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BRAUW

BRAUW draait om passie voor het brouwen 
en voor het bier. Daarnaast wil men tonen 
dat er veel creativiteit in bieren kan gelegd 
worden. Men blijft daarbij trouw aan hun 
heel ‘basic’ stijl, met aandacht voor het 
lokale.  

BRAUW refereert vanzelfsprekend naar 
het brouwen van bier. Ook het RAUWE is 
aanwezig, waarmee ze verwijzen naar de 
eenvoudige technieken die ze gebruiken. In 
de naam is het verrassende en creatieve 
aspect ook verwerkt “WAUW”, maar ook 
“WAUW” omwille van het vakmanschap dat 
in hun bieren wordt gestoken. 

Ten slotte is ‘BRAUW’ er voor ‘JOU(W)’, wat 
het ondersteunende deel van het concept 
vertegenwoordigt. BRAUW is er voor JOUW 
vakmanschap. Tijdens ROHO laten ze zich 
vergezellen door enkele gepassioneerde 
brouwers die ze ondersteunen, nl. Brouwerij 
Hophemel en Puffin Brewery.

 www.brauw.be
 brauw.be

Chouetteketet

Floor en Elien zijn twee leerkrachten met 
een passie voor mode en met een groot 
hart voor de natuur. Dat is wat ze ook willen 
vertalen naar hun producten en collecties.
Na lang dromen en fantaseren, na nog 
meer onderzoek en opzoekwerk naar 
kwaliteitsvolle en duurzame items, waagden 
ze begin 2020 eindelijk de sprong in het 
diepe. Met hun gedeelde talenten en 
ervaringen was eindelijk hun eigen label 
geboren. Chouetteketet was een feit!
Ondertussen zijn ze nog altijd bijzonder trots 
op wat ze kunnen aanbieden: ecologisch 
verantwoorde fashion-items met een 
speels, Frans accent. 

Ze hebben al een uitgebreide collectie voor 
zowel mannen en vrouwen als kinderen 
en baby’s. Dit gaat van T-shirts tot warme 
truien en schattige kruippakjes in heel wat 
verschillende kleuren en opdrukken.

 www.chouetteketet.be
 chouetteketet

Grote Markt

Inleiding

Roho is een markt waarbij makers 
met een passie hun creaties 
aan het publiek aanbieden. Het 
zijn stuk voor stuk producten 
met een ziel, ontstaan vanuit de 
persoonlijke visie van de makers, 
gecreëerd met hun handen. 
Speciale stukken voor mensen die 
op zoek zijn naar identiteit, naar 
iets authentieks, naar producten 
met een eigen verhaal.
Als stad Genk dragen we deze 
makers een warm hart toe, en 
verwelkomen we ze graag in ons 
stadscentrum.

Locaties

Roho vestigt zich voor één weekend 
op verschillende plaatsen in de 
winkelzone in het stadcentrum: op 
de Grote markt en in panden die 
speciaal voor deze gelegenheden 
ingericht werden voor de 
makers van Roho, aangevuld 
met adresjes van makers die 
reeds hun vaste stek vonden in 
het Genkse stadscentrum. Deze 
bijzondere combinatie zorgt voor 
een boeiende route met een 
verrassende afwisseling tussen 
shoppen en ontdekken, tussen 
ambachten, design en kunst.
Het plannetje op p. 38 toont de 
straten, pleinen en adresjes die 
je zeker niet mag mislopen.

ROHO is een initiatief 
van stad Genk.
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Juul Prinsen

Bash is een collectie tassen en accessoires 
gemaakt van gebruikte reclamebanners 
die in stad Genk verzameld zijn. Nadat 
de banners een aantal weken door de 
stad verspreid hebben gehangen als 
promotiemateriaal, worden ze normaliter 
weggegooid. Deze zeilen worden 
getransformeerd tot fannypacks, tassen en 
portemonnees; ontworpen en handgemaakt 
in Genk met lokale (afval)materialen door 
de jonge ontwerpster Juul Prinsen. Elk stuk is 
uniek en dus limited edition!

 nationalstore.be/store/juul-prinsen/
 juul.prinsen

Madam Patat

Ann heeft altijd al een grote passie gehad 
voor eten en koken. Met haar unieke 

concept Madam Patat serveert ze gepofte 
aardappelen met verschillende vullingen 
zoals chili con carne met zure room of een 
veggie variant met groenteratatouille. 

MMAAK

Vanuit haar achtergrond als grafisch 
ontwerper creëert Marlies sinds 2016 juwelen 
die opvallen door hun spitsvondige en 
secure beeldtaal. Haar stijl is consequent, 
waarbij ieder kleinood zich toch weet te 
onderscheiden binnen de ruimere collectie. 
Afwegingen als de scherpte van een hoek, 
het zachte afbuigen van een curve, de dikte 
van het materiaal, of hoe mat of glanzend 
dit mag zijn, vormen slechts enkele van de 
vele aandachtspunten die ze tijdens het 
ontwerpen mee in overweging neemt. Dit 
onderling afstemmen van de verschillende 
details maakt van ieder ontwerp van MMAAK 
een unieke creatie.

 www.mmaak-shop.be
 MMAAK.ontwerp
 mmaak_jewelry

Ender & May

Ender & May werd opgericht in 2019 en wil 
zich ontwikkelen tot een multidisciplinaire 
designstudio gefocust op (textiel)prints, 
productdesign en illustraties. Wendy 
Scheerlinck, bezielster van Ender & May, 
creëert op eigenzinnige wijze een wereld 
van kleur, patronen en grafische vormen. 
Het ‘print on demand’ verhaal maakt 
hier een belangrijk deel van uit. Bij veel 
items wordt er pas geproduceerd nadat 
klanten hun bestelling hebben geplaatst 
: geen overproductie dus en gebruik van 
een uiterst duurzame printtechnologie (in 
Europa). Naast een eigen wooncollectie, 
geprinte stoffen, kledij en stationery 
werkt Wendy ook in opdracht van 
interieurarchitecten, ondernemers die 
eigen producten op de markt brengen, 
meubelstoffeerders, meubelbouwers, 
naaisters, uitbaters van stoffenwinkels, 

floristen, decorbouwers … en al wie enigszins 
van haar ontwerpskills gebruik wil maken. 
Copyright Foto: Geert De Wolf

 www.enderandmay.be
 Enderandmay
 ender_and_may_surfacedesign
 ender_and_may_illustraties/  

Het Vrije Veld

Het Vrije Veld is een kleinschalig 
landbouwbedrijf. De oprichter Souliman 
Diraa is in het voorjaar van 2010 gestart 
met het telen van biologische groenten en 
kruiden volgens het CSA-principe.
Ondertussen voorziet Het Vrije Veld zo’n 
80 gezinnen wekelijks of tweewekelijks 
van verse groenten en kruiden.

Met dit project wil Souliman 
seizoensgebonden én biologisch geteelde 
groenten & kruiden aanbieden. De nadruk 
ligt eveneens op de korte keten en een 
eerlijke prijs. Het project dient ook gezien 
te worden als een manier om mensen 
terug dichter bij de landbouw en de 
voedselproductie te brengen, zodat ze zien 
waar hun voedsel vandaan komt, hoe het 
geteeld wordt, …

 www.hetvrijeveld.be
 Het-Vrije-Veld
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den Boogerd

Den Boogerd legt zich sinds 2008 als 
landbouwonderneming toe op het 
aanplanten, uitbaten en verzorgen van 
authentieke hoogstamboomgaarden. 
Die uitbating gebeurt op een biologisch 
verantwoorde manier : dat betekent dat ze de 
middelen die de natuur hen ter beschikking 
stelt, gebruiken om het fruit gezond te laten 
rijpen. In hun hoogstamboomgaarden 
vind je een uniek ecosysteem waarbij de 
verschillende groepen mekaar in evenwicht 
houden . Daardoor worden ze slechts heel 
uitzonderlijk gedwongen om biologische 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Hun fruit 
kan je dus zonder problemen recht van de 
boom consumeren. 
Schapen grazen tussen de bomen en houden 
het gras in toom, nestkastjes in alle soorten 
en maten zijn een uitnodigende woonst voor 
allerlei vogels, insectenbestrijders bij uitstek.
Bijen en hommels geven de natuurlijke 
bestuiving een behoorlijke opkikker en 
produceren heerlijke honing.
Zo zorgen ze er samen met de natuur voor 
dat ze het fruit van hun bomen niet hoeven 
te behandelen met chemische producten en 
dat ze het kunnen verwerken tot overheerlijk, 
gezond en puur sap, stroop en nog tal van 
andere producten.

 denboogerd.be
 denboogerd

Blauwe Bessen 

Passie....Als gepassioneerde fruitteler draagt 
de Blauwe bessenplantage gezond eten 
hoog in het vaandel. Frans en Ruth doen hun 
uiterste best om het eten van de gezonde 
blauwe bessen zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.  In de hoevewinkel gelegen aan de 
plantage zijn tal van gezonde natuurlijke 
producten te koop bv. blauwe bessensap, 
confituur, siroop en meer.

 blauwebessen.be

Puur Limburg

Puur Limburg staat voor producten van 
Limburgse bodem. Limburg heeft een rijk 
aanbod aan fantastische lokale producten. 
Het is jammer dat de relatie tussen de boer 
en consument zo anoniem is geworden. 
Daarom zet Puur Limburg deze mensen 
– die met hart en ziel hun werk doen – 
bovenaan. Puur Limburg, van dichtbij het 
lekkerst. Tijdens ROHO kan je kennismaken 
met maar liefst 5 PUUR LIMBURG 
coöperanten.

 puurlimburg.be
 puurlimburg

Gimocaffè

Bij Koffiebranderij Gimo maken ze koffie zoals 
ze dat honderd jaar geleden deden.  Hun 
zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden 
op ambachtelijke wijze gebrand om het 
aroma optimaal te laten geuren en smaken.

 gimocaffe.com
 gimocaffe.be

Bee@DenHof

Bart en Eef zijn samen Bee at den Hof. Eef is 
herborist en maakt haar eigen kruidentheeën 
en kruidenmixen. De kennis die ze opbouwde 
tijdens haar loopbaan in de farmacie 
gebruikt ze nu in hun onderneming. Ze weet 
de kruiden en hun werkende stoffen perfect 
te combineren. Haar passie voor de natuur 
en alles wat het te bieden heeft, deelt ze 
graag met iedereen.
Bart is imker en meester in de honingpro-
ducten. Hij beheert meer dan 40 bijenkasten 
die je kan vinden in natuurlijke gebieden in 
de ruime omgeving van Herk-de-Stad. Met 
zijn ervaring als chef-kok helpt hij Eef met de 
samenstelling van de keukenkruiden. 

 beeatdenhof.be
 BeeAtDenHof
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Tarte Le Lis

Le Lis werkt samen met mensen met 
autisme spectrum stoornissen. Hierdoor 
komen ze vaak verrassend uit de hoek. Met 
een eigen en vernieuwende blik. Bij Tarte 
Le Lis kan je terecht voor al jouw taarten en 
desserts. Zowel in ijs als gebak. Ze maken er 
heerlijke kunstwerkjes van!

 www.lelis.be
 CremeLeLis

 

Zee Swennen

“Juwelen Zee”  staat voor handgemaakte 
juwelen in zilver en goud. De juwelen zijn 

zowel modern en organisch van vorm 
maar ook mooi strak en klassiek . Zee 
werkt ook graag met edelstenen, van ruwe 
halfedelstenen tot de perfect geslepen 
diamanten. In haar thuisatelier maakt 
ze vooral persoonlijke juwelen zoals 
trouwringen, juwelen met een vingerafdruk 
en asverwerking in een juweel . 

 www.juwelenzee.be

Papier Touché / Huis Hut

Papier Touché maakt tactiele papierwaren. 
Eerlijke grondstoffen, slow printing en 
lokale productie maken elk stuk authentiek. 
Ze werken in kleine reeksen en gaan de 
concurrentie met industriële productie niet 
aan. Papier is gerecycleerd waar mogelijk, 
altijd chloorvrij gebleekt en uit Europees 
duurzaam bosbeheer. Covers worden 
in letterpress gedrukt in eigen atelier en 
afgewerkt in lokale werkplaatsen.

 www.papiertouche.com
 huishut

Terre di Merino

Terre di Merino is een project van drie 
Limburgse broers met Zuid-Italiaanse 
roots. Hun biologische olijfolie komt van 
majestueuze olijfboomgaarden die al 
vele decennia door hun familie in de regio 
Puglia worden verzorgd. In tegenstelling 
tot de hoogproductieve superintensieve 
plantages waar gemechaniseerde 
processen de dienst uitmaken, worden 
deze hoogstambomen op een agro-
ecologische manier beheerd met bijzonder 
veel aandacht voor de draagkracht van 
de bomen en de bodem. De beloning komt 
er ieder najaar in de vorm van talrijke 
kleine olijven die dagelijks geoogst en 
op traditionele wijze geperst worden. Het 
resultaat is een koud geperste olijfolie 
met een delicaat en uitgebalanceerd 
smaakprofiel.

 www.terredimerino.com
 terredimerino

Solid

Interieur & fashion, handgemaakt met 
een ziel en met een verhaal. Want hoe het 
gemaakt is, doet ertoe. 
Alle mooie interieur & fashion stukken 
van Solid zijn met veel liefde op een 
eerlijke manier handgemaakt door lokale 
Peruaanse, Indiase en Keniaanse vrouwen 
uit arme gebieden in de hooglanden en 
afgelegen gebieden. Solid Crafts brengt hen 
samen in faire en eerlijke handwerkateliers 
en gemeenschapsgroepen die 
waardig en fair werk bieden aan deze 
kwetsbare, kansarme maar krachtige 
en sterke vrouwen. Jouw mooie & unieke 
interieurproduct betekent een betere 
toekomst voor deze vrouwen.
Zij maken prachtige handgemaakte 
producten die zowel henzelf als anderen 
inspireren om te dromen van een betere 
wereld.

 www.solidinternational.be
 solid.crafts

Grote Markt Grote Markt
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ypsilon

Liza van ypsilon blijft zich nog dagelijks 
verwonderen over de veelzijdigheid die je 
in goudsmeedwerk kan leggen. Ze is ervan 
overtuigd dat we in een wereld leven waar 
grenzen meer en meer vervagen, dus wil 
ze ook alles in het werk stellen om haar blik 
open te houden en dat ook in haar werk te 
vertalen.

 www.ypsilonlg.be
 ypsilonbylizagernaey

Daroffi

Dominique is al ettelijke jaren actief als 
ambachtelijke chocoladeproducent. Zijn 
producten worden vervaardigd uit verse 

basis grondstoffen en dat proef je. Hij maakt 
zijn eigen praliné, ganaches, gianduja en 
vullingen. Hiervoor gaat hij uit van zo puur 
mogelijke grondstoffen, eerlijke grondstoffen 
zonder gebruik te maken van halffabricaten.
Het assortiment is zo samengesteld dat er 
niet enkel een verscheidenheid aan smaak 
in terug te vinden is maar tevens een 
diversiteit aan textuur.
De waarden waarmee zijn eindproducten 
zijn gefabriceerd zijn discipline, kennis en 
respect. Dit resulteert in kwalitatieve, volle 
pralines met authentieke smaken die je 
moet proeven.

Tievishoeve

De Tievishoeve is een familiebedrijf van 
landbouwers dat al generaties teruggaat in 
de tijd. Hun biologisch melkvee voorziet hen 
van heerlijke melk, waar ze zelf al jaar en 
dag ambachtelijk hoeve ijs van draaien.

 www.tievis.com

Zida

Zeepzieder, eigenaar en ontwerper Ida 
Dendas betovert België met haar unieke 
recepten die je huid met zorg behandelen. 
Zij gebruikt alleen de beste plantaardige 
grondstoffen en etherische oliën, geschikt 
voor zelfs de meest gevoelige huid. 
Zida is haar creatieve onderneming die 
aandacht heeft voor de ecologische 
impact van ondernemen. Zida zepen 
bevatten geen synthetische stoffen zoals 
parfums, parabenen of sulfaten. Alleen pure 
plantenkracht! Plastic wordt zoveel mogelijk 
beperkt bij de aankoop van grondstoffen en 
wordt nooit gebruikt in de verpakking.

 www.zida.com
 zeepziederzida

TSQUARE BRANDS 

Bij TSQUARE Brands kan je tijdens Roho 
kennis maken met 4 van hun merken, 

nl. Pluto Produkter, het Spaanse Batela, 
het Zweedse Joyin en Colonial Candle.  
De gedreven ondernemer achter deze 
onderneming gaat steeds weer op zoek 
naar unieke, mooie aanvullende merken 
voor zijn gamma.

 www.tsquarebrands.com
  tquarebrands

Huis Van Mus

Huis van Mus geeft spandoeken een 
tweede leven in hippe tassen en zakken. 
En de handgemaakte notitieblokken van 
posterpapier zijn een eyecatcher op je 
bureau! Huis van Mus levert ook grafisch 
maatwerk voor bedrijven.

 www.huisvanmus.eu
  huisvanmus

Grote Markt Grote Markt
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Zokk’n

Zokk’n is een collectie combineerbare 
single sokken op basis van negen kleuren 
waarmee je ontzettend veel combinaties 
kan realiseren. In elke sok zitten vier van de 
negen kleuren, plus een kleur voor de teentip 
die wordt bepaald door de maat. Handig 
wanneer binnen een gezin verschillende 
maten in omloop zijn. 
Zokk’n kiest voor een eenvoudig ontwerp 
zodat alle aandacht gaat naar het prachtig 
fijne garen, de fantastische kleuren en de 
mooie ribstructuur. Dit merk houdt van 
kwaliteit en werkt daarom met 85% Italiaanse 
merinowol, mulesing-vrij uiteraard. 
De sokken worden gebreid in Portugal.
Alle sokken zijn blijvers, handig, zeker wat 
sokken betreft want ze worden immers ook 
gewoon per stuk verkocht. Een kapotte sok 
kan zo vervangen worden en je kan ook zelf 
lekker mixen en matchen.

 www.zokkn.be
 zokkn
 zokkn.be

Imagine You

Imagine you is begonnen als een ultieme 
vorm van creatief uiten voor Imani. Voor 
haar is het belangrijk dat ieder artikel uniek 
is, van interieurartikelen tot oorbellen…

  imagineyou.be

Etnia

Etnia willen hun liefde delen voor 
handgemaakte Mexicaanse woondecoratie, 
juwelen en accessoires. Ze nemen je mee 
op een trip vol kleuren en tradities. Hun 
focus ligt op het langzame proces van 
de producten, waarbij ze natuurlijke en 
duurzame materialen gebruiken. Bij hen 
vind je geen machinale massaproductie, 
maar unieke items gemaakt door warme 
handen van lokale ambachtslieden in 
Mexico. Zij hebben een uitzonderlijke 
vakkennis die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Ze kopen ook 
rechtstreeks van de ambachtslieden, bij 
elke aankoop ondersteun je deze geweldige 
gemeenschappen en houden ze de tradities 
in leven. Elk item is uniek en heeft zijn 
eigen verhaal dat de ziel en passie van de 
ambachtslieden meedraagt.

 www.etnia.shop
  shop.etnia

Lay3rD

Bijna alles wat ze ontwerpen is gemaakt 
uit hout. Ze spitsen zich niet enkel toe 
op juwelen maar ook meer en meer op 
decoratie en andere leuke, originele 
dingen. Enkele voorbeelden zijn oorbellen, 
lampen, wenskaarten, bamboehorloges, 
kaarsenhouders, GSM-hoesjes, gegraveerde 
gitaren, wanddecoratie en ga zo maar 
verder.

 www.lay3rD.be
 lay3rdofficial
 lay3rd

Grote Markt Grote Markt
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In curatorpand 1 hangt er een echte 
design/kunstenaars vibe. Met objecten 
van Haute Cuisine, STUF, Johan Bruninx en 
StudioStudio die zweven tussen kunst en 
design, grafische accessoires in abstracte 
vormentaal van 10Spotting en Sofie 
Vanheukelom, sobere interieurobjecten 
van Tutamanta, minimalistische kleding 
van Flora Miranda en Suitsherwell en het 
gestileerde keramiek van Vera Stoefs.

Flora Miranda

Flora Miranda is een future-forward 
couturier gevestigd in Antwerpen die het 
belang van digitale identiteiten benadrukt,  
ongrijpbaar en toch schijnbaar overheersend 
in ons dagelijks leven.
Met het project ‘Smudge Pillows’ verkent 
ze de sensualiteit van een digitale 
penseelstreek. Breng schattigheid en rand in 
je huis met het smudge-kussen. De warme 
kleuren passen goed in een breed scala 
aan interieurs. Digitaal bedrukt fluweel aan 
de voorkant, zwart katoensatijn aan de 
achterkant, gesloten met een zwarte rits.
De “smudge pillows” zijn afgeleid van het 
kunstwerk “Openingsuren”. In 2013 vroeg 
Walter Van Beirendonck aan Flora Miranda 
om een kunstwerk te ontwerpen voor 
de tentoonstelling “Happy Birthday Dear 

Academy” in Modemuseum Antwerpen, voor 
de rubriek “gender”. Het digitale “smudge” 
schilderij is het resultaat van dit project, 
gedrukt als een fluwelen gordijn in de 
afmeting van 5m hoogte x 25m lengte. Het 
stuk was ook tentoongesteld op Fashionclash 
Festival in 2015 en in Museum Z33 in 2019.

 www.floramiranda.com
 floramirandaofficial

Atelier Haute Cuisine 

In 2009 bundelden Benny Conings en 
Bernd Tyskens hun krachten en richtten ze 
het collectief Atelier Haute Cuisine op. Het 
heeft niets met eten of koken te maken 
maar net zoals koks proberen ze door 
verschillende ingrediënten te combineren 
een groter geheel te creëren. Deze mix van 
ingrediënten geïnspireerd uit het dagelijkse 
leven en benaderd vanuit een ander 
perspectief kan diverse resultaten tot gevolg 
hebben zoals lichtsculpturen, installaties en 
objecten die balanceren tussen sculptuur 
en design.

 www.haute-cuisine.be
 haute.cuisine1
 atelierhautecuisine

Pand 1, Stadsplein 33
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10spotting

Na een opleiding Textielontwerp en 
masterclasses in binnen- en buitenland 
verdiepte Mar10 zich in het handweven. 
Haar liefde voor het ambacht is groot. Door 
een vakkundig spel met draden komt ze 
tot kleurrijke structuren en minimalistische 
composities. Deze lopen als een leidraad 
doorheen haar werk. 
De ontwerpen verraden een voorliefde 
voor duurzame natuurlijke materialen 
zoals Tencel, hennep, linnen en merinowol. 
Haar passie voor textiel en nauwgezet 
werk vertaalt ze naar hoge kwaliteit en 
afwerkingsgraad. Dit maakt ze even uniek 
als tijdloos! 
Inspiratie puurt ze uit de fijne pianomuziek 
van o.a. Wouter Dewit, Jean- Michel Blais en 
Abdullah Ibrahim. Bij hun subtiele spel van 
toetsen en snaren componeert ze graag 
haar weefsels. 
Copyright foto’s : Iwert BCZ

 www.10spoting.com
 _10spotting

Johan Bruninx

Johan experimenteert met materialen en 
technieken, mixt verleden en heden om 
het onverwachte te creëren.  Vergeten 
objecten worden gered en krijgen een 
nieuwe bestemming in plaats van afval 
te worden. Oud speelgoed van op de 
zolder, een collectie van zeldzame insecten 
of tweedehands meubilair worden 
getransformeerd tot iets met een nieuwe 
invulling.

Door de afwerking met edele metalen of 
fluweel krijgen deze objecten opnieuw hun 
bestaansreden als kunstwerk.

 www.bruninx.com
 johanbruninx

Vera Stoefs

Vera Stoefs maakt hedendaags 
porseleinen serviesgoed, dat steeds in 
andere combinaties kan worden gebruikt 
en zo telkens een nieuw verhaal brengt. 
Haar objecten – met hun schijnbaar 
eenvoudige geometrische vorm, zuivere 
lijn en gedetailleerde afwerking – brengen 
lichtheid en schoonheid in het dagelijkse 
leven.

 www.verastoefs.be
 VeraStoefsCeramics
 verastoefs

Sofie Vanheukelom 

Sofie bouwt aan een persoonlijk, intiem en 
authentiek juwelenlabel. Ze streeft naar het 
maken van duurzame en betekenisvolle 
handgemaakte creaties. Ze houdt ervan 

om met verschillende materialen te 
werken. Je kan in haar ontwerpen zowel 
heel organische vormen als geometrische 
vormen vinden. Ze ontwerpt graag pure, 
subtiele en delicate stukken maar aan de 
andere kant creëert ze ook graag hele ruwe 
en wat brutere juwelen.
De lijn tussen draagbare en niet draagbare 
objecten is voor haar heel dun. De 
schoonheid van een object wordt vergroot 
door de drager en ze vindt het heerlijk om 
daar deel van uit te maken. 

 www.sofievanheukelom.com
 vanheukelom_sofie

STUF

STUF is een jong, Belgisch designlabel 
dat stijlvol meubilair en originele 
interieuraccessoires brengt. Bij STUF 
betekent creativiteit potentieel zien in al wat 
zich rondom ons bevindt. Daarom staat bij 
STUF ook vooral het experiment centraal: 
schoonheden en gebreken van materialen 
worden eigenhandig ontdekt door middel 
van veelvuldig en herhaaldelijk experiment. 
Elk object wordt teruggebracht naar de 
essentie, wat resulteert in eerlijke, elegante 
en sobere creaties.

 www.stuf.be
  stufobjects
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productie van de maatpakken is duurzaam 
(GOTSgecertificeerd) en vindt plaats in 
Portugal. Het Europese land bij uitstek wat 
betreft start-ups en een vooruitstrevende 
mode-industrie.
Copyright foto’s : Studio 360

 www.suitsherwell.com
  suitsherwell

Tutamanta 

Met Tutamanta willen Stephanie Menéndez 
& Koen Lauwers bewijzen dat e-commerce 
en duurzaamheid hand in hand kunnen 
gaan. Tutamanta vervult de wens van de 
moderne ethische consument, die op zoek 
is naar eerlijke producten van duurzame 
materialen.
De webshop van Tutamanta biedt 
handgemaakte interieurproducten, zoals 
plaids uit Ecuador en Marokko, kussens uit 
India en manden uit Kenia. Alle producten 
zijn ambachtelijk gemaakt van duurzame 
materialen. 
Het ecologische businessconcept vloeide 
voort uit het DNA van de millennial 
zaakvoerders. Tutamanta combineert hun 
gedeelde passies rond duurzaamheid, 

ondernemen en reizen. Zo komen hun eerste 
producten uit Ecuador, waar ook Stephanie’s 
roots liggen en waar ze elkaar leerden 
kennen.

 www.tutamanta.com
 Tutamanta.Home
 tutamanta_

StudioStudio

Mathieu Cieters studeerde aan de KASK 
(Gent) en is actief als grafisch ontwerper, 
creative web developer en art director. In 
2014 startte hij het grafisch bureau Studio 
Studio op dat uitgroeide tot een grafisch 
platform met de verschillende zijtakken 
zoals Another Graphic, Typo Typo, Printo 
Printo en andere. Zijn werk getuigt van 
conceptuele gevoeligheid, een zekere 
nieuwsgierigheid en typografische verfijning. 
Vaak is er een verstopt detail aanwezig, iets 
dat om een stevige zoektocht vraagt of per 
ongeluk tevoorschijn komt. 
@mathieucieters @studiostudio.be @
typotypo.be @printoprinto.be

 www.studiostudio.be
  studiostudio.be

Suitsherwell

Suitsherwell is een minimalistisch, 
kwalitatief, betaalbaar en inclusief 
maatpakkenlabel voor vrouwen. Het 
biedt een centraal platform voor 
vrouwenmaatpakken en empowering 
content.
De slogan van het label luidt als volgt: 
Suitsherwell, empowerment suits you 
well. Het label is opgericht door Mandy 
en Gloria Kourkouliotis, twee zussen uit 
Genk met Griekse roots. Gloria is een 
politiek wetenschapster met een hart voor 
duurzaamheid en ethisch ondernemen. 
Mandy is journaliste en schrijft voor 
verschillende interieur- en modebladen.
Het design en de stoffen zijn Belgisch, de 
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In curatorpand 2 ligt de focus op 
vakmanschap, ambachtelijk en ecologisch 
werk en kan je genieten van een gevarieerd 
aanbod aan grafische kunst, juwelen, kleding, 
keramiek, gin, meubels en woonaccessoires. 
De keramiek wordt handgedraaid door 
Studio Liane Castermans, het textiel 
handgebreid door Janne Landuyt, de 
grafische werken van Quinten Torp 
handgeschilderd alvorens omgezet in 
print, de juwelen van Kristy Bujanic en Iris 
Mondelaers handgesmeed, de gin van 
Vallina’s Gin handgemixt en de meubels 
van Atelier Sebastian handgemaakt. 
An Buermans en Mahome produceren 
ambachtelijk en dragen ecologie en pure en 
natuurlijke materialen hoog in het vaandel.

An Buermans

An Buermans is een modeontwerpster die 
haar basis heeft in Antwerpen. De focus van 

de collectie ligt op het behouden van een 
mooie balans tussen draagbare mode en 
het milieu met zo weinig mogelijk restafval 
als nevenproduct. 
Natuurlijke en upcycled stoffen, 
stimulerende kleuren en unieke prints staan 
centraal in haar werk.
Haar ontwerpen gaan langer mee dan juist 
maar 1 seizoen.  Daarom werkt ze ook graag 
met kleine collecties zodat je een uniek 
ontwerp in je kast hebt.
Alle collecties zijn 100% ontworpen en 
gemaakt in België.

 www.anbuermans.be
 AnnBuermansLabel
 an_buermans

Quinten Torp

Schilder - beeldend kunstenaar Quinten 
Torp presenteert zijn reeks ‘Le Cime Angolari’ 
(De hoekige toppen), een grafische reeks 
die ontstond uit zijn schilderijenreeks ‘Le 
Salite’ en ‘Le Cime’ die hij in februari van dit 
jaar tentoonstelde bij Breed_Vennestraat.
Fietstochten in de Italiaanse Alpen zijn de 
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een canvas voor de geometrische vlakken 
die typerend zijn voor het label. De garen 
die worden gebruikt, zijn nauwkeurig 
geselecteerd en zijn afkomstig uit Italië.

 www.jannelanduyt.be
 JanneLanduyt.knitweardesign
 jannelanduyt.knitwear

Kristy Bujanic 

Kristy Bujanic is een hedendaagse juweel-
kunstenaar en juweelontwerpster. Zij heeft 
haar roots in Kroatië en is werkzaam in 
Maastricht.
In 2017 studeerde ze af als Master Object & 
Jewellery Design aan de PXL Hasselt (BE). Met 
haar masterproject “The Cabinet of Love for 
a Bit of Fluff” won ze o.a. de C-mine Student 
Award.
Sindsdien werkt ze als autonoom kunstenaar 
en als juweel-ontwerper onder haar eigen 
naam Kristy Bujanic. Middels ambachtelijke 
en hedendaagse edelsmid-technieken maakt 
zij zowel kunst als juwelen voor een breder 
publiek.
Kristy Bujanic haar juwelen kenmerken zich 
door een statige en toch elegante uitstraling. 
Voor haar tijdloze juwelen gebruikt zij steeds 
duurzame en gerecycleerde (edel)materialen. 
Doordat alles met de hand vervaardigd wordt, 
zal elk stuk uniek zijn en kan de kwaliteit steeds 
gewaarborgd worden.

Opgroeien tussen twee culturen in, zorgde 
ervoor dat ze een blijvende aantrekking 
ervaarde door de spanningsvelden om haar 
heen. Tussen mooi & lelijk, natuur & cultuur, 
organisch & strak. Deze spanning blijft telkens 
opnieuw voor inspiratie zorgen.
Steeds opnieuw gaat ze op zoek naar kleine 
onregelmatigheden die voor haar een 
bepaalde schoonheid weergeven. Aan de 
hand van deze kenmerken tracht ze steeds 
een nieuw luik te openen en deze eigenzinnige 
gevoelswereld te kunnen delen aan de hand 
van haar sieraden.

 www. kristybujanic.com
 kristy.bujanic
 kristybujanic

Studio Liane Castermans

Studio Liane Castermans staat voor 
hedendaagse tafelobjecten. Een design 
studio die keramische producten creëert 
gebaseerd op kritische en sociale contexten. 
Deze producten worden meestal vertaald 
als een serviesgoed. Als studio doen ze 
onderzoek naar het verbinden van culturen 
en tradities. Hierbinnen gaan ze op zoek 
naar de transformatie van ervaringen 
met betrekking tot onze eetgewoontes. De 
gehele collectie bestaat uit borden, kopjes, 
vazen en kommen.

 www.lianecastermans.com
 studiolianecastermans
 lianecastermans

laatste jaren de grote inspiratiebron voor 
de werken van Quinten Torp. Zijn ruwe 
penseelstreken vertellen een verhaal van 
hoogtes en laagtes, grenzen verleggen, … 
In ‘Le Cime Angolari’ veranderen de 
ruwe toetsen in strakke kleurvlakken. Een 
verdere abstractie wordt doorgevoerd. Een 
abstractie die doet denken aan bergen 
maar toch een eigen leven gaat leiden. 
Deze grafische reeks wordt in een beperkte, 
gesigneerde oplage te koop aangeboden 
op de makersmarkt.

 www.quintentorp.blogspot.com
 quintentorp

Iris Mondelaers

Iris Mondelaers is een passionele 
juweelontwerpster met goud in de vingers. 
Afgestudeerd in 1996, startte ze haar carrière 
in Beringen. Ondertussen zit deze veelzijdige 
kunstenares al 25 jaar in het vak en runt ze 
haar eigen galerij te Lummen.
Iris is een hedendaagse juweelontwerpster 
die werkt binnen de traditie van de klassieke 
edelsmeedkunst. Ze werkt uitsluitend met 
edele metalen , creëert alles zelf en kent de 
stiel door en door. Grote concepten moet 
je achter haar creaties niet zoeken. Niet dat 
haar ontwerpen geen verhalen vertellen. 
Maar ze laat het werk voor zich spreken. “Zo 
gauw het verhaal groter wordt dan het werk 
heb ik er moeite mee.” 

Het klassieke meesterschap, het authentieke 
en het ambachtelijk vakmanschap is haar 
op het lijf geschreven.

 www.irismondelaers.be
 irismondelaersjewellery

Janne Landuyt

Janne Landuyt is een breilabel dat 
ontworpen en gebreid wordt in Beringen. 
Haar identiteit als label is breigoed maken 
dat gekoesterd kan worden. Ze ontwerpt 
op haar eigen manier. Los van de gekende 
stramienen, deadlines en termijnen in de 
modewereld. Elk breisel is een reflectie 
van haar eigen visie en beeldtaal die de 
drager kan combineren met de eigen 
persoonlijkheid en zo een nieuw ‘mode-
beeld’ kan creëren voor zichzelf. Elk stuk 
ontstaat uit het experimenteren met de 
klassieke breitechnieken. Doorheen de 
collecties wordt het lichaam gezien als 
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alleen maar dat authentieke, luxueuze 
gevoel kan krijgen als je in staat bent om de 
liefde, harde werk en emoties te voelen die 
in ieder ontwerp gestoken zijn.

 www.ateliersebastian.be
 atelier sebastian
 atelier_sebastian

BLUM - Jago Kempeneers

BLUM is ontstaan door een uit de hand 
gelopen passie voor bloemen. Het is 
voor Jago een perfecte aanvulling om 
zijn creativiteit te kunnen uiten.
Het experimenteren met natuurlijke 
producten en materialen om zo tot een 
mooie samenstelling te komen geeft hem 
zoveel voldoening! 

 www.blumdryflowers.be
 blum.dryflowers
 blumdryflowers

Vallina’s Gin
Haar drang naar nieuwe prikkels en de 
passie voor het creëren bracht Vallina 
enkele jaren geleden tot het mixen van 
drankjes. De wereld van de mixologie is voor 
haar als het ware een speeltuin. Het is de 
plek waar ze volgens de regels en met de 
juiste productkennis naar eigen fantasie en 
aanvoelen kan variëren en experimenteren. 
Uiteindelijk wilde Vallina ook haar stempel 
zetten op een drankje. Niet zomaar een 
drankje, maar een gin… een unieke en 
originele gin … “Vallina’s Gin”.

 www.vallinasgin.com
 Vallina’s Gin
 Vallinas_taste

Mahome
MAHOME staat voor ‘mijn thuis’. Ze creëren 
en verzamelen authentieke objecten voor 
in en uit het huis. Elk stuk in hun atelier is 
met de hand gemaakt door vakvrouwen 
en -mannen uit België en Afrika. Allemaal 
mensen die hun fascinatie voor pure en 
natuurlijke materialen delen. Met hun 
interieurartikelen willen ze zo bijdragen aan 
een warme plek waar je graag thuiskomt, na 
vakantie, na het werk of met vrienden.

  mahomecollection

Atelier Sebastian

Achter iedere ontwerp zit een verhaal.  Een 
verhaal van vakmanschap en kwaliteit. Deze 
ontwerper houdt ervan om zijn ontwerpen 
tot leven te zien komen, om het traject te 
zien van initieel ontwerp tot een afgewerkt 
product. En hij is ervan overtuigd dat je 
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In curatorpand 3 voeren duurzaamheid, 
recyclage van materialen en gebruik van 
hoogwaardige restanten de toon. Zowel 
Helder Antwerp, Studio AMA, Hergebruik, 
Re°invented by Anne °N en Tierra Lina 
focussen op sustainability en circulair en 
ethical design. Verder vind je er leuke items 
en hebbedingen met liefde gemaakt en 
uitgekozen door Sage Interior, MuNo, Atelier 
Artuur en Catti Ceramics.

Atelier Artuur

Atelier Artuur komt voort uit niet te stoppen 
passie en zin om steeds weer nieuwe dingen 
te maken en te bedenken.
Tijdens een avondopleiding Illustratie 
kwam Freya voor het eerst in contact met 
stempels maken. Een eye opener voor haar. 
Ze was meteen gebeten door het medium. 
De toevalligheid, het zwart-witte van de 
stempel op het papier, en het gegeven dat 
een foutje niet meer hersteld kan worden.
En een stempelafdruk die nooit perfect en 
nooit twee keer hetzelfde is, maakt het voor 
haar een magische techniek om mee te 
werken. Na uren snijden de eerste testafdruk 
maken blijft een fantastisch moment.

 www.atelierartuur.com
  atelierartuur

Catti Ceramics

Kathleen is een kunstenaar-designer, 
gedreven om steeds nieuwe producten 
te ontwerpen. Ze maakt unieke stukken 
of kleine reeksjes. Interieurobjecten, 
serviesgoed, lampen, juwelen, … allemaal 
100 % handgemaakt. Deze keramiste heeft 
een natuurlijke voorliefde voor porselein. 
Dit is voor haar het ideale materiaal 
om haar gedachten visueel vorm te 
geven. Haar werk kenmerkt zich door 
organische, vrouwelijke  elementen en een 
minimalistische strakheid. In haar recente 
werk komt haar verbondenheid met de 
natuur sterk tot uiting.

 www.catti.be
 catticeramics
 kathleenbessemans
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en plaatsen die ze bezocht heeft en die haar 
veel inspiratie gaven.
Alle collecties zijn volledig duurzaam 
en gemaakt in haar eigen atelier of 
geproduceerd in Europa.

 www.tierralina.com
 TierraLina
 tierra_lina

MUNO

Gepassioneerd door decoratie hebben 
Betty en Pierre in 2001 het merk MUNO 
opgericht. Door hun producten thuis te 
ontwerpen, maar ze in het buitenland te 
laten vervaardigen, hebben ze al snel een 
aanzienlijk internationaal succes geboekt. 
Na 15 jaar intensief werk besloten ze terug te 
gaan naar de bron. 
Nu maken ze objecten die hen inspireren, 
kleinschalig en zelf geproduceerd in hun 
atelier te Hoeilaart.
Eerst voornamelijk met planten, in terraria 
en als kokedama (Japanse mosbal met 
plant); gedroogde bloemen in tubes van 
gerecycleerd glas en in boeketten, en als 
nieuwste product kaders met gestabiliseerd 
mos en planten.

 www.muno.be
 muno.deco

RE°invented by ANNE °N

Een andere kijk bieden op mode. Mode brengt 
een verhaal. En een deel van dat verhaal 
wil Anne brengen zodat mensen opnieuw 
voeling krijgen met wat ze dragen en hoe 
het gemaakt wordt. Het doel is dat mensen 
bewust kiezen voor de kleding die ze dragen 
en deze ook koesteren. Deze ontwerpster wil 
hen laten meestappen in de creativiteit en 
de ambacht die erachter zit. Deze creativiteit 
biedt een oplossing voor het fast fashion 
model, waarin kleding tot wegwerpproduct is 
verworden en transparantie en duurzaamheid 
van het proces op een laatste plaats komen.
Anne gelooft dat mode duurzamer en eerlijker 
kan/moet zonder dat er ingeboet moet 
worden aan originaliteit, eigentijdsheid en stijl.

 www.einventedbyannen.com
  reinventedbyannen

Helder Antwerp

Helder is een ethisch high-end designer 
merk voor vrouwen die hun onafhankelijke 
en romantische kant samen willen brengen 
in één outfit. Bij Helder staan duurzaamheid, 
vakmanschap en design centraal. Ramona 
ontwerpt los van de seizoenen. Het is de 
inspiratie, de beschikbare stof, de ingeving 
van het moment die het ritme bepalen.

 www.helderantwerp.com
  helderantwerp

HER.ge.BRUIK

HER.ge.BRUIK is een online vintage/curiosa 
winkel gespecialiseerd in vintage kleding en 

home goods. Hun concept is geboren vanuit 
een voorliefde voor tweedehandse items, 
zowel kleding als interieur. Vanaf kleins af 
aan snuisteren ze in kringwinkels en op 
marktjes op zoek naar pracht en praal voor 
een degelijk prijsje. Nu is het tijd om met 
deze vondsten naar buiten te treden en dit 
online en offline te presenteren. HER.ge.BRUIK 
staat voor duurzaamheid en kwaliteit.  
Elk item is met liefde uitgezocht, opgeknapt 
en gepresenteerd. De bedoeling is dat elk 
item nog lang mee gaat en zeker nog eens 
doorgegeven of doorverkocht wordt. Zo 
hergebruik je al deze prachtige spullen en is 
er weinig nood aan iets ‘nieuws’. Close the 
loop & Re-use!

 www.hergebruik.shop
 HER.ge.BRUIK
 hergebruik_vintage

Tierra Lina

Lina is de oprichtster en ontwerpster van 
de Tierra Lina paaldans-, zwem-, lounge- 
en lingeriecollectie. Deze 23-jarige werd 
gepassioneerd door lingerie tijdens haar 
modestudies, dus besloot ze om een 
opleiding lingerie-ontwerp te volgen. 
Haar collecties zijn genoemd naar landen 

Pand 3, Molenstraat 15Pand 3, Molenstraat 15

28 29



Markt voor producten 
met een ziel.

Studio AMA

Studio AMA is een broedplek voor een 
alternatief model binnen de mode 
industrie. Binnen alle onderdelen van het 
proces wordt een antwoord op de vraag 
geformuleerd hoe het zo duurzaam en 
ethisch mogelijk kan.
De AMA collectie  is het resultaat van dit 
labo waar alle stappen worden gezet om 
een verantwoord, guilt-free item naar je 
toe te brengen. Verantwoord design op 
z’n best. Kledingstukken en accessoires 
worden gemaakt uit restafval van de lokale 
textielindustrie. Productie gebeurt bij een 
sociaal maatwerkbedrijf in de buurt. Het 
ontwerp zorgt voor een duurzaam gebruik.

 www.studioama.be
 AMAlabovoorethischemode
 studio_ama_

Sage Interior

Sage is een online concept store én 
interieurconcept van interior designer Jana 
Jacobs dat inspireert met mediterranean 
living. Denk aan een zonovergoten terras, 
warme kleurtinten, gekalkte muren,... Met 
Sage brengt Jana met veel passie en 
enthousiasme het heerlijke vakantiegevoel 
van de Mediterranee tot bij jou thuis.  
Want hebben we niet allemaal wat meer 
zon nodig in ons leven?  Slow living, 
staycation... het zijn termen die niet voor 
niks zo populair zijn. Sage helpt je op zoek te 
gaan naar de beste versie van jouw woning, 
afgestemd op jouw leven. In haar ontwerpen 
brengt ze rust en warmte, geïnspireerd door 
de mediterrane levensstijl.

 www.sage-interior.com
 sage.interior.zonhoven
 sage_interior
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Vakmanschapsmarkt 
Molenstraat
In de Molenstraat, de straat van de ambachten, kan je 
kennis maken met een breed aanbod van makers. Niet 
alleen is de Molenstraat dé straat van Genk waar makers 
en creatievelingen zich de laatste jaren graag vestigen, de 
handelaars van de Molenstraat voorzien tijdens het ROHO-
weekend nog een bijkomend aanbod van makers en vaklui.  

Het volledige aanbod op:  

of surf naar www.roho.be 
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Atelier Ulalie
Happiness blooms from within...Ula 
van Atelier Ulalie maakt creaties met 
droogbloemen of verse bloemen. Ze houdt 
ervan om creativiteit te combineren met 
elementen uit de natuur. Ze wil creëren met 
liefde, met passie en laat zich inspireren 
door het leven en leeft voor de inspiratie. Ze 
houdt ervan om verhalen te ontwerpen.

 www.ulalie.be
 Atelier-Ulalie
 atelier_ulalie

Con.cre.a
Kristof & Anke zijn samen Con.cre.a en 
samen maken ze handgemaakte producten 
in terrazzo. Kristof tekent uit, print de items 
met een 3-D printer en maakt de siliconen 
mallen. Anke stelt de kleuren samen en 
neem het gieten voor haar rekening.
Ze willen creatief en uniek uit de hoek 
komen. Het materiaal wat ze gebruiken is 
ook duurzaam en ecologisch.

 www.concrea-shop.be
 concreadesign
 con.cre.a

 
DD Custom Metal Works
Dirk Van Esser is de drijvende kracht achter 
DD Custom Metal Works . Als lasser en 
kunstsmid is het zijn ambitie om het echte 
authentieke smeedwerk terug aan de man 
te brengen en in een nieuw, eigentijds jasje 
te steken.

 ddcustommetalworks

 

De Kriekelaer
De Kriekelaer is een duurzaam biologisch 
landbouwbedrijf dat verschillende soorten 
groenten en paddenstoelen teelt. Ze 
verkiezen om verkoop te doen via korte 
keten en aan lokale horeca. Ze willen 
pure, gezonde producten zo dicht en zo 
vers mogelijk afleveren. Ze zijn biologisch 
gecertificeerd en passen dit ook toe in alle 
aspecten van hun onderneming. Ze hebben 
hun boerderij in Diepenbeek en Bram 
Kriekels is de boer op het veld. Hij is een 
geschoold vakman die zweert bij duurzame 
technieken om aan land- en tuinbouw te 
doen.

 www.dekriekelaer.be

 
Mosacramé
In de dagelijkse rush vind Noke haar rust 
in het maken van allerlei decoratie van 
Macramé. Ze maakt hiervoor gebruik van 
gerecycleerd katoen. Haar inspiratie vindt 
ze langs de Maas (vandaar de naam 
Mosacramé). Om voor elk potje en plantje 
een unieke hanger te maken is haar 
grootste inspiratiebron.

 Mosacrame
 mosacrame

 

Tiny Sea Tales
Laura Färber is de ontwerper en maker achter 
Tiny Sea Tales. Dit zijn zee-geïnspireerde 
juwelen gemaakt uit seaglass, afvalglas dat 
mettertijd gepolijst werd door de golven, 
stenen en zand. Met haar label Tiny Sea Tales 
geeft ze niet alleen het blinkende strandafval 
een tweede leven, maar wil ze tegelijkertijd 
ook de zorgwekkende toestand van onze 
oceanen aankaarten.

 tinyseatales.com
 Tinyseatales
 tinyseatales

Wolmuisje
Tine Lamerichs is de drijvende kracht achter 
het Wolmuisje. Wolmuisje is een webshop 
met garen, wol en haakbenodigdheden. Ze 
verkopen ook accessoires en haakboeken. 
Daarnaast is Tine ook zelf een maker. Haken 
is haar grote passie en ze maakt zelf graag 
knuffeltjes, onderzetters, decoratie, … Deze 
producten zijn ook te koop op de webshop.

 www.wolmuisje.be
 Wolmuisje
 wolmuisje

Atelier Jamaer
 Rudi Jamaer is de oprichter van Atelier 
Jamaer. Hij wil zijn kennis delen om mensen 
bewust te doen vertragen en dit door mens 
en ambacht terug samen te brengen. 
Daarom geeft hij ambachtelijke workshops 
zoals lepelsnijden. Vanuit vers hout maakt 
één ieder z’n eigen unieke houten lepel 
gaande van eetlepels, kooklepels enz...lepels 
alom! Dus iedereen die zoekende is naar 
een creatieve manier van onthaasting en 
back-to-basic kan terecht Atelier Jamaer.

 www.atelierjamaer.be
 atelierjamaer

Vakmanschapsmarkt MolenstraatVakmanschapsmarkt Molenstraat
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Markt voor producten 
met een ziel.

Markt voor producten 
met een ziel.

 I   L’Ile en Ville 
Klokstraat 10, 
3600 Genk 

 heteilandin-
destad

 J   Okoliv 
Molenstraat 9C, 
3600 Genk 

 okoliv.be

 K   The Gallery 
Molenstraat 7, 
3600 Genk 

 exposeren

 L   Cobra 
Shopping 3, 
3600 Genk 

 inlijstingen-
cobra

 M   Mokka 
Rootenstraat 27, 
3600 Genk 

 MOKKA3600

 N   Peppe’s 
Bochtlaan 2, 
3600 Genk 

 peppesgenk 

 O   Munus Store 
Shopping 3, 
3600 Genk 
www.munus.
store/

Verken ook nog deze interessante 
adresjes in het centrum van Genk : 

 A   Dis & Dat  
Breibar 
Stationsstraat 
27, 3600 Genk 

 disendat

 B    BRAUW 
Molenstraat 37, 
3600 Genk 

 BRAUW.BE

 C   Maison GMG 
Molenstraat 40, 
3600 Genk 

 maison.gmg

 D   Goudskool 
Molenstraat 16, 
3600 Genk 

 goudskool

 E   MAU  
Kattencafé 
Molenstraat 17, 
3600 Genk 

 MAUgenk

 F   BoostBar 
Stationsstraat 
49, 3600 Genk 

 boostbar-
genk

 G   Emms2Go 
Shopping 2, 
3600 Genk 

 emms2go/

 H   Design  
Concept Store 
Shopping 1, 
3600 Genk 

 DSGNCon-
ceptstore
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