZEL

Actie:
Wij bieden aan iedereen graag een “lokaal” 
glaasje Roomer/Tonic aan! + ook een mini seepje 
(ecologisch wasmiddel). En er zullen ook home-
made faire hapjes aanwezig zijn!
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Jan Breydelstraat 29 
the-fallen-angels.com

zaterdag 11u tot 18u zondag 13u30 tot 18u26

De shop uitgebaat door dochter Ganesha en moeder 
 Isabelle, bestaat dit jaar 20 en 40 jaar. Snuisterparadijs met 
o.a. originele oude reclame- en filmaffiches en een groot 
assortiment aan zelfgemaakte posters, kaartjes, draag-
tassen...

THE FALLEN ANGELS

Actie:
De etalage is een kruisbestuiving van fotowerk 
van Tini Cleemput en theater attributen van 
Avonthea. Op zondag is er een fotoshoot door 
Tini Cleemput voor kinderen tot 13 jaar met de 
attributen van Avonthea. Wat een teamwork!
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Hoogpoort 59 
www.suite-gent.be

zaterdag & zondag  
11u tot 18u30

64

Suite staat voor slow-fashion en biedt een gepast antwoord 
op de overvolle en drukke winkels. De collecties worden 
zorgvuldig gescreend op kwaliteit. Dé plek voor actieve, 
creatieve vrouwen die mode net iets anders zien.

SUITE

Actie:
TALK! Kom op zondag 5 mei tussen 11u en 12u 
naar Suite en ontmoet er Tim Van Steenbergen, 
designer van prachtige tijdloze stuks voor jouw 
garderobe.
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Minnemeers 10 
Facebook: Bar Mitte

zaterdag & zondag 10u tot 23u40

Deel van het Industriemuseum, een hub/kruispunt voor 
creativiteit, met tweemaandelijkse after work, maandelijkse 
quiz, la Bodega Negra (donderdag) met overheerlijke cock-
tails en tweemaal brunch op zondag.

BAR MITTE

Actie:
Brunch op zaterdag en zondag van 11u-15u + 
zondag om 14u Zulema live bandje
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Brabantdam 82
oyobar.be

zaterdag & zondag 9u tot 17u52

Voor een smaakvolle en gezonde ontbijt- of lunchdate. 
 Alles vers, seizoensgebonden en recht van bij de boer; met 
een verassende twist aan vernieuwende smaakcombinaties 
– binnen een uiterst gezellig kader.

O’YO

Actie:
Gratis proeven van de huisgemaakte, gefer-
menteerde en helende drankjes waterkefi r en 
kombucha en geroosterde kurkuma cashew 
noten. Wil je dit weekend guiltfree aperitieven, 
dan is O’yo the place to be :)
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Kraanlei 27 
www.koperhuis.be

zaterdag 11u tot 18u30  
zondag 12u tot 18u

28

Ontdek in de winkel een vernieuwend assortiment meube-
len, verlichting en home en fashion accessoires. Je ontdekt 
naast exclusieve collecties van gevestigde waarden, ook 
enkele upcoming designers.

KOPERHUIS

Actie:
Iedereen krijgt een extra cadeau bij elke aankoop 
& bij vermelding van CITYZINE
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Zuivelbrugstraat 8 
www.maaikekleedt.be

zaterdag & zondag 11u  
tot 18u30

66

Fijne mix tussen  weekly basics en elegant-sexy voor het 
weekend of een avondje uit. Maaikes keuze is stoer, maar 
ook vrouwelijk, lief en subtiel kleurig anders! 

MAAIKE KLEEDT

Actie:
10% korting op alle merken + goodiebag
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Steendam 53 
www.baravins.be

zaterdag & zondag 11u tot ...42

Rustige, hippe wijnbar, met op de kaart talloze per glas 
geschonken wijnen van kleine familiehuizen; het begin van 
een ware ontdekkingstocht, samen met een hapje.

BARAVINS

Actie:
Elke klant die het codewoord “CITYZINE” ver-
meldt, ontvangt een glaasje rosé-bubbels
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Brabantdam 56B 
www.supergoods.be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 11u tot 18u

54

Inspirerende plek waar je ecologische, eerlijke kledij en 
andere producten vindt. Het startpunt voor een kleerkast 
vol cool ecodesign, fair fashion en duurzaamheid. Good 
stuff for good people.

SUPERGOODS

Actie:
Zaterdag 4 mei van 11u – 14u: make-up advies 
met de natuurlijke cosmetica van Und Gretel. 
Het hele weekend: bij aankoop een goodiebag, 
zolang de voorraad strekt.
TALK! Kom op zondag 5 mei tussen 12u en 13u 
naar Supergoods en ontmoet er Olga die haar 
visie op duurzaamheid zal uitleggen.
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Lange Steenstraat 2 
www.soepbarsordo.be

zaterdag & zondag 11u30 tot 17u30

Zin iets iets hartigs? Verrassend adres waar je je laat 
verwennen door bijzonder lekkere (vegan) soep of kleine 
snacks. Fijne plek voor stiltezoekers. Een kommetje soep 
en je kan er weer tegen.

SOEPBAR SORDO

Actie:
Beide dagen 11u30 en om 15u, een gratis kennis-
makingsles Vlaamse Gebarentaal van 1 uur.
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Nederkouter 109 
www.facebook.com/ankr.gent

zaterdag 10u tot 19u en zondag 13u tot 18u67

Scandinavisch geïnspireerde concept store op de Neder-
kouter. Een zalig rustige plek, waar je naast stijlvolle en 
betaalbare dames- en herenkledij ook originele cadeautjes 
en interieurspullen vindt.

ANKR

Actie:
Dorst cocktail voor alle klanten. 
Korting van 10% op de hele collectie. 
Live dj set (op zaterdag)
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Steendam 110 
new.aunomdupied.be

zaterdag 10u tot 18u30  
zondag 12u tot 18u

43

Shop ‘n eat in een mix van schoenen, juwelen en interieu-
raccessoires. Early birds genieten van ‘eggs with soldiers’, 
‘s middags lunch met croque, quiche of salade en later een 
bordje gemengd met apero!

AU NOM DU PIED

Actie:
Elke klant ontvangt 10% korting op de nieuwe 
collectie + glaasje bubbels + een POP UP van 
KIMONO BELGE in de winkel
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Notarisstraat 3 
www.twiggy.be

zaterdag 10u tot 18u55

Sinds augustus 2011 kunnen naast vrouwen ook mannen 
zich hier de échte Twiggy-geraffineerdheid laten aanmeten, 
een ‘total look’ met uitgebreide collectie accessoires.

TWIGGY

Actie:
TALK! Kom op zaterdag 4 mei tussen 11u en 12u 
naar Twiggy en ontmoet er Lies Mertens, designer 
van duurzame handtassen.
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Sluizeken 10 
www.villabardon.be

zaterdag & zondag 18u tot 22u31

Samen tafelen, in een ontspannen sfeer, dat is het uit-
gangspunt van dit fijne restaurant. Antipasti, dips, gegrilde 
groenten ... de gerechten zijn er om te delen. De keuken is 
kraakvers met een hartelijke, zuiderse insteek.

VILLA BARDON

Actie:
Glaasje huisgemaakte limoncello
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Burgstraat 18 
www.weareatelierecru.com

zaterdag 11u - 18u30 &  
zondag 14u - 18u

69

Een shop vol wereldse objecten en interieur met merken als 
Moroso / Diesel Living, DCW Editions, Norr11, 101 Co-
penhagen, Libeco, Sirocco Living, Mad et Len, Likami ...

ATELIER ECRU

Actie:
Atelier Ecru stelt tentoon, focus op craftsmanship 
en cross-overs. 
Werk van Belgische (bespoke) textiel designer 
Nathalie Van der Massen ism. Charlotte Vlerick 
(Hija Studio). 
Craftsmanship en industrial design door Berlijn 
gestationeerd design duo Yellow Nose Studio. 
Hele weekend te bezichtigen, te koop in Atelier 
Ecru. Expositie loopt tem 09.06.19.
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Dok Noord 4E/001 
www.way.gent

zaterdag 9u tot 16u45

Ontdek hier een creatieve keuken: van ontbijt tot lunch. 
Proef de home made kombucha, vegan gebak (Chez 
 Mariette) én true, honest coffee van barista Charlene.

WAY

Actie:
Brunch
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Lammerstraat 16 
www.oxfamwereldwinkels.benlwinkels-
gent-centrum

zaterdag 10u tot 18u30  
zondag 13u tot 18u30

57

Ontdek een ruim aanbod van eerlijke, kwalitatieve produc-
ten. D.m.v. verkoop van fairtradeproducten proberen ze 
de boeren in het Zuiden een beter leven te geven en hun 
positie te versterken. Je vindt er koffie, chocolade, wijn en 
zoveel meer.

OXFAM WERELDWINKEL GENT 
CENTRUM

Actie:
Bij elke aankoop krijgt de klant een zakje 
fairtrade hartjes (zolang de voorraad strekt) +  
Bij een aankoop vanaf 20 euro krijgt de klant een 
 cadeaubon van 2 euro.
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Meerseniersstraat 3 
Facebook: Pur Sens Gent

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 11u tot 18u

33

Eerlijke, persoonlijk uitgekozen collectie kledij, accessoi-
res, handmade schoenen en handtassen, juwelen, huis-
decoratie... van kleine Europese labels en creatieve ontwer-
pers met eco-toets en oog voor detail.

PUR SENS

Actie:
Elke klant ontvangt 10% korting op chie mihara 
schoenen
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Lange Violettestraat 45 
gandor.be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 14u tot 18u

47

Prachtige collectie lingerie - praktisch en functionele tot 
pikant, verleidelijk en dromerig - nachtkledij, homewear ... 
Wij helpen je graag bij je keuze.

LINGERIE GANDOR

Actie:
Hapjes en drankjes. Bij het codewoord ‘CITYZINE’ 
ontvang je 10% korting en een geschenkje
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Koningin Elisabethlaan 34 
petitbazaar.be

zaterdag 10u tot 18u zondag 10u tot 16u59

Kidsstore van 0-12j. Kleding en speelgoed met een hart 
voor eco. Op zoek naar een cadeautje? If it’s cute, we’ve 
got it!

PETIT BAZAAR

Actie:
Bij elke aankoop (boven €40) krijg je een leuk ge-
schenkje. De smile en advies krijg je er gratis bij. 
Indien mooi weer is er kinderpret onder de luifel.
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Serpenstraat 22  
www.musineenplas.be

zaterdag 10u tot 18u35

Wenskaarten, papierwaren, lederwaren, juweeltjes en 
hartverwarmende attenties. Uniek en verrassend origineel. 
Een mix van eigen ontwerpen, beginnende en gevestigde 
merken.

MUS IN EEN PLAS

Actie:
Een geschenkje voor elke klant en een giveaway 
in de winkel
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Sint-Pietersnieuwstraat 44 
www.idastore.be

68

Gemoedelijk shoppen in een verrassend Scandinavisch/
Frans aanbod & special editions. Bijzonder welcoming - 
mét hondenbrokjes voor viervoeters! - en een wow!-ser-
vice.

IDA

Actie: 
Iedere klant maakt kans op een lederen 
portefeuille van Royal Republiq.
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Dampoortstraat 32 
www.evasappel.be

zaterdag 10u tot 18u zondag 13u tot 17u44

Lingerie, nachtkledij en badmode voor alle hedendaagse 
Eva’s. Voor de Eva op zoek naar casual lingerie, voor spor-
tieve Eva die extra steun zoekt, én voor Eva met verleidelijke 
plannen... Cupmaat A tot H.

EVA’S APPEL

Actie:
Op zaterdag van 14 tot 18 uur, gratis feestmake-up 
door visagiste
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Walpoortstraat 28 
Facebook: rainsstoreghent

zaterdag 10u tot 18u zondag 12u tot 18u56

Rains is een modern lifestylemerk dat waterdichte regenkleding 
ontwerpt. Rains heeft duidelijke Scandinavische roots, wat re-
sulteert in een compromisloze benadering van eenvoud, die is 
verankerd in zowel functionaliteit als relevantie. Rains is van 
mening dat goede regenkleding niet ten koste mag gaan van een 
doordacht ontwerp. Daarom zijn de kleding, tassen en accessoi-
res van Rains ontworpen om de ergste weersomstandigheden te 
doorstaan, en tegelijkertijd stijlvol en modern.

RAINS

Actie: Exclusieve gepersonaliseerde regenjas 
met bv: Naam klant, 9000 Gent, Go-Local Festival, 
datum van dag van aankoop of iets naar eigen 
keuze (tegen normale aankoopprijs van het product, 
GEEN MEERPRIJS) en gratis goodiebag met enkele 
accessoires en merchandising bij elke aankoop.
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Sluizeken 34 
Facebook: Safarah Concept Boutique

zaterdag & zondag 10u tot 19u32

Fijne plek waar je een electische mix vindt van vintage 
meubels, kunst, handgeprinte interieurstoffen, gifs, mode 
en accessoires. Sinds begin dit jaar een surinaamse koffie-
hoek met allerlei lekkers

SAFARAH SWEET & SAVORY BITES

Actie:
Gefrituurde hapjes en een drankje naar keuze voor 
5 euro. 
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Henegouwenstraat 8 
day-gent.com

Zaterdag van 10u - 18u
Zondag van 12u - 18u

70

Multibrandstore day. herbergt hippe merkjes als Second 
Female, Custommade, Livthelabel, JUST en Norr naast het 
high end CLOSED, Marie Martens & Studio Ruig. Een tik-
keltje gedurfd, toch draagbare en net iets uniekere kledij. 
Eigenares Céline - wilde krullen & eeuwige lach - stijlt 
persoonlijk elke klant van top tot teen. 

DAY

Actie:
Kom langs tijdens het weekend van 4 & 5 mei voor 
persoonlijk stijladvies, drinks & bites en laat onze 
bloemiste live voor jou een lente boeketje samen-
stellen. Want  “a flower a day, ...”
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Leithstraat 51 
www.cocotinecoffee.be

zaterdag & zondag 10u tot 17u3046

Speciality coffeebar/co-workingspace met een boutique 
food concept, in een pastel-toned interieur. Instagram 
worthy granola bowls, open-spread tartines en beautiful 
pancakes.

COCOTINE

Actie:
Bij vermelding “Go Local Festival” verkrijgt de 
klant een gift card naar keuze met een surprise 
gift of verwennerij met een personal touch van 
Cocotine.
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Zebrastraat 32/001 
www.zebrastraat.be

zaterdag & zondag 14u tot 18u58

Een uniek gegeven in Gent dat rust op drie pijlers: wonen, 
cultuur en evenementen. De modern vernieuwde lounge 
van Zebrastraat heeft een complete renovatie ondergaan 
met een design van de kunstenaar Didier Faustino en kreeg 
de naam XYZ Lounge.

ZEBRASTRAAT

Actie:
Tentoonstelling over het verleden en heden van 
de Zebrastraat + geopend terras met bar + grime 
voor kinderen + rondleidingen op de locatie (om 
14u & 16u)
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Onderstraat 28 
www.lostinpablos.be

zaterdag 10u tot 18u  
zondag 13u tot 18u

34

Are you a hipster?  
Are you a businessman?
You are Lost in Pablos

Belgian - Dutch - German -French - UK - Portuguese - 
Scandinavian brands + made to measure

LOST IN PABLOS

Actie:
TALK! Kom op zaterdag 4 mei tussen 12u en 13u 
naar Lost in Pablos en ontmoet er An Boone van 
Mr. Manchette, met haar visie op eerlijke en 
ecologische mode. 
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Lange Violettestraat 1 
www.onisjuwelen.be

zaterdag 14u tot 18u zondag 14u tot 17u48

Hét adres voor betoverende gouden/zilveren juwelen, met 
verlovingsringen als specialiteit. In de conceptstore vind 
je ook interieur/decoratie/geschenk-artikelen en design. 
Vlakbij shoppingcenter Zuid.

ONIS JEWELRY & FINE OBJECTS

Actie:
Ontvang op 4 en 5 mei 20% korting op alle 
zilveren juwelen en 10% korting op interieur en 
accessoires
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Koningin Elisabethlaan 73 
www.pervelo.be

zaterdag & zondag 10u tot 16u60

Pervélo gaat verder waar een ander stopt: kies een fiets uit 
De Vitrine en laat die customizen door bikedoctor Rudy en 
zijn crew.

PERVÉLO DE VITRINE

Actie:
Hapjes en drankjes. Bij aankoop een gratis fiets-
gadget.
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Vrijdagmarkt 47 
www.keizershof.net

zaterdag 18u tot ...36

Al meer dan 35 jaar één van de Gentse horeca-strongholds! 
Op de kaart mooie, compromisloze klassiekers (heerlijke 
verse frietjes!), geflankeerd door natuurlijke wijnen én 
 artisanale bieren, bereid met producten van dicht bij huis.

KEIZERSHOF

Actie:
Bij aankoop van een fles cava, gratis hapje naar 
keuze
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zaterdag & zondag 11u tot 19u
www.pietmoodshop.be

Dé place to be voor een aparte selectie uit de wereld van design, 
stationary, lifestyle en interieur. Je vindt er unieke decoratie items, 

sfeermakers voor je interieur, leuke gadgets als geschenk of gewoon 
als inspiratiebron!
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PIET MOODSHOP

Actie:
Homestore: Bij aankoop in de winkel aan de Vooruit 
maak je kans op gepersonaliseerd porselein door 

Helen B!
Workstore: Bij een bezoek aan onze winkel op het 

Hippoliet Lippensplein kun je proeven van de Save the 
Queen producten. Deze Belgische Urban Beekeepers 
maken sterke drank met pure lokale stadshoning van 

bijen die gedijen in onze steden.

Workstore: Hippoliet Lippensplein 22 Homestore: Sint-Pietersnieuwstraat 94

Perfecte plek voor een aperitief, een snack 
of een uitgebreid menu. Op de kaart tref je 
naast de Belgische klassiekers ook tal van 

seizoensgebonden gerechten. Voor groepen 
is er een aparte zaal.

GRAND CAFÉ

GODOT
Stijlvol eetcafé

CityZine.be
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OP ZOEK NAAR VEGAN FOOD OF EEN  
“IK KOOP BELGISCH” WINKEL IN JE BUURT?  

VIND HET OP ONZE MOBIELE WEBSITE!

On the road?  
Let CityZine guide you on 

your smartphone!


