TOERISME
De vlooienmarkt op het ‘Place du
Jeu de Balles’ – beter bekend als
het Vossenplein – is elke dag
geopend van 7u tot en met 14u.

De Marollen in Brussel
Een paradijs voor bric-à-brac-fans

Een ideale stop tijdens je brocantejacht naar het zuiden? Brussel!
De hoofdstad van België is een bezoekje meer dan waard. Vooral in volksbuurt
de Marollen weet je als bric-à-brac-fan niet waar je het eerst moet kijken.
FOTOGRAFIE: CAROLINE COEHORST - SHOPPINGROUTE: ADELHEID VAN ROSSUM - PRODUCTIE: LINDA VAN DER HAM (LINDIVIDU.COM).
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Verzamelaars van antiek kant
kunnen hun geluk niet op in
Brussel.

Op de markt staan stukken die je in gedachten zo
in huis kunt plaatsen, en opknappertjes door
elkaar.

“Rij met een lege kofferbak
richting Brussel. Je komt
zeker met een volle terug”

VInd je het perfecte lampje niet op de markt? Kijk
dan eens bij En face d’Edouard op Vossenstraat 22.
Een winkel vol vintage meubelen en verlichting.

Het is letterlijk schatzoeken tussen de vintage parelkettingen en hangers.
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In volksbuurt de Marollen in Brussel
hangt een aanstekelijk ‘Joie de
vivre’. Een constante werveling van
activiteiten. De populaire straten
‘Rue Haute’ en ‘Rue Blaes’ (ofwel
de Hoogstraat en de Blaesstraat)
barsten van de verrassende
decoratie- en bric-à-brac-winkeltjes,
met daartussen gezellige cafés en
restaurants. Schattenjagen doe je
op de vlooienmarkt op het ‘Place du
Jeu de Balles’ – beter bekend als het
Vossenplein – elke dag geopend van 7u
tot en met 14u.

Hoezo, Marollen?

In de Middeleeuwen lagen de Marollen
net buiten de stadsmuren van Brussel.
Melaatsen mochten de stad niet binnen
en werden opgevangen op de plek waar
zich vandaag de Hallepoort bevindt.
Ze werden er samen met andere zieken
verzorgd door de apostolinnen van
Mariam Colentes. De naam Mariam
Colentes werd al snel afgekort naar
Maricollen, en zo kreeg de wijk,
gelegen tussen het justitiepaleis en het
zuidstation, uiteindelijk de afgeleide
naam ‘Marollen’. Het is de oudste

»
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Neem de tijd om uitgebreid te
kijken tussen de tweedehands
boeken en tijdschriften.
De markt biedt een ratjetoe aan spullen aan: van
vintage kleding en meubels, tot aardewerk en oude
wereldbollen.

Hoe meer gelezen, hoe mooier! Oude
kinderboeken zijn geliefde items om mee te stylen.

Wordt het niet eens
tijd om de verzameling
glaswerk aan te vullen?

werkende klassebuurt van Brussel,
met het Vossenplein, bekend om
zijn vele tweedehandsmarkten, als
het kloppende hart van de wijk. De
Hoogstraat en de Blaesstraat snijden de
kleurrijke buurt doormidden. Het is er
een bonte smeltkroes van culturen.

Shoppen op het
Vossenplein

Nieuwe producten en tweedehandsproducten, zo werd tijdens de

80 at Home Brocante 6-2019

Middeleeuwen de handel opgedeeld.
In de 17de eeuw kreeg de handel in
tweedehandsproducten een eigen
locatie, maar later verhuisde dit weer
naar het Vossenplein, naar de plek waar
zich een verlaten treinfabriek bevond.
Het vossenplein is de enige vlooienof tweedehandsmarkt die elke dag
geopend is. De buurt is een droom voor
iedereen die gek is van oude spullen,
van servies tot kleding. Wanneer er
een café zijn deuren sluit, mag je er

»
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Bijschrift Bijschrift Bijschrift
Bijschrift Bijschrift Bijschrift
Bijschrift Bijschrift Bijschrift
Bijschrift Bijschrift
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Vintage meubelen, accesoires en de
allermooiste bloemen vind je bij La Frénésie,
Vossenplein 67.

“Hier vind je winkeltjes
waaruit je nooit meer
weg wilt”
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Ben je dol op oud kinderspeelgoed,
ruim dan zeker tijd in voor de winkel
Les Petits Poisson. Je vindt hem op
Place du Jeu de Balle 68.

Hier komt je fantasie tot leven. Circusposters,
schooltafeltjes, mobiles.... ze staan paraat om het
volgende kindje te betoveren.

“Het aanbod
verandert
dagelijks”

Het ene na het andere
kringloopwinkeltje zit hier
naast elkaar. Het is elke keer
weer een verrassing waar je
over de drempel stapt.

Vandaag vind je een prachtig
geschilderd boeket, morgen
die lamp waar je al maanden
naar zoekt en overmorgen...
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Middenin de
Marollen vind je
Chez Alex. Een
prima plek om even
op adem te komen.

Dankzij het authentieke interieur van Brasserie Ploegmans lijkt het alsof je terug in de tijd bent gestapt.
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Veel winkeltjes zijn een walhalla voor wie
inspiratie zoekt voor kleurgebruik en
stylingideeën.

Pizzeria Easy Tempo zit in een voormalige bakkerij. De
nostalgische tegeltjes aan de wand herinneren nog aan
die tijd. Dubbelgluk: het restaurant is niet alleen
prachtig, ook de pizza’s zijn heerlijk.
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“streamer
streamer
streamer
streamer”
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• DE LEUKSTE ADRESSEN VAN DE BUURT •

“De Marollen
is bruisend en
authentiek”

Er valt heel wat te ontdekken in de Marollen. Om het overzicht te behouden, selecteerden wij voor jou per straat de leukste adressen.

VOSSENPLEIN

(PLACE DU JEU DE BALLE)
• Passé Passion (op nr. 53)
De eigenaars van deze shop hebben een passie
voor mooie objecten, antiek uit de 19de en
20ste eeuw, art nouveau, art deco, oude
bordspelen en zoveel meer.
passe-passion.com, +32(0)4-75 93 91 84
Open: di en do: 10u - 14u, za en zo: 10 - 16u.

zeker van zijn dat er een brocante- of
tweedehandsshop in de plaats komt.

Iedereen kent iedereen

Valérie Golinvaux van interieurwinkel
ATAT in de Marollen: “Dit is een leuke,
authentieke buurt. Ooit werd de wijk
opgetrokken voor arme mensen, met
smalle straatjes en kleine huizen. De
huizen werden niet onderverdeeld in
appartementen, maar werden gewoon
smal gebouwd, zodat families over
een eigen woning konden beschikken.
We zitten hier uit de richting van de
platgetreden paadjes. Het is hier niet
toeristisch of chic of heel mooi. Soms
moet je goed uitkijken waar je wandelt,
omdat de voetpaden vol koopwaar
staan. Maar daar hou ik juist van, van
dat bruisende. Bovendien is er steeds
het justitiepaleis met zijn koperen
koepel die boven de straten uittorent.
Alsof hij wil zeggen: ‘Ik hou je in de
gaten! Doe niets wat niet hoort!’”
“Tegenwoordig is het hier erg
internationaal. Veel Marokkanen
verkopen hun waar op de markt, maar
ook veel Spaanse families, Libanezen,
Armenen, Polen… Iedereen kent
elkaar en alles loopt heel gemoedelijk.
De slager noemt al zijn klanten bij de
naam en iedereen kent zijn buren. Er
zijn gemengde scholen en er staat altijd
wel iets te gebeuren. Die internationale
gemeenschap zorgt er ook voor dat
je een mooie mix aan restaurantjes
hebt. Of je nu zin hebt in een Belgische
specialiteit, Marokkaanse thee of kebab,
het kan allemaal op elk moment van de
dag.”
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• Les Petits Poissons (op nr. 68)
Opgeknapte kindermeubels en speelgoed,
zoals tafeltjes en stoelen, schommelpaarden,
kinderwagens…
lespetitspoissons.be,
+32(0)4-85 58 39 39
Open: do-zo: 11 - 16u,
ma en di enkel op afspraak.

• Modes (op nr. 70)
Een winkel vol vintage kleding, kostuums, schoenen,
hoeden, koffers, huislinnen en accessoires van de
achttiende eeuw tot de jaren 60.
modes-antique-textiles.com
+32(0)2-512 49 07, +32(0)4-96 96 53 00,
+32(0)4-96 45 02 10
Open: di-zo: 10 - 15u

VOSSENSTRAAT
(RUE DES RENARDS)
• Atchoum (op nr. 20)
Hét adres voor kralen in alle soorten en maten.
Je vindt er exemplaren van hout, glas, plastic en stof.
Of boek gezellig een workshop juwelen maken.
atchoum.be
+32(0)2-514 38 11, +32(0)4-77 43 61 70
Open: di-zo: 10.30 - 16.30u.

• En face d’Edouard (op nr. 22)
Een leuke stop voor wie houdt van vintage (design)
meubels en -verlichting.
+32(0)4-95 83 43 82

HOOGSTRAAT
(RUE HAUTE)

• Easy Tempo (op nr. 146)
Honger? Bij pizzeria Easy Tempo – een voormalige
bakkerij – waan je je eventjes in Italië. De ontvangst
is hartelijk, de wijn en het eten lekker en de wanden
zijn bekleed met nostalgische, keramische tegeltjes.
+32(0)2-513 54 40
Open: di-za: 12 - 14.30u / 18.30 - 22.30u,
zo: 12 - 14.30u

• Brasserie Ploegmans (op nr. 148)
Authentieke brasserie met een interieur van donker
hout en Belgische klassiekers op het menu.
ploegmans.be, +32(0)2-503 21 24
Open: di-do: 12 - 14u en 18.15 - 21.45u,
vrij en za: 12 - 14u en 18.15 - 22u, zo: 12 - 14u,
gesloten op feestdagen.

• La boutique S en Ciel (op nr. 158)
Eén van de laatste lederspeciaalzaken van België,
gelegen achter een prachtige gevel. Je vind er
kwalitatieve handtassen, portefeuilles, hoeden,
riemen, en zelfs op maat gemaakte wandelstokken
met lederen afwerking.
s-en-ciel.be
+32(0)2-511 77 46, +32(0)4-75 27 43 69
Open: di-vrij: 13 - 18u, za: 10.30 - 18u, zo: 10.30 - 15u.

BLAESSTRAAT
(RUE BLAES)

• Antiek De Gouden Leeuw, Martin
Castermans (op nr. 41)
Een schatkamer vol schilderijen, schetsen, religieuze
kunst, meubels, verlichting, kandelaars,
bronzen beelden en design.
martincastermans.be, +32(0)4-75 96 50 93

• Apostrophe (op nr. 50)
Op zoek naar bijzondere en ongebruikelijke 		
decoraties en meubels? Bij Apostrophe sla je
je slag! Ontdek er koffietafels, kleine kastjes,
stoelen, banken, decoratie en nog veel meer!
apostrophe1.com, +32(0)2-502 67 38
Open: ma-za: 10-18u, zo: 10-16u

• Passage 125 Blaes (op nrs. 121, 123 en 125)
Niet te missen, deze galerij van meer dan 1200 m2
groot, die wordt beschouwd als de belangrijkste van
Brussel. Je vindt er, verdeeld over vier verdiepingen,
30 verschillende antiekdealers en designers die er
o.a. oude deuren, kasten, verlichting en stoelen
kopen en verkopen.
passage125.com, +32(0)2-503 10 27
Open: ma, woe, vrij: 10 - 17u, di, do en za: 10 - 18u,
zo: 10 - 17.30u.

• Welcome Gallery (op nr. 131)
Nog een leuke galerij waar je antiek,
design en decoratie treft.
lgartsmodernes@yahoo.fr, +33(0)6-61 53 05 43

KAPELLEMARKT
• Stef Antiek (op nr. 6)
Met zijn grootte van 950 m2, biedt Stef Antiek
een immens aanbod vintage, originele verlichting,
art deco-spulletjes, oude bouwmaterialen, enz.
Wat dacht je van een Ducati Desmo uit ’74? Of van
een albatros speedboot? Het aanbod verandert
dagelijks.
stefantiek.com, +32(0)4-86 12 99 57
Open: dagelijks van 10-18u.
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