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DIT ZIJN ZE!

TORP bestaat nog niet zo heel

lang, toch zitten Stephanie en

Wannes al een hele tijd ‘in de

business’. Vroeger had hun

winkel namelijk een andere

naam en locatie. Sinds enkele

maanden heeft de shop een

onderkomen in een prachtig

nieuwbouwpand met zicht op de

Oostduinkerkse golfcourts. Een

juweeltje. Ze beschikken over

een grote schowroom en bieden

een breed scala aan designmer-

ken als String, Muuto, Normann

Copenhagen, Living Divani, Carl

Hansen… Daarnaast hebben ze

ook een heel uitgebreid gamma

aan design voor tuin en terras. 

TORP, Nieuwpoortsteenweg 68
in Oostduinkerke. Alle info vind je
op www.torp.be.

Design bij TORP 
in Oostduinkerke

1.

Ook in het zuiden van onze

provincie vinden we hippe inte-

rieurshops terug. HUS is daar

echt mijn favoriet. Ook hier trekt

men steevast de Scandinavische

kaart en heeft men oog voor

betaalbaar design. Van groter

meubilair tot kleinere deco, alles

heeft hier zijn plekje. Men cre-

eert er leuke inspiratiehoekjes

die tot de verbeelding spreken.

Inspiratie in overvloed dus!

HUS, Steenpoort 7 in Kortrijk.
Alle info vind je op www.husbypa-
pago.com.

Huisstuf bij HUS 
in Kortrijk

2.

Ook Oostende heeft er sinds

enkele maanden een nieuwe

hotspot bij. De kleine shop vind

je in de Christinastraat, maar

vergis u niet: ze barst van de

leuke hebbedingetjes. Van

mooie speeltapijten tot toffe

tipitenten, maar ook hippe horlo-

ges, vaasjes, servies. Echt ieder-

een vindt er altijd iets leuks!

Bovendien is de shop nog in

volle expansie en trekt het kop-

pel nog elke maand nieuwe

merken aan. Regelmatig langs-

gaan of een bezoekje aan de

webshop brengen is dus de

boodschap! 

Lolotte, Christinastraat 44 in
Oostende. Alle info vind je op
www.lolotte.be.

Kids en deco bij
Lolotte in Oostende

3.

Goûts et Couleurs sluit het rijtje

af. Dit is een conceptstore in

Brugge. Je kan er terecht voor

meubels en deco van onder

andere Munk, Hay, Ferm Livng

en tal van andere leuke merken.

De winkel staat vol met leuke

hebbedingen, maar Ester en Bob

bieden een totaalpakket. Je kan

er ook terecht voor advies van

ontwerp tot aankleding. 

Goûts et Couleurs, Ezelstraat 5
in Brugge. Alle info vind je op
www.gouts-et-couleurs.be.

Goûts et Couleurs
in Brugge: top!

4.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Donec
nec urna ac purus
fermentum mattis. Cras
et purus. Aliquam
adipiscing odio ut felis.
Mauris ipsum. Aliquam
venenatis. Nunc at
risus sit amet orci
tincidunt scelerisque.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Donec
nec urna ac purus
fermentum mattis. Cras
et purus. Aliquam
adipiscing odio ut felis.
Mauris ipsum. Aliquam

INFO

De tijden dat we als interieurliefheb-
ber naar de andere kant van het
land - ik dan toch - moesten trekken
om leuke stuks te scoren is hele-
maal passé. Er zijn uiteraard de
webshops, waardoor de wereld als
het ware aan onze voeten ligt, maar
tegenwoordig duiken ook in onze
provincie heel wat hippe inspiratie
adresjes op. Deze keer lijst ik enkele
van mijn favorieten op. Leuke win-
kels voor toffe deco en hippe meu-
belen waar je altijd heel wat inspira-
tie kunt opdoen. Want ook dat doen
zo’n winkels als de beste, je voor-
zien van een dosis goesting om
thuis aan de slag te gaan...

Eliza

De hipste interieuradresjes 
van onze provincie!

Ook op de blog –
www.ergenstusse-
nin.be - kun je
wekelijks terecht
voor een nieuwe
shot interieurtips
en trics en ook
sites als Pinterest
bulken van toffe
interieurbeelden!
Manieren genoeg
dus om de stylist in
jezelf van de nodi-
ge input te voor-
zien! 

BOVENTITEL

Nog meer
inspiratie?


