WOONKAMERBOETIEK 'ONDER MOEDERS VLEUGELS' VERHUIST
NAAR GROTE MARKT

Pastorie wordt hippe retroshop en koffiehuis
verwachten, maar dat blijkbaar ook
in het Zelzaatse aanslaat. Zo
hopen de drie na de zomer een
volwaardige winkel te openen in de
oude pastorie aan de Grote Markt.
"Dat pand is echt een droom die
uitkomt", weet mama Chantal.
"Onder Moeders Vleugels wordt
volwassen (lacht). We gaan echt
voor een volwaardige winkel met
nog meer aanbod. Nu hebben we
al een fijn publiek, maar met meer
retrospulletjes en meer kledij kan
dat alleen maar groeien. In de
toekomst hopen we bijvoorbeeld
ook schoenen te verkopen."
Levend uitstalraam
Chantal Descamps en haar dochters
Freya en Ilka van 'Onder Moeders
Vleugels' aan de oude pastorie op de
Grote Markt.
KVZ

ZELZATE
Er is eindelijk een bestemming voor
de oude pastorie op de Grote Markt
in Zelzate. De uitbaters van
woonkamerboetiek 'Onder Moeders
Vleugels' hopen er na de zomer
een hippe retroshop te openen.
Ontbijtbar en koffiehuisje 'Maurice'
moet op termijn het plaatje
compleet maken.

Het blijft bovendien niet bij een
hippe klerenwinkel. Zo komt er op
iets langere termijn ook een
ontbijtbar en koffiehuis in het pand.
De dames hebben zelfs al een
naam. "Maurice, naar de
grootvader van mijn dochters",
glimlacht Chantal. "Uiteraard
trekken we het retroconcept
volledig door met leuk retroservies
en dito sfeer", zegt Ilka. "Eigenlijk
zou ons koffiehuis een soort van
levend uitstalraam moeten zijn van
de winkel. Daarnaast biedt de
prachtige tuin ongelofelijk veel
mogelijkheden om er een gezellig
zomerterras te openen."

KRISTOF VEREECKE

Trendy bestemming

Het heeft veel voeten in de aarde
gehad, maar de pastorie op de
Grote Markt in Zelzate is eindelijk
verkocht. Het statige pand uit 1903
ging op de openbare verkoop
uiteindelijk de deur uit voor 'slechts'
275.000 euro. Kopers Chantal
Descamps en haar dochters Freya
en Ilka konden met hun geluk dan
ook geen blijf. De drie baten
momenteel het kleine en gezellige
retrowinkeltje 'Onder Moeders
Vleugels' uit in hun eigen
woonkamer in de Stationsstraat.
Een concept dat je eerder in de
hippe centrumstraten van Gent zou

Na het voormalige Klooster in de
Kerkstraat krijgt opnieuw een
historisch pand een trendy
bestemming in de kanaalgemeente.
Burgemeester Frank Bruggeman
(VLD-SD) ziet het graag gebeuren.
"Toegegeven, we hadden het pand
graag voor iets meer verkocht",
zegt hij. "Maar het belangrijkste is
dat er een goede bestemming is
voor het gebouw. Onze Grote
Markt kan alle impulsen gebruiken.
Dat het ondernemers zijn uit onze
gemeente, maakt het verhaal
alleen maar mooier."
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