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Marion Lemesre
Schepen van Economische Zaken

Shoppen met Marion – deel 1

Opendeur bij de winkels in de Sint‐Jakobswijk,
een ervaring als geen ander!
Aanstaande zaterdag nodigt de schepen van Economische Zaken, samen met sommelier
Eric Boschman, alle Brusselaars uit op een ontdekkingsnamiddag in de winkels van de Sint‐
Jakobswijk. Met dit initiatief wil de schepen de boetieks van deze authentieke wijk in de kijker
te zetten bij het grote publiek.

Gelegen aan het Oud Korenhuis, kunnen fotografiefanaten bij Studio Baxton hun foto’s
laten ontwikkelen via het collodiumprocedé, een uiterst zeldzame techniek eigen aan deze
internationaal gerenommeerde zaak. Verderop het parcours, in de richting van het Manneken Pis,
is Appart n°17 een niet te missen bestemming. In de Lievevrouwbroerstraat kunnen vintagefans er
terecht voor een koffie en gebak, of om meubelstukken en objecten te kopen die recht uit de
sixties lijken te komen. Op een steenworp daarvandaan verkoopt de Brusselse styliste Conni
Kaminski haar laatste collectie trendy kledij.
Het volstaat om enkele deuren open te slaan om te begrijpen waarom de handelswijk Sint‐
Jakob zo uniek is: het is gepakt met zaken die de stempel “only in Brussels” krijgen, een ware mijn
van unieke en originele boetieks.
Om deze handelszaken in de kijker te zetten nodigt daarom de schepen van Economische
Zaken, Marion Lemesre (MR), alle bewoners uit om, samen met haar, de winkels van Sint‐Jakob
(opnieuw) te ontdekken op zaterdag 1 oktober. «De bedoeling is om de aandacht te vestigen op de
kwaliteit, diversiteit en originaliteit van de winkels in het Sint‐Jakobswijk», legt Marion Lemesre
uit.
Geen aankoopverplichting ! Het gaat vooreerst om een moment van uitwisselingen en
gezelligheid. « Soms twijfelen winkelaars om bij een boetiek binnen te gaan omdat ze het
vervelend vinden wanneer ze niets kopen. Deze dag is de perfecte gelegenheid om zonder
verlegenheid binnen te springen, de producten te ontdekken, en een praatje te slaan met de
handelaars. », voegt de schepen van Economische Zaken er nog aan toe.
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Voor deze ontdekkingsnamiddag wordt Marion Lemesre vergezeld door Brussels
sommelier Eric Boschman. De dag eindigt met een hapje en drankje bij de bar Cercle des
Voyageurs, vanaf 19 uur.

Programma:

1ste parcours
Start : 13 uur
Oud Korenhuis
‐ Librairie du Lombard
‐ Taptoe
‐ Boscus
‐ Gillis Sœurs
‐ Appart n°17
‐ Parotte B

2de parcours
Start : 16 uur
Kolenmarkt 102
‐ Conni Kaminski
‐ La vitrine
‐ La maison du miel
‐ Delacre
‐ Studio Baxton

Deelnemen aan dit evenement is volledig gratis. Geïnteresseerden schrijven zich best in via dit e‐
mailadres: cabinet.m.lemesre@brucity.be
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