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Knowledge
Cotton Apparel

“Fashion is not just about looking
good. It’s about doing what is right
and feeling good about it.”
Mooie woorden van de groene
jongens en meisjes van KCA, én
ze menen het. Voor hun stijlvolle,
coole outerwear-mannencollectie
gebruiken ze enkel 100%
organisch katoen, waardoor het
productieproces zonder schadelijke
stoffen verloopt.
Ook petpolyester, een stof gemaakt
van gerecycleerde petflessen, wordt
verwerkt in de collecties. En daar
stopt het niet: KCA roept de hele
wereld op om – hoeveel ze zelf ook
van fancy auto’s houden – toch zo
vaak mogelijk de fiets te nemen.
De massale uitstoot van C02 zorgt
voor het smelten van ijskappen,
wat een catastrofe betekent voor
het leven op aarde. “Take action”
schreeuwen ze, en dat mag je
gerust in een hippe chino doen!

#LessBit terMoreGlit ter
Het thema
deze maand

h i e r w o r d e n w e bl i j v a n

#LessBitterMoreGlitter

All Things We Like

Home & Deco - Duurzaam – Handmade – With a sense of humour
“Alles wat ons maar een beetje laat glimlachen”, dat is wat boezemvriendinnen
Janneke en Daan standaard antwoorden op de vraag wat hen inspireert voor de olijke
designcollecties van All Things We Like. Laat het net die speelse knipoog zijn
(of wat dacht je van borden met kevers en halskettingen met wolkjes) die wij bij
Juttu ook zo leuk vinden én waarom dit merk perfect aansluit bij ons thema deze
maand. Dat, en het feit dat bijna alles handgemaakt is en zo duurzaam mogelijk
wordt geproduceerd. All things we want!
Blader naar p. 10, check de Botanical Poster van All Things We Like en hang de natuur aan je muur.
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want Juttu houdt van warme
merken met als missie
de wereld een tikkeltje mooier
te maken.
Gebruik onze hashtag op social media
als jij ook een positivo bent.

THAT’S us

Hier vind je ons

4.
Stuff, business, ding(en)
(bv. we doen allerlei
dingen samen)
5.
Issue (bv. het eerste
issue van een magazine
of krant)
6.
Show of event
(van persoonlijke en/of
sociale belangrijkheid)
7.
Voorkeur (bv. dat is
helemaal mijn ding)
8.
Something, een
aantrekking, een crush
(bv. er is iets tussen
die twee mensen,
they have juttu)

Bezoek Juttu zoals je een magazine doorbladert. Laat je inspireren door
onze verschillende rubrieken: fashion, interior & food én kom meer te
weten over onze unieke mix van eerlijke merken en lokale initiatieven.

met telkens
een mix van

home +
fashion

Bij Juttu hangt alles per stijl
in plaats van per merk.
In welke corner voel jij je
het meest thuis:
HIS corner: de mancave
ofwel stoer, sterk en
normcore met een twist
HER corner: 100%
vrouwelijk boordevol
zachte en speelse musthaves
Origin corner: werelds
en authentiek (voor hem
én haar)
Air corner: natuurlijk en
down to earth (voor hem én
haar)
Majestic corner: clean en
chique (voor hem én haar)

New trend

slow shopping
Maak kennis met de slow movement. Na slow cooking en slow travelling
zijn ook steeds meer mensen gewonnen voor slow shopping. De focus ligt
op kwaliteit en duurzaamheid in plaats van op kwantiteit en wegwerp.
Bovendien wordt de impact op het milieu steeds vaker in vraag gesteld.
Consumeren maakt langzaam plaats voor een levensstijl in teken van
mindfulness en die trend moedigen wij bij Juttu aan.

1 food

corner

Foodies alarm! Ontdek
onze food corner Jummy
en vul je (koel)kast
met onze eerlijk
geproduceerde lekkernijen.

Get inspired!
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M ad e with c ar e

5 br ands in the spotlight
Deze merken hebben een wel heel opmerkelijk verhaal

A Beautiful
Story

O My Bag

Wunderwerk

Aymara

De idealistische Susanne
Borg en de creatieve
Kirsten Sørensen wilden
bewijzen dat ook duurzame
ondernemingen succesvol
kunnen zijn. Zo ontstond
de ecodesign papierlijn van
Message Earth, waar sterke
boodschappen à la Normal
is way overrated of Never
a failure, always a lesson
centraal staan.

De Nederlandse Cathelijne
Lania verloor haar hart in
een fairtrade zilverfabriekje
in Nepal en kwam er op
het idee om met scherven
van oude porseleinen
kopjes geluksarmbanden
te maken. Die scherven
brachten geluk, want haar
juwelen worden 10 jaar
later in meer dan 100
winkels verkocht!
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‘You don’t have to be Kim
Kardashian to make a global
impact’, aldus eco-friendly
tassenmerk O My Bag. De
tassen worden gemaakt in
een fabriek in India waar
eerlijke lonen uitbetaald
worden en vrouwen en
minderheden gelijke kansen krijgen. En de tassen
zijn stuk voor stuk pareltjes. Dat ook.

/

/

/

/

Tim Brückmann en Heiko
Wunder van Wunderwerk,
zijn surfers die net zoveel
van de zee als van mode
houden. Daarom werkt
het merk bijvoorbeeld
tot de knopen en labels
toe met natuurlijke
materialen. Voor mannen
en vrouwen die bewust
fashion met duurzaamheid
combineren.

Shop consciously. Shop Juttu.

“Be a
flamingo
in a
flock of
pigeons
”

De Belgische ingenieur
Sven Van Gucht viel head
over heels voor de Peruviaanse reisagente Yannina
Esquivias. Samen begonnen
ze in Peru een ecoproof
en fairtrade breibedrijf.
Aymara is een liefdevolle
mix van Belgisch design
én buitengewone wollen
stoffen en vakmanschap
uit Peru.

Volg @juttu_official op

Registreer je op www.juttu.be
en schrijf je in voor onze newsletter.

Het Juttu ABC This is what we stand for…

No spam,
we promise!

A w a r e n e s s / B E J U T T U F U L / C o m f o r t a bl e & c a s u a l w e a r / D y n a m ict e a m
e c o l o gic a l / F a i r t r a d e / G o i n gt h e e x t r a m il e / H e a r t w a r m i n g
b r a n d s / I n s pi r a ti o n a ltip s a n d q u o t e s / J o yf o r f a s h i o n / K n o w l e d g e
i s e v e r yt h i n g / L a u g h s & h u m o u r / M e a n i n gf u l m i s s i o n / N e w & O u tg o i n g
P o w e r t o t h e p e o pl e / Q u a lity / R e s p e ctf o r p e o pl e , a n i m a l & e n v i r o
n m e n t / S u s t a i n a bl e / T i m e l e s s / U n i q u e e n a u t h e n tic / V e r s a tility
W o w / X O / Y e s y o u c a n ( y es j u t u ) ! / Z e s t = 1 0 0 % p a s s i o n a t e a b o u t w h a t w e d o
/2

merken

o u r m ot to

mo
e
th
oment, take

Message
Earth

80
waarvan 75%
de focus legt
op duurzaamheid
en fairtrade

ake it perfect”

Not
just a
store

corners
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3.
Artikel in een krant

Regelmatig zetten we een opkomend creatief talent
in the picture. Een lokale ontwerper, een origineel
merk of een geweldig designproduct krijgt een
plaatsje in onze curated space (= een plek met een
speciaal door Juttu uitgekozen selectie).

it f
wa

2.
Anekdote (meestal over
een incident, kort en
vaak humoristisch)
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“Don’t

1.
Verhaal of storytelling

Voor ruimdenkende, positieve, hippe,
kritische en bewuste shoppers.
Mannen én vrouwen, with great taste.
Especially for ju. Yes, for ju tu.

1
POP-UP
SPACE

ta
nd
m

Afkomst: uit het Fins
Spreek uit als: ‘joe toe’
Betekenis:

700 m

2

en

Juttu (zn)

W e lk o m i n d e
w e r e l d va n

Zo groot is onze flagship
store in Antwerpen.
Ga op ontdekkingsreis
en keer terug met
blijvende herinneringen
en ab fab souvenirs.

m

Wie zijn we, waar staan we voor & waar staan we achter

Juttu Antwerpen, Meir 19
Juttu Brugge, Noordzandstraat 54 (opening 4 december)

Pssst: onze webshop
wordt verwacht
in maart 2016.
Save now, spend later!
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INTERVIEW

HHis

Studio Jux

Omdat we bij Juttu geloven in brands met een verhaal. Deze maand: Jitske Lundgren.
D e pa a r s e m a n
Jitske: “Jaren geleden, nog voor er
sprake was van Studio Jux, maakte ik
een studiereis door India. Ik bezocht
er textielbedrijven en leerde hoe een
kledingstuk tot stand kwam. Eén
ontmoeting daar zal ik nooit meer
vergeten, ook omdat ze aan de basis
ligt van Studio Jux. Ik botste er op een
Indische man, net zo paars als de verf in
het bad waar hij in stond. Gedoemd om
door het leven te gaan in dezelfde kleur als
de stoffen die hij verfde. Ik was zo onder de
indruk, zo geschrokken. Dit kon toch niet
de bedoeling zijn? Dit was niet waarvoor
ik mode had gestudeerd!
Toen ik na mijn studies aan de slag kon
bij enkele toonaangevende merken,
moest ik telkens weer slikken wanneer
er stoffen geverfd werden. Elke keer zag
ik dat beeld van die paarse man weer voor
me. Ik voelde me zo slecht bij het hele
productieproces, dat ik besloot om er zelf
wat aan te doen.”

Who is?
Jitske
Lundgren
Afkomst: Nederlandse met
Zweedse roots
Leeftijd: 35
Studies: mode in
Utrecht, Southampton
en Parijs. Studeerde af
als master in fashion &
textile design aan het
prestigieuze Institut
Français de la Mode.
CV: werkte onder andere
voor Dirk Bikkembergs
en diverse commerciële
brands zoals Footlocker.
Richtte in 2008 Studio
Jux op. Carlien Helmink
(sales & pr) is haar
rechterhand.
Houdt van: minimalistisch
design, duurzame
materialen en ambacht

M a d e by ro c k sta r s
“De naam Studio Jux komt van ‘jux und
tollerei’, wat Duits is voor loltrappen
en geintjes maken. Dat is volgens ons
precies wat mode moet zijn: fun. Voor
iedereen. Niet alleen voor de klanten en de
designers, maar ook voor de mensen die de
kleren maken. Zij zijn eigenlijk de échte
rocksterren van Studio Jux.
Het was een goede vriend en exmedestudent die me overtuigde om op een
vliegtuig richting Nepal te springen. Hij
was er na de burgeroorlog beland, en had er
een fabriekje opgestart. ‘Jitske,’ zei hij ‘als
je ergens goed wil doen, dan moet je hier
zijn.’ En effectief, het land was zo in verval
na die oorlog. Er waren zoveel problemen.
Mensen hadden nood aan een goede baan,
een doel in het leven, stabiliteit. Vijf jaar
lang ben ik in Nepal gebleven om er samen
met de Nepalese vrouwen een business op
te bouwen waar de werkomstandigheden
goed zijn en de lonen fair.”

What about?
Studio Jux

Spreek uit als ‘studio
joeks’
Sinds: 2008
Stijl: minimalistisch
en comfortabel met
een twist
Bekend om: felle,
contrasterende kleuren,
onverwachte vormen en
details zoals verborgen
zakken en oranje naden
Gemaakt voor:
ruimdenkende, (mode)
bewuste jonge vrouwen
én mannen
Gemaakt van:
o.a. organisch katoen,
hennep en gerecycleerde
materialen (zoals
colaflesjes). Ook het
productieproces verloopt
eco-friendly, zonder
chemische afvalstoffen.
Gemaakt door:
Studio Jux staat voor
fairtrade en heeft een
atelier in Nepal.
Website:
www.studiojux.com

Elke maand steken we een man en een vrouw in het nieuw

5 kledingstukken
3 FEEST-outfits

fabriek geraken. Onze juwelenlijn wordt
gemaakt door alleenstaande vrouwen
die alleen zo wat geld kunnen verdienen.
We steunen ook instanties om mensen
aan een degelijke woning te helpen en
hen een goede opleiding te bezorgen.
Zij hebben nood aan scholing en wij aan
goed geschoolde mensen. Het is een winwinsituatie. De mensen ter plekke met
grote sprongen zien vooruitgaan, dat voelt
zo goed. En ze zijn ook allemaal terecht
trots op hun werk. Heeft iemand een
kledingstuk afgewerkt, dan naait die
persoon daar een nummer in. Op onze
website kan je dan via dat nummer
ontdekken wie jouw kledingstuk
gemaakt heeft. Zo wordt elk kledingstuk
uniek én krijgt elk stuk een gezicht. Soms
krijgen we kledingstukken met drie of
vier nummers in, omdat iedereen die er
ook maar een beetje aan gewerkt heeft het
stuk wil handtekenen (lacht).”

Zijn
items
1 zwarte jeans
1 bomber jacket
1 stijlvolle
joggingbroek
1 statement hemd
1 kersttrui

Fashion forward
én ecologisch
verantwoord

D o n ’ t pa n i c ,
10 0 % o rg a n i c
“Hoewel we bij Studio Jux bewust en
duurzaam te werk gaan, wil ik wel
benadrukken dat we absoluut geen
geitenwollensokkenmerk zijn. Het
product staat nog altijd centraal. En dat
product moet mooi, fashion forward en
kwaliteitsvol zijn. Maar als we bij het
fabriceren van dat product het milieu
kunnen ontzien, dan is dat meegenomen.
Alles is dan ook ecologisch verantwoord:
van onze stoffen over onze waslabels en
etiketten tot onze flyers. En ja, zelfs onze
lunch op kantoor is organisch…”

1

2

3

Favoriet Studio Jux–item?
“Mag het ook een stof zijn? In
de huidige collectie werken we
met het duurzame Monocel,
een organische stof gemaakt
van bamboe en geproduceerd
zonder chemische afvalstoffen. De stof voelt ontzettend
aangenaam op je huid. Heel
erg fijn om dragen.”

4

Mooiste compliment?
“Eén van onze werknemers in
Nepal sprak me aan en zei ‘I’m
so glad I belong to the Studio
Jux-family.’ Mooi dat het ook
voor hen voelt alsof we één
grote familie zijn.”
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Favoriete merken?
“Ik ben een grote fan van de
jeansbroeken van Kings of
Indigo en ook het merk Kiss
& Tell vind ik een heel mooi
project. Zij verkopen kledij
van handgeweven zijde uit
India. Een toppertje.”

d e c e mb e r

26

De perfecte
chill-outfit

d e c e mb e r

Hemd
€ 99,95
People Tree
Joggingbroek
€ 69,95
Wunderwerk

Zwarte jeans
€ 99,95
KOI
Kersttrui
€ 139,95
Knowledge Cotton Apparel

31

Goedgekeurd,
ook op de
dansvloer

d e c e mb e r

Jitske samen
met een aantal
collega's in
Nepal

“Studio Jux pakt ook sociale problemen
aan. Zo kunnen vrouwen bijvoorbeeld
thuis breien wanneer ze niet in de

Noodzakelijk in ieders
kleerkast deze winter?
“Een casual, handgebreid lang
vest.”

He has
JUTTU
Naam: Sebastian
Leeftijd: 31
Job:
freelance grafisch
vormgever
Status:
superverliefd op Kristin
(zie volgende pagina)
Zijn ideale kerst:
“Hopelijk ligt er
een dikke laag sneeuw,
krijg ik nog eens
oesters op mijn bord
en hoor ik het
heerlijke
geluid van
champagneflessen
die worden
ontkurkt.”

6 SNELLE VRAGEN
Grootste inspiratiebron?
“Goh. Een moeilijke. Ik haal
inspiratie uit dagdagelijkse
dingen. Een kunstexpo die me
ontroert, het nieuws dat me
raakt, gesprekken die ik met
mensen voer. Ik kan er zo niet
meteen ééntje opnoemen.
Inspiratie zit gewoon overal, in
de wereld rondom mij.”

24
Een ‚foute’
kersttrui?
Heel hip!

“Mode moet
fun zijn, ook voor
de kleermakers”

K le d i n g st u k
m é t h a n dte k e n i n g

Een overvolle kleerkast en niets om aan te trekken?
Bij Juttu vallen we voor de minimalistische garderobe:
enkele duurzame, multifunctionele stukken = véél combinaties.
Handig, ook tijdens de feestdagen…

Bomber jacket
€ 119,95
Anerkjendt

Did Ju know?

• Elk kledingstuk van KOI (Kings of Indigo)
draagt de naam van een koning of koningin
uit (lang) vervlogen tijden.
• De naam KOI komt eigenlijk van de
favoriete tattoo van oprichter Tony Tonnaer,
een Japanse koi. Deze vis staat symbool
voor geluk, liefde en volharding.
• KOI staat voor ecodenim, organisch katoen,
recyclage & fairwear.

Hemd
€ 99,95
People Tree
Zwarte jeans
€ 99,95
KOI
Holiday sneakers
€ 109
Veja

6

Het thema van Juttu is deze
maand #lessbittermoreglitter.
Wat is jouw tip tegen
verzuring?
“Blijven werken aan een positieve mindset. Probeer je te
focussen op wat je wel hebt.
Tja, gewoon tevreden leren
zijn met de kleine, mooie
dingen rondom jou.”

Styliste Indira:
“Een kostuumvest
kan heel mooi zijn,
maar sommige
mannen voelen
zich met zo’n vest
té gekleed. Enter
the bomber jacket!
Stoerder dan een
kostuumvest, maar
net iets chiquer dan
een trui.”
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LIFE hacks

Elke maand steken we een man en een vrouw in het nieuw

Truukjes die je leven vergemakkelijken. Zo wordt december easy peasy.

Pauze!
Today we go
sloooow…

She has
JUTTU

Cardigan
€ 229,95
Alchemist

haar
items

Naam: Kristin
Leeftijd: 28
Job: journaliste
Status:

Broek
€ 159,95
Alchemist

1 witte bloes
1 faux leather midi skirt
1 oversized cardigan
1 glittertrui
1 comfy skinny

Wij zijn fan van élk idee dat ons leven net dat tikkeltje
aangenamer maakt. 15 briljante shortcuts om december
heelhuids en happy door te komen.

houdt van Seb
(blader even terug) en
van kat Mon

sten
Moet je te

Kijkt uit naar
kerst, want…

26

Door de drukte
geen idee wat
nu weer klaar
te maken?

“Ik ben dol op
de drukte van de
feestdagen: jenever
drinken op de
kerstmarkt, cadeautjes
uitzoeken, met de hele
familie samenkomen…
Maar het meest van al
hou ik ervan om samen
met Seb en een glaasje
champagne naar
melige kerstfilms
te kijken.”

d e c e mb e r

Surf naar MyFridgeFood.com,
beschrijf wat je in je
koelkast hebt liggen en
de site vertelt jou welke
gerechten straks op tafel
kunnen staan.

Rode
wijnvlekken
Recycleer restjes wasco en geef ze een
tweede leven als originele kaars.
Breek de wasco's in stukjes,
plaats ze in een bakvormpje,
leg een wiek tussen de wasco's
en bak 15 minuten op 220° C.
Kaarsje klaar.

Styliste Indira:
Midi is the new maxi!
De midi skirt is één
van de leukste trends
du moment, want de
lengte is flatterend
voor elk figuur (écht
waar!). Mix met een
stijlvolle blouse tijdens
de feestdagen of met
een statement T-shirt
als het wat minder
fancy mag.

Tandpasta helpt om
het hars van kerstbomen
van je handen te krijgen.
Did Ju know?

24
d e c e mb e r

• Het Nederlandse Alchemist
staat voor de ‘chemie’ tussen
high fashion en een ethisch/
ecologisch bewustzijn.
• De C02-uitstoot van dit
merk is beperkt, doordat
de productie vooral
in Europa plaatsvindt.
• Als lid van de Fair Wear
Foundation zet Alchemist
zich in om de arbeidsomstandigheden
in de wereld te verbeteren.
• Alchemist = effortless chic,
with a big effort to create
a better world.

Helemaal
schoonfamilie-proof!

Neem een grote pot, vul deze met 3 kaneelstokjes + 4 appelsienhelften
+ 1 kopje veenbessen + 2 takjes rozemarijn,
overgiet dit alles met water en laat op een zacht vuurtje sudderen

verwijder je
doeltreffend met witte
wijn. Meteen een reden
om een nieuwe fles te
kraken.

Ahum.

Zijn je
schoenen nèt
te smal of te
klein?

Kaarsjes aansteken met lucifers lukt
zoveel makkelijker met gedroogde
spaghettistokjes.

Geen gedoe meer met old school
naampjestrekken: je eigen naam
grabbelen of verlanglijstjes
kwijtspelen zit er dit jaar niet meer
in dankzij secretsantaorganizer.
com. Deze online tool mailt
iedereen uit jouw deelnemerslijst
een Secret Santa en zorgt ervoor
dat je verlanglijstje bij de juiste
persoon terechtkomt.

Draag drie paar kousen
boven elkaar, wurm je
voeten in de schoenen en
blaas er 10 minuten lang
met een haardroger op.

They’ll fit
perfectly.

31
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’n Katertje?

Honing verlicht de ellende. Natuurlijke
zoetstof (fructose) helpt alcohol en
andere gifstoffen in je lichaam afbreken.
Een toastje honing = weg hoofdpijn
en misselijkheid.

Nog een restje
champagne over
- jaja, dat
gebeurt soms
écht - maar
zijn de bubbels
weg?

Het
wasvoorschrift
genegeerd

en nu gedoemd om in een
cropped top op het familiefeest te verschijnen?
Leg het gekrompen shirtje in een
emmer warm water en voeg een
dopje haarconditioner toe.
Laat het shirt 5 minuten weken en hang
het daarna te drogen aan het wasrek.
Het shirt zal zich herstellen tot
zijn normale maat.

Drop een rozijntje in de
fles of in je glas en de
bubbels komen hocus pocus
terug. It’s magic!

Leave some
sparkles on
the dancefloor

Witte bloes
€ 59,95
Selected Femme

Glittertrui
€ 89,95
Selected Femme

Faux leather rok
€ 99
Nathalie Vleeschouwer

Opgelet:
het merk Selected
ligt enkel in onze store
in Brugge (vanaf
4 december).
Faux leather rok
€ 99
Nathalie Vleeschouwer
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Lege kartonnen
eierdozen zijn ideaal
voor het stockeren van
breekbare kerstballen.

Niet echt nuttig,
maar zo ho ho ho grappig.

De gratis Christmas Hipster app verandert jou,
je vrienden of familie in enkele seconden
in een Christmas hipster.

the best hot chocolate ever

Laten je
iPhonespeakers
het afweten tijdens
een feestje?
Een iPhone in een leeg (en
leeg kunnen we niet genoeg
benadrukken) glas will do the
trick.

N o w h av e y o u r s e l f a m e r r y l i t t l e C h r i s t m a s …
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Made by Sanna Panda voor

SOS

cadeautjesjacht

ELKE MAAND

We proudly present: op cadeautjesjacht met Juttu. 3 types, 3 x scoren!

Zorg ervoor dat jouw aankopen op 26 december niet op eBay belanden.

s h o p vo o r d e

1XL
POSTER
1XL

s h o p vo o r d e

Hoeft niet per sé
buiten te komen

Maar als hij
buitenkomt,
dan liefst in
dit T-shirt.

en uiteraard overal als eerste aankomen

Trend:
hout is hot!

Pssst, voor elk verkocht
horloge plant
WeWood een boom.
Met dit handige
boekje kan hij of zij
meteen aan de slag!

Deze vruchtenschillen uit
de Himalaya bevatten een
natuurlijke zeep. Met één
pakje draai je zo’n dertig
wasjes! Voor een héél schone
was, in elk opzicht.

Pssst, Pikaplant Jars
zijn kamerplanten die je nooit
water hoeft te geven!

Velvet Cushion Palm Trees, € 44,94 - HK Living / Botanical Print, € 14,95 - All Things We like /
Pikaplant - € 49 / Ik & Mijn Plant, €14,95 - Uitgeverij Snor / Plantenpotje, € 8,95 - Feeling /
T-shirt (mannen) - € 29,95 - Anerkjendt / Wasmiddel met ‘Ochtend in het Bos’-geur, € 9,95 - Seepje

En hertjes ook.

En geef meteen
een potje cadeau.

en is vastberaden
om er een
mooiere wereld
van te maken

Hang de natuur
aan de muur.

Wil graag
wat groen
in huis

Heeft een cactusverslaving
Prikt niet!

The
time is

Deze maand:
Sanna Panda

“Het was fun om nog eens
te mogen spelen met
glitterstof (lees: ik hang
nog steeds vol!). Ik koos
ervoor om de quote op
mijn hand te schrijven,
want dat doe ik het liefst:
tekenen en schrijven op
mensen en objecten. En
het leek me wel een mooi,
surrealistisch beeld, een
hand dat uit glitters komt
gerezen.
De quote Do more of what
makes you sparkle sprak me
meteen aan. Je moet doen
wat je graag doet, dàt is
geluk volgens mij.”

Wil van àlles op de hoogte zijn

Want,

illustrator

“Je moet doen
wat je graag
doet, dàt is
geluk volgens
mij”

Heeft groene
vingers

De natuur
vanuit je zetel.

gemaakt door

Wie?
Sanne Van den Oord
(28)
Job:
grafisch vormgever
Levensmoto:
live life to
the fullest
Talent:
een kei in
handgeschreven
typografie

hipster

n at u u r l o v e r

Een kalender
om in te plannen
en in te kaderen.

en wil
dat iedereen
hem of haar
gezien heeft

en zeker zijn dat
hij of zij alles bij
zich heeft

Pssst, wist je dat 40%
van de mensen bij een eerste ontmoeting
meteen naar de schoenen kijkt?

Dé it-bag.

Cactusvaas (small), € 19,99 - Serax / Kalender, € 19,95 - Snug /
Trui (vrouwen), € 95 - Coster Copenhagen / Horloge, € 89,95 - WeWood /
Hertenkopje (medium), € 22,95 - HK Living / Sneakers, € 94,95 - Sofie Schnoor / Tas, € 79,95 - Fjällräven

s h o p vo o r d e

levensgenieter

Houdt van uitgebreid in bad gaan

Ligt al eens graag onder
een warm dekentje

Kan geen
dag zonder
koolhydraten

Deze plaid
is van 100% lamawol
+ handmade.

100% natuurlijke
beautyproducten.
Treat Ju-self.

Pssst:
dankzij de tapestroken wikkel je de
badhanddoek makkelijk
rond je haar en blijft hij
ook zitten!

The best gifts
are those that
can be eaten.
Met een kopje thee als het kan…
Risotto Box (3 producten en servetten), € 33,95 - Nicolas Vahé / All Illimani plaid, € 460 - Aiayu /
Set van 6 keramische tassen - € 29,70 - HK Living / Thank God it’s X-mas, € 18,95 - Simply Chocolate /
Hand Hair Towel, € 22 - The Organic Company / Walnut Scrub, € 21,95 en Body Wash Silky Mist - € 19,95 – Meraki /
Mini Vodka Tranquility kaars, € 22,95 - Woo.
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… en heel veel chocolade!
Geroosterde amandelen, omhuld met witte chocolade
en bedekt met zwarte bessen = Jummy

Met een
geurkaarsje aan.
Tot 25u verwennerij…
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onder de

Download, print and…

kerstboom
van ons Juttu-team

COLUMN

wrap
itUP

De favoriete cadeaus van Peter, Margo,
Vicki en Pieter om te geven en te krijgen.

Onze columniste Nele Reymens eigenzinnige kijk op de # van de maand
Wie: Peter (49)
Job: buyer herenmode

#LessBitterMoreGlitter

D

e tekening gleed van het papier toen ik hem aan de muur
hing. De lijm die de glitters moest vasthouden, kroop
tot aan de rand van het blad zoals gesmolten glazuur
dat van een koffiekoek glijdt. Een deel van de glitters
zelf volgde het lijmspoor, terwijl de rest tot voor en op mijn voeten
neerdwarrelde. Ik weet nog hoe ik mijn kinderhandjes op dat moment
voor me uit stak, in een poging de glitters die in het licht blonken te
vangen. Er bleven er hoogstens een paar in mijn handpalm kleven. De
verloren moeite die mijn tekening was geworden, had me in tranen
kunnen doen uitbarsten. Maar in plaats van te huilen, begon ik te
lachen. Ik hoor nog hoe ik enthousiast riep dat mijn tekening leefde.
Alsof ik voor het eerst sneeuw zag vallen en op mijn huid voelde.

In haar dromen
zijn we allemaal
eenhoorns die
cupcakes kakken,
zo beweert Nele
Reymen, auteur
met een hoek én
een boek af, want
onlangs verscheen
haar derde boek
Verloren Brood.

Sock Box
€ 59,95
Kings of Indigo

Geen feest zonder… nieuwe sokken, 1 paar
voor elke dag van de week. Omdat er geen
enkele reden is om saaie sokken te dragen én
omdat het zo’n heerlijk ouderwets cadeau is.
Voor… mijn schoonvader.
Op zijn wishlist: de tijdloze laptoptas van
O My Bag alsjeblieft! Niet alleen is het een
klassieker, de tas is fairtrade en gemaakt van
ecoleder, waarbij dus aan het welzijn
van dieren werd gedacht.

Laptoptas ‘The Harvey’
in Classic Black
€ 349
O My Bag

Sinds dat moment werd glitter meer dan iets dat ik uit een kleverige
stift moest duwen, meer dan iets dat ik uit een duur potje moest halen.
Want glitter is overal, je moet het gewoon zien. Glitter is effectief
die eerste sneeuw. Glitter is dat glazuur op die koffiekoek, dat koppig
tussen je tanden en op je lippen blijft kleven nadat je een gretige hap
genomen hebt. Glitter is een van de condensdruppels op het dekseltje
van je warme afhaalmaaltijd, waarvan de geur zich - nog voor het
doosje geopend is - verspreidt in je huis. Glitter is de dauw die zich
vastklampt aan ontwakend gras, het is de reflectie van koplampen op
natte straten in de donkerte. Glitter is een kindertekening, zelfs als
die niet veel meer voorstelt dan wat slierten glanzende lijmklodders.
Glitter is dat kinderlijk enthousiasme. En in welke vorm dan ook is
glitter iets dat blijft hangen in je kleren. Even letterlijk als figuurlijk.

Wie: Margo (31)
Job: buyer damesmode

Must give… de armbanden van Hinth.
Deze kleine kunstwerkjes zijn ideaal om te
dragen tijdens de feesten. Bovendien worden
ze handgemaakt in Thailand en hebben de
vrouwen die ze maken ook zelf de verkoop
in handen. Op die manier hebben ze een
stabieler inkomen. Less bitter, more glitter dus!
Voor… mijn zussen Joke en Kate.
Surprise!
Musthave… de prachtige gouden
jamboreeklepjes. Zo leuk om er mijn
sneakers mee te pimpen.

Armband ‘Rock’
en ‘Rocky’
€ 29,95 en € 27
Hinth

Gouden
jamboreeklepjes
€ 34,95
Aurélie Chadaine

“Glitter is overal,
je moet het gewoon zien”

Wie: Vicki (36)
Job: assistant marketing manager

Toen die ene tekening met een ruk van de muur gehaald werd door
een klasgenootje dat het papier in stukken scheurde, wist ik meteen
wat bitter was. Ook bitter kruipt in je kleren. Het passeert je met
hangende schouders en mondhoeken die naar beneden wijzen en
klampt zich vast aan je rug terwijl het je ogen bedekt met zijn vuile
handen. Bitter is een claxonnerende auto, op zijn staart getrapt door
een bestuurder met een slechte dag of gewoon een rotkarakter. Bitter
is de deur die iemand voor je neus laat dichtvallen, terwijl je handen
gevuld zijn met boodschappen. Bitter is het fietsslot dat nog aan de
boom hangt, zonder fiets. Bitter is een leeg rolletje toiletpapier en
een juffrouw die zegt dat de tekening toch al een beetje mislukt was.
Bitter is iets waarvoor ik me verstop, ook al overvalt het me zelden
met grote bewegingen en luid gebrul. Bitter is subtiel. En net daarom
zo gevaarlijk.

Het ideale cadeau is… zonder twijfel een
stoere, lederen schort van Dutchdeluxes.
Voor… mijn man. Hij staat graag in de keuken,
en dat kan ik alleen maar aanmoedigen (lacht).
Houdt ze voor zichzelf: de comfy cardigan van
Armed Angels. Multi-inzetbaar, want past bij
zowat elke outfit. En laten we eerlijk zijn, er
bestaat niet zoiets als té veel cardigans in je
kleerkast. Bovendien steun je via dit merk de
katoenboeren in India, want het merk zweert
bij fairtrade en een ecologische productie. Een
héél mooi cadeau dus.

Lederen schort
€ 135
Dutchdeluxes

Als muren opgetrokken werden uit glitter, zou ik er graag vaker met
mijn hoofd tegen lopen. Als regen glitter was, zou ik bij elke bui naar
buiten lopen om me met gesloten ogen en gespreide armen te laten
uitregenen. Als de haren op mijn benen glitters waren, zou ik ze
nooit nog scheren. Dan zou ik wild in het rond stampen om bij elke
schop wat glitters te doen opwaaien. Dan zou ik ostentatief met mijn
bloot gat schudden om die blinkende stofwolk nog groter te maken.
Mijn kruis als discobal, het leven als dansvloer. En als ik kon, zou ik
diamanten eten, als ontbijt, lunch en diner, zodat ik glitter kon kotsen,
kakken en pissen. Zodat ik straalde, altijd en overal. Want glitter is
een gevoel. Glitter is een opgestoken middelvinger naar bitter, wat
uiteindelijk niet meer is dan een nasmaak.

Cardigan
€ 99,90
Armed Angels

Wie: Pieter (34)
Job: senior buyer Home & Deco

Kurken klok ‘Clork’
€ 49,95
Puik Art

Houtskoolstaaf
‘Bincho’
€ 85
Soart of Coal
enkel verkrijgbaar in
onze store in Brugge
(vanaf 4 december).

Nele Reymen
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Hier maakt hij een cadeautje van… Bincho van
Sort of Coal, een natuurlijk waterzuiveringssysteem. Het is gebaseerd op een oude Aziatische
life hack, waarbij het houtskool bacteriën en
geurtjes absorbeert en natuurlijke mineralen in
het water loslaat.
Voor… mijn mama, een fan van alternatieve,
duurzame oplossingen. Dit cadeau zorgt zeker
voor een boeiend gesprekonderwerp aan tafel!
Dit zet hij op z’n lijstje: deze klok in kurk,
een prachtige mix van eenvoudig design
en natuurlijke materialen. Wie weet ga ik
hiermee de tijd zelfs wat beter in de gaten
houden…

Geen tijd om het
perfecte geschenk
te scoren?
Hiermee wordt
zelfs een saaie
wijnfles übercool.
Zo ga je te werk:
• Download jouw wijnquote op
www.juttu.be/worldofjuttu/
wrapitup
• Gebruik mooi, stevig papier
• Print je wijnhanger
• Knip, plooi en hang rond je fles
• Schenk de glazen vol!
Wij gebruikten:

bruin A4 kraftpapier
5,95 euro voor 25 vellen
Pipoos, www.pipoos.com

“Het is het gedacht dat telt.”
En dat gedacht… print je gewoon
zélf op je cadeauverpakking.
Zo ga je te werk:
• Download jouw cadeauquote op
www.juttu.be/worldofjuttu/wrapitup
• Gebruik een boterhammenzakje
of cadeauverpakking
• Leg het zakje op de juiste manier in de printer.
Zorg dat de quote op de gladde, niet-geplooide
kant wordt geprint. Doe eerst even een test op
een blad papier, want het resultaat verschilt van
printer tot printer.
• Pas de verschuifbare papiergeleiders eventueel
aan het juiste formaat aan
• Print je zakje
• Stop er een cadeautje in
• Knip gaatjes en stop er een lintje door
• Afgeven en scoren maar!

Kan je pakje een boost
gebruiken, print dan
een van deze labels.
Kleine moeite met
maximaal effect.
Zo ga je te werk:
• Download een label naar keuze
op www.juttu.be/worldofjuttu/
wrapitup
• Gebruik mooi, stevig papier
• Print je label
• Knip, plooi en niet het vast
rond een zakje.
• Kan ook: knip het label uit
en kleef het op je cadeautje.

Wij gebruikten:

kruisbodemzakjes
7,99 euro
Ava Papierwaren, www.ava.be.
Lintjes, veters en touw vind je onder
andere in De Banier of Hema.
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HANGouts

Oh hapjesboom, oh hapjesboom…

Secret

Less bitter, more sweetness!

Elke maand
verklappen we
waar wij graag
- en veel te lang rondhangen.
Deze maand:
less bitter, more
sweetness!
Van deze plekjes
in Antwerpen en
Brugge krijgen
wij een warm,
fuzzy gevoel.
En een sugar
rush, dat ook.

2

4
3

1

christmas

ANTWERPEN
Wintervuur

Kerstival
Elk jaar doopt de zotte
bende van de Wintervuur
Karavaan een plek in
Antwerpen tot warmste
plek en tovert deze om tot
Wintervuurplein. Tussen
26 december 2015 en
2 januari 2016 strijken de
circus- en spiegeltenten
deze editie neer in Wilrijk,
waar je je kan verwarmen
aan burlesque attracties,
hartverwarmende optredens
en warme zoete wijn.
Wij zijn fan.

Les Tartes de
Françoise

Tàààààrt!
‘Françoise, je taarten zijn verrukkelijk’
werd er midden jaren negentig in
koor geroepen in een Brusselse
keuken. Het werd het begin van
Françoises ateliers. Hier worden
taarten op grootmoeders wijze
gemaakt, met biologische en
seizoensgebonden producten,
zonder tierlantijntjes. Eenvoudig,
maar overheerlijk. Tip: hier eet je
the best brownie in town.
Waar?
Volkstraat 8, 2000 Antwerpen
+ opening soon in Brugge!
Meer info:
www.tartes.be

Waar?
Op de Bist in Wilrijk
Meer info:
www.wintervuur.be

7
6

8

5

Puur Brood

9
15

11
13
10

14

16

Coffee and knits
Where coffee meets knitwear
In dit concept van Véronique
Leysen (en opa Maurice als
muze) shop je handgemaakt en
kwaliteitsvol breisel én drink je
heerlijke artisanele koffie. Maar je
kan je evengoed inschrijven voor
een initiatie yoga, een manicure
of een luxeontbijt. ‘Maurice is
here to keep you warm.’ Dankjewel
Maurice.

17

12
19
18
21

20

24

22

23

Waar?
Schoenmarkt 25,
2000 Antwerpen
Meer info:
www.mauricecoffeeknits.com

26

25

29
27

31

32

30

33

1 Ketchup, € 7,95 - Nicolas Vahé / 2 Salt, € 8,95 - Nicolas Vahé / 3 Olive Oil, € 7,95 - Nicolas Vahé / 4 Chocolaatjes ‘Fleur de Sel Caramel’, € 3,95 - Baru / 5 Hot Chocolate, € 6,95 - Baru /
6 Whole grain snacks uit Tapas box, € 66,95 (voor 10 lekkernijen en tapasbord) -Nicolas Vahé / 7 Marshmallow Bar, € 1,95 - Baru / 8 Chocolaatjes ‘Fleur de Sel Caramel’, € 3,95 - Baru /
9 Olives with Lemon, € 5,95 - Nicolas Vahé / 10 Bread Sticks, € 3,95 - Nicolas Vahé / 11 Appetizer, € 5,95 - Nicolas Vahé / 12 Pesto, € 7,95 - Nicolas Vahé / 13 Marshmallows, € 6,95 - Baru /
14 Snoep ‘Violette’, € 31,95 - Confiserie du Chaudron / 15 Snoep ‘Peches’, € 18,90 - Confiserie du Chaudron / 16 Marshmallow Bar, € 1,95 - Baru / 17 Chocolaatjes ‘Honey Almond’, € 3,95 - Baru /
18 White Truffle Olive Oil, € 12,95 - Nicolas Vahé / 19 Chocolate Latte Powder, € 6,95 - Baru / 20 Chocolaatjes ‘Almond & Pecan Praliné’, € 3,25 - Baru / 21 Marshmallow Bar, € 1,95 - Baru /
22 Chocolaatjes ‘Milk & Dark Chocolates’, € 9,95 - Baru / 23 Snoep ‘Cerise Folie’, € 7,50 - Confiserie du Chaudron / 24 Snack ‘Potato & Paprika’, € 1,95 - Nicolas Vahé / 25 ‘Cola’, € 11,50 - Confiserie du Chaudron /
26 Marshmallow Bar, € 1,95 - Baru / 27 Black Olives, € 5,95 - Nicolas Vahé / 28 Chai Latte Powder, € 6,95 - Baru / 29 Marshmallows, € 3,95 - Baru / 30 Snoep zure Beertjes, € 10,95 - Confiserie du Chaudron /
31 Marshmallows, € 3,95 - Baru / 32 Mustard, € 6,95 - Nicolas Vahé / 33 Risotto uit Risotto Box, € 33,95 (voor 3 producten en servetten) - Nicolas Vahé

Het kraampje
van Sudelice

Marokkaanse pannenkoeken
Op de exotische markt, aan de brandtrappen
van theaterhuis Het Paleis, serveert Sudelice
elke zaterdag de heerlijkste Marokkaanse
pannenkoeken. Avonturiers kiezen voor een
originele combi als kaas en honing, chocoholics
kunnen er ook gewoon eentje met choco krijgen.

Meer Maurice?
Lees er alles over in
‘Het laatste woord’ op p. 16.

Waar?
Hoek Pothoekstraat
en Potgieterstraat,
2060 Antwerpen
Meer info:
www.puurbrood.be

Waar? Elke zaterdag op de markt op
de Oudevaartplaats, 2000 Antwerpen
Meer info:
http://apen.be/exotische-markt

BRUGGE

28
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Bio brood en gebak
Dag in dag uit ovenvers
gebakken brood op basis
van lokale teelt en zonder
bewaarmiddelen. Het motto
van Puur Brood: ‘Het leven is
te kort voor taaie pistolets.’
Hear hear. En ook wel hiér met
dat brood en die heerlijk zoete
koffiekoeken.

Maurice

Sanseveria

Oyya

Bagelsalon
Oké, bagels zijn misschien wel ongezoete
donuts, wat je op die bagel doet hoeft dat
natuurlijk niet te zijn. Zo heb je in deze vintage
ogende bagelshop (die uiteraard bol staat van
de sanseveria’s) naast slaatjes, quiches en zoute
bagels ook bagels met chocolade, amandelen en
banaan of aardbeienconfituur en roomkaas. En het
assortiment huisgemaakte desserts (white chocolate
cake!) is to die for. Bruggelingen die tijdens het
weekend hun bed niet uitraken, bestellen de aan
huis geleverde ontbijtmand.

Origineel ijs
Ook al is het buiten zo koud dat je vingers en
tenen gevoelloos worden, wij hebben àltijd
zin in een ijsje. Naast de klassiekers vind je
hier een mix van originele, zoete smaken.
Of wat dacht je van roomijs Crème Brûlée,
Ferrero Rocher of Violet Cuberdon? Toch wat
te koud voor ijs of froyo (mietje!), no harm can
do met een versgebakken suikerwafel. Oyya
werkt uitsluitend met kwalitatieve producten
en veel liefde voor het vak.
Waar?
Noordzandstraat 1, 8000 Brugge
Meer info:
www.oyya.be

Waar?
Predikherenstraat 11, 8000 Brugge
Meer info: www.sanseveria.be
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HET LAATSTE
WOORD

Maurice Knitwear

Deze maand gaat het laatste woord naar Véronique Leysen

Nu in onze Pop-up Space

“Coco Chanel had dit in
haar jonge jaren gedragen”
Regelmatig zetten
we een opkomend
creatief talent
in the picture.
Een lokale ontwerper,
een origineel merk of een
geweldig designproduct
krijgt bij Juttu
een eigen Pop-up Space.
In dit krantje krijgt dat
talent dan ook
het laatste woord.

Who is?
Véronique
Leysen (29)
Ken je van:
KetNet waar ze vier
jaar lang wrapster was.
Bovendien speelde ze mee
in onder andere Spring,
Baas boven Baas, Amika
en Zot van A. In 2013
startte ze haar eigen
breilabel, een jaar later
opende ze Maurice Coffee
& Knits (zie p. 15).
Intussen staan er ook al
twee breiboeken van haar
in de winkel.
Wat is Maurice Knitwear?
Een hip, speels,
nonchalant-chic breilabel
met ondermeer truien,
cardigans, beanies,
sjaals en accessoires
van de fijnste wolsoort.
www.mauricecoffeeknits.com

BE

N i c e to k n ow…
Wat is je favoriete quote?
“In order to be irreplaceable,
one must always be different.”
Wie of wat inspireert jou?
“Mijn grootste inspiratiebron is mijn opa
Maurice, een goedlachs, charismatisch
en bijzonder charmant man. Hij begon
de dag door op z’n hoofd te staan en een
glas vers citroensap te drinken. Daarnaast
ben ik heel visueel ingesteld. Beelden,
ruimtes en sferen inspireren me. Voor
de wintercollectie had ik een Parisienne
voor ogen, zelfstandig, krachtig en uniek.
Alsof ik Coco Chanel in haar jonge jaren
zou kleden. Gouden details, fluffy garens,
oversized modellen, en een vleugje voile
en parels. Daarnaast heb ik me beperkt
tot drie basiskleuren: wit, zwart en
donkerblauw.”
Wat is het mooiste compliment dat je
onlangs kreeg?
“Dat Maurice een vleugje Chanel gekregen
heeft.”
Wat moet Maurice voor jou uitstralen?
“Heel wat dingen. Mijn opa is mijn muze.
Hij was authentiek met een twist, en dat
moet Maurice ook zijn. Daarnaast wil ik
dat je in een nieuwe wereld terechtkomt
wanneer je de coffee bar binnenwandelt.
Je moet even kunnen ontsnappen aan de
realiteit. En ook het sociale aspect vind ik
heel belangrijk. Een mooi voorbeeld zijn
de Maurice Grannies. Op donderdag breien
de omaatjes in mijn koffiebar. Zién hoe
je kledingstuk met liefde en vakwerk tot
stand komt, dat vind ik een meerwaarde.
Elk stuk verdient de naam van de oma die
het gebreid heeft.”
Welke plannen heb je nog met Maurice?
“Ik wil enkele Maurice coffee bars
uitbaten. Daarnaast ook iets doen met
‘Marcel’ en ‘Alice’, de broer en zus van
Maurice. En met Maurice Knitwear wil ik
heel graag internationaal gaan.”
Ben jij zelf een bewust shopper?
“Ik ben me er steeds meer van bewust
hoe kleding wordt gemaakt, en wil weten
aan wie of wat ik geld uitgeef. Juttu kiest
voor merken met een verhaal of met een
duidelijke boodschap. Daar kan ik me 100%
in vinden.”

Tot slot: wat heb je voor Juttu gemaakt?
“Drie unieke stukken die heel
kenmerkend zijn voor de collectie van
Maurice, maar toch een beetje anders. De
modellen zijn meer basic dan de stukken
uit mijn wintercollectie: een cardigan met
een gouden accent, een haarband die
iedereen staat en een gouden statement
ketting die elke outfit opfleurt.”

O ja , o o k n o g d it…
Ons thema deze maand is
#lessbittermoreglitter.
Wat is jouw tip tegen verzuring?
“Mooie films kijken met Audrey Hepburn,
en je daarna helemaal optutten zoals zij.
Geef jezelf de nodige aandacht, en de rest
komt vanzelf.”

FUL BRANDS

Especially made
for Juttu.
Gebreide ketting
€ 35
Maurice Knitwear for Juttu

COLOFON

A Beautiful Story - Aiayu - Alchemist - All Things We Like - Alpaca - American Outfitters - Andrée Jardin - Anerkjendt - Armed Angels - Ayacucho Aymara - Baru - Bickley & Mitchell - Cesar - Clodette - Confiserie du Chaudron - Coster Copenhagen - Dutchdeluxes - Fatmoose & Raindeer - Feeling Fjällraven - Flink - Fred Melo - Granny’s finest - Hadithi - Haglöfs - HINTH - HK Living - Hub - ichi - It’s about Romi - King Louie - Kinta - Knowledge
Cotton Apparel - KOI - Kuyichi - Lanius - Lannoo - Le Monde en Tube - Lvx Nails - Macpac - Madam Stoltz - Marc O’Polo - Meraki - Message Earth Millican - Moments Of Light - MYOMY - Nathalie Vleeschouwer - Nicolas Vahé - O my bag - Object - Papette - Patagonia - People Tree - Pig&Hen Portland England - Puik Art - Qnoop - RAINS - Recycle - Scotch & Soda (enkel in Antwerpen) - Seepje - Selected (in Brugge vanaf 4 december) - Serax Simply chocolate - Skunkfunk - SNOR - So Basic - Sofie Schnoor - Sort of Coal (in Brugge vanaf 4 december) - Story Tiles - Studio Jux - Swedish
Stockings - The Organic Company - Vaude - Veja - Vita - WeWood - Wunderwerk
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