
skwinkel
magazine



edito
Beste skwinkelaar,

Een jaar is zo voorbij, dat kan ook jij vast beamen. Met 
het einde van 2018 in zicht willen we met jou even 
terugblikken op een alweer skwinkelend jaar en alvast 
vooruitkijken (niet te ver ;-)) op wat nog komen gaat. 

ondernemende skwinkeliers
Het afgelopen jaar vestigden heel wat starters hun zaak 
in onze gemeente of namen ze een bestaande skwinkel 
over. Vele skwinkeliers kenden een jubileumjaar en 
vierden dat op gepaste wijze terwijl anderen de handen 
uit de mouwen staken om hun skwinkel in een nieuw 
kleedje te steken. Enkelen gingen zelfs nog een stapje 
verder en investeerden in flinke verbouwingen of namen 
zelfs een gloednieuw pand in gebruik. Tot slot nemen we 
ook afscheid van een skwinkelier die na vele jaren trouwe 
dienst van een welverdiend pensioen gaat genieten.

Katelijnse keien
Tijdens het gala van de Katelijnse Keien op 16/11 werden 
heel wat inwoners van onze gemeente die uitblinken in 
hun vakgebied in de bloemetjes gezet. Die eer viel ook te 
beurt aan enkele verdienstelijke skwinkeliers.

1 jaar skwinkelbon
Op 1 september was het precies een jaar geleden sinds  
de allereerste skwinkelbon over de toonbank van het 
gemeentehuis ging. Nog geen twee maanden later werd 
de 1.000ste skwinkelbon verkocht. Vele skwinkelaars zien 
de gemeentelijke cadeaubon dus als het ideale geschenk 
voor iedere gelegenheid. Terecht, want de gelukkige 
die 'm cadeau krijgt kan er inmiddels bij meer dan 70 
skwinkels mee gaan shoppen!

skwinkel je feesten
Viel ook jij het afgelopen jaar in de prijzen tijdens skwinkel 
je valentijn, skwinkel je pasen of een van de andere 
skwinkelende belevingsacties? Hoe dan ook, je krijgt 
vanaf 1 december een nieuwe kans dankzij de enige echte 
en inmiddels 4de skwinkeltombola waar je voor meer dan 
10.000 euro aankoopbonnen mee kan winnen!

Genoeg redenen dus om even verder te lezen en kennis 
te maken met enkele sympathieke skwinkeliers. Samen 
met hun vele collega's - die ongetwijfeld in een volgende 
uitgave van dit skwinkelmagazine aan bod zullen komen - 
hebben ze alles in huis om er skwinkelende feesten van te 
maken. Zoek het dus ook tijdens deze eindejaarsperiode 
niet te ver, want alles voor geslaagde en magische feesten 
vind je lekker dichtbij!

Veel lees- en skwinkelplezier gewenst!

VZW Winkelpromotie · Lemanstraat 63 Sint-Katelijne-Waver
www.skwinkel.be

TUINMACHINES
VOOR PROFESSIONAL ÉN PARTICULIER

WWW.LAMBRECHTS-MALDOY.COM WWW.JP-MACHINES.BE
Dreefvelden 15, IZ 2

2860 Sint-Katelijne-Waver

NIEUW IN ONS GAMMA!

ACTIE WINTERONDERHOUD TUINMACHINES

HOOGWAARDIGE KNIKLADERS
VOOR LANDBOUW, INDUSTRIE, PAARDENSECTOR, 
TUINBOUW, OPENBARE INSTELLINGEN, … 

LAAT VÓÓR 28/02/2019 UW TUINMACHINES 
EEN ONDERHOUD KRIJGEN EN ONTVANG 
GRATIS 5 LITER ASPEN-BENZINE!

ACTIE WINTERONDERHOUD TUINMACHINES



KRISTAL · PORSELEIN · TAFELBESTEK · KOOKPOTTEN · PANNEN · GESCHENKEN

Krekelenbergweg 32 B • 2860 Sint-Katelijne-Waver
(zijstraat Duffelsesteenweg)

www.wilinox.be
https://storesquare.be/winkel/wilinox

Alles voor de gedekte feesttafel? 
Bij Wilinox natuurlijk!

Ontdek in onze showroom alle andere eindejaarspromoties op 
tafelporselein, kristalserviezen, tafelbestek, kookgerei en geschenkartikelen.

Open maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur
Woensdag, zondag en feestdagen gesloten

December 2018 ook open zondag 9, 16, 23 en 30 december van 14.00 tot 17.30 uur.

Reeds meer dan 50 jaar van invoerder naar 
consument aan groothandelsprijzen.

Young Thomas
24-delig serviesset

4 x plat, diep, dessert, bowl 15 cm, tas, ondertas

238 EURO > 149 EURO

Villeroy & Boch Ovid
12-delig glazenset

4 wit, 4 rood, 4 flute

promotieprijs > 43 EURO

Spring Brigade
4-delig kookpottenset

10 jaar Garantie op de inox kookpotten

promotieprijs > 238 EURO

Villeroy & Boch Oscar
Tafelbestek 68 stuks
Topkwaliteit en tijdloze elegantie

379 EURO > 230 EURO

Schoenen De Groof
Van 180 naar 400 vierkante meter.
Schoenen De Groof vierde dit jaar haar 35ste 
verjaardag en deed dat in stijl zoals we dat van 
hen gewend zijn, met een grondige renovatie en 
verdubbeling van de winkeloppervlakte. Zaakvoerder 
Maarten De Groof koos met veel zorg heel wat nieuwe 
collecties uit met één doel voor ogen; modieus 
comfort voor jouw voeten.

Casual, formeel, sportief, stoer of eerder op zoek 
naar iets elegant? Schoenen De Groof heeft dames- 
en herenschoenen naar ieders smaak, voor jong of 
minder jong. Ook de op het vlak van comfort wat meer 
veeleisende klant weet Maarten te bedienen. Daarnaast 
biedt hij een ruime keuze aan hand- en reistassen, 
lederwaren, sokken, panty’s en accessoires. Om dit 
alles mooi te presenteren werd dit jaar de winkel niet 
alleen grondig gerenoveerd maar ook vergroot van 180 
naar 400 vierkante meter. ‘In onze vernieuwde winkel 
bieden we de klant een uitzonderlijk comfort en kunnen 
we schoenen, handtassen en accessoires overzichtelijk 
presenteren' vertelt Maarten.

In tijden van online shoppen weet Schoenen De Groof 
zich als klassieke winkel nog steeds te onderscheiden. 
'Bij ons hoeft de klant niet te kopen. Wij willen enkel 
verkopen wat de klant écht wil' gaat Maarten verder. 
'Daarom luisteren we aandachtig en gaan we op zoek 
naar de perfecte match. We verlenen gratis advies en 
indien nodig verwijzen we door naar een podoloog of 
andere gekwalificeerde vakmensen.’ Deze gewaardeerde 
aanpak maakt ons uniek in de regio en dat vertaalt 
zich in steeds meer mensen die dankzij mond-aan-
mondreclame de weg naar onze zaak vinden.’

Schoenen De Groof · Lemanstraat 43-49 Sint-Katelijne-Waver
www.schoenendegroof.be · 015 31 65 36



In amper twee jaar tijd ontpopte Bistro Jolili zich tot één 
van de trekpleisters in het hart van onze gemeente. Je kan 
er  zowel verpozen bij een kopje koffie, genieten van een 
lekker ontbijt als uitgebreid tafelen. Sinds kort ontvangt 
Nadine Bonaugure haar klanten in een vernieuwd 
interieur. Wij gingen er alvast een kijkje nemen.

Vanaf 10 uur ’s ochtends (op woensdag vanaf 9 uur) schenken 
ze bij Jolili vele soorten heerlijke koffie en kan je er genieten 
van een stevig ontbijt. De ideale start van je dag dus. Kom je 
wat later op de dag dan kan je kiezen voor een lichte lunch. 
Zowel een lekkere croque, verschillende pasta's, vol-au-vent 
- om maar enkele van de vele gerechten te noemen - staan 
er op het menu.

Maar ook voor de grote honger staat er heel wat lekkers op de 
kaart. ‘Onze dagverse huisgemaakte vlees- en visgerechten 
zijn bijvoorbeeld een absolute aanrader' vertrouwt Nadine 
ons toe. 'Het meest trots zijn we op onze huisgemarineerde 
brochettes en op de verse steak rechtstreeks van het 
slachthuis.'

Wie vertelt over Jolili, is steeds vol lof. Vele klanten prijzen 
de snelle en vriendelijke bediening. Ook wanneer je er een 
kopje koffie bestelt geldt het credo "klant is koning" voor 

Bistro Jolili
Nieuw interieur, nieuwe kaart.

Nadine en haar team.

'Klein maar gezellig’ ‘een zaak als deze ontbrak nog in het 
centrum van Sint-Katelijne-Waver’ en ‘ook voor een snelle 
en lekkere hap is het altijd fijn om bij Jolili binnen te springen’ 
zijn maar enkele van de vele positieve commentaren die we 
online lezen.

Als een van de enige eetgelegenheden is Jolili overdag 
doorlopend open. ‘Zo hebben de mensen tijdens het shoppen 
altijd een gezellig plekje om te verpozen’, vertelt Nadine. ‘Dit 
najaar hebben we de zaak opnieuw wat opgefrist en kreeg 
het een nog warmere en huiselijke uitstraling mee. De eerste 
reacties van onze klanten zijn alvast bijzonder positief.’

Bistro Jolili · Markt 11 Sint-Katelijne-Waver
015 67 72 77

COMO your feel good store

X-MAS Shopping
extra OPEN op 
zo 23/12 van 13.00-17.00u
ma 24/12 van 10.00-16.00u
Check Facebook of Instagram
voor up to date info.

Feestevent
zaterdag 1 december
met would be chef Sven Ornelis

Mechelsesteenweg 39 Sint Katelijne Waver
www.como-fashion.be

Met De Buurtkapper opent Tania Brands op woensdag 5 
december een nieuwe kapperszaak in onze gemeente. 
De wereld van shampoos, scharen en kleuringen hebben 
evenwel geen geheim voor haar. Al vele jaren is Tania als 
kapster aan de slag.

‘Als zelfstandig kapster werkte ik in een 
rustoord en dienstencentrum. De droom 
van een eigen salon nam ik iedere dag met 
me mee en nu zet ik eindelijk de stap. Bij mij 
thuis open ik De Buurtkapper. Ik begin met 
drie openingsdagen per week, maar hopelijk 
worden dit er snel meer’, vertelt Tania.

Tania’s specialiteiten? ‘Ieder kapsel is bij mij 
in goede handen maar voor mijn snitten, 
kleuringen en permanenten krijg ik de 
meeste complimenten.’ In haar salon werkt 
Tania met Fanola, een merk dat in opmars 
is en gekend staat om de goede kwaliteit. 
‘Want met mooi verzorgde haren voelen 
mensen zich meteen een heel stuk beter.’

De buurtkapper is open op woensdag  van 
10 tot 20 uur, op vrijdag  van 9 tot 18 uur 

De Buurtkapper
Kapper in je buurt!

en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Je bent er welkom zonder 
afspraak.

De Buurtkapper · Bergstraat 34 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.debuurtkapper.be · 0486 52 96 99

Berlaarbaan 207
2860 Sint-Katelijne-Waver

AFSPRAKENKAART

015 55 56 58

Schoonheidsinstituut

Berlaarbaan 207
2860 Sint-Katelijne-Waver

015 55 56 58

Kerstshopping
vrijdag 14 december

van 14u tot 22u
GENIET VAN SPECIALE KORTING

www.schoonheidsinstituutannickengels.be

Mechelsesteenweg 1
Sint-Katelijne-Waver

015 31 14 42

www.bandenvandeneynde.be



Drankenhandel Tielemans
Aan huis én in de nieuwe winkel.

De in de streek inmiddels overbekende drankenhandel 
werd in 1995 door vader Tielemans opgestart. Het 
uitgebreide aanbod en de snelle en correcte levering 
wordt door heel wat trouwe klanten gesmaakt. 
Bedrijven, restaurants, feestzalen, cafés, sport- en 
jeugdverenigingen en ook vele particulieren kunnen 
rekenen op de prima service. Communiefeest, barbecue, 
fuif, .... Drankenhandel Tielemans heeft alles in huis 
om van ieder evenement een succes te maken. Alle 
benodigde dranken maar ook tapwagens, frigo’s, tafels, 
stoelen, glazen kan je er huren aan voordelige prijzen.

"We hebben alles om van jouw evenement 
een succes te maken." Wim Tielemans

‘We proberen steeds tegemoet te komen aan de vragen 
en wensen van onze klanten’, vertelt Wim Tielemans, 
die tien jaar geleden de zaak overnam van zijn vader 
en deze uitbaat samen met zijn vriendin Shauni en zijn 
moeder Monique. ‘Daarom openden we begin dit jaar 

ook een winkel waar onze klanten op woensdag, vrijdag 
en zaterdag zelf hun inkopen kunnen doen. Ze vinden 
er een ruim assortiment aan dranken en aanverwante 
producten. Zo bieden we onze klanten nu zowel aan huis 
als in de winkel de persoonlijke service die ze van ons 
gewend zijn.’

"Opbrengst winterbar gaat naar Waverse 
verenigingen." Wim Tielemans

Naar aanleiding van de feestdagen zet Wim een 
winterbar op de parking van de zaak. ‘In december krijg 
je bij aankoop een bonnetje dat je aan de winterbar kan 
inwisselen voor een jenever of chocomelk. De winterbar 
zal iedere zaterdag door een Waverse vereniging worden 
uitgebaat. De opbrengst van de verkochte dranken gaat 
dan integraal naar hun werking.'

Drankenhandel Tielemans · Molenstraat 86 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.drankenhandeltielemans.be · 015 75 79 65

Drankenhandel Tielemans staat al jarenlang garant voor stipte levering aan huis. 
Sinds begin van dit jaar kan je in de nieuwe winkel in de Molenstraat zelf je dranken 
gaan uitkiezen. Je ontdekt er een uitgebreid assortiment aan frisdranken, bieren, 
sterke dranken, spirits en wijnen.

1.000ste skwinkelbon
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.
Amper veertien maanden nadat het allereerste exemplaar over de 
toonbank van het gemeentehuis ging kocht Lisette Bogaerts de duizendste 
skwinkelbon. Als beloning mocht ze er zelf eentje van 100 euro mee naar 
huis nemen. 

Op 1 september 2017 lanceerde het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver 
de skwinkelbon. Een digitale geschenkbon waarmee je bij inmiddels meer dan 
70 handelaars in onze gemeente kan gaan shoppen. Amper veertien maanden 
later kocht Lisette Bogaert de duizendste skwinkelbon. "Ik heb een etentje 
bij een vriendin en wil graag een geschenkje meenemen. Ik wist niet meteen 
wat dus koos ik voor een skwinkelbon. Zo kan mijn vriendin zelf kiezen wat 
ze graag heeft. Het aanbod is immers erg uitgebreid en heel divers" vertelde 
Lisette, die dus net als vele andere skwinkelaars heel goed weet waarom ze 
voor de skwinkelbon kiest. Terecht want de skwinkelbon is het ideale geschenk 
voor iedere gelegenheid.

Ook heel wat bedrijven hebben 
trouwens de skwinkelbon als 
eindejaarsgeschenk voor hun 
werknemers ontdekt. 

Je kan de skwinkelbon kopen aan 
de balie van het gemeentehuis  
en op www.skwinkel.be waar 
je tevens een overzicht van alle 
deelnemende handelaars vindt.

Heb jij er al eens eentje cadeau 
gedaan? Zeker doen want de 
skwinkelbon das leuk om te geven 
en nog leuker om te krijgen. Lisette 
en duizend andere skwinkelaars 
zullen dat zeker beamen.

www.skwinkel.be
www.skwinkelbon.be

Doopsuiker De Pastorij
Wavervelden 23 C
2861 O.L.V. Waver
Tel: 0474-53 68 67

info@doopsuikerdepastorij.be
www.doopsuikerdepastorij.be

Tanja Smets
Behandelingen

~
Nagelstudio

~
Permanente Make-up

Duffelsesteenweg 6
Sint-Katelijne-Waver

015/31.76.16
www.instituutfreya.be

Schoonheidssalon 
Freya



Lemanstraat 62 | Sint-Katelijne-Waver | 015 31 62 20
f  | www.malottetwo.be

CADEAUTIP!
de malotte two cadeaubon

December feestmaand

FEESTNOCTURNE
VRIJDAG 30 NOVEMBER VAN 19u - 22u
Lady’s night | feestkapsels | feest make-up

EXTRA OPEN
Zondag 23/12 tot 17u
Maandag 24/12 en 31/12 tot 15u

GESCHENK
Tijdens de maand december een
leuk geschenk bij iedere aankoop.

120M²WINKELPLEZIERIN EEN MAGISCHE KERSTSFEER

Fijne feesten vanwege Nancy en Chris

De voorbije jaren sloten verschillende grote dancings hun deuren maar 
Rio Club is levendiger dan ooit. Intussen 105 jaar oud maar nog steeds 
vernieuwend en inspelend op modernste muziek- en sfeertrends. Geen 
beter plekje om zorgeloos uit de bol te gaan dan in Rio Club. Waarom zou 
je het ver gaan zoeken? 

1913. In de Stationsstraat 6 bouwt Louis Neeus een feestzaal naast zijn bakkerij. 
Enkele keren per jaar ontvangt hij er ter gelegenheid van een of ander feest de 
dorpsbewoners voor een avondje dansen . 'De Volkslust' is geboren. Inmiddels 
werd deze legendarische feestlocatie omgedoopt naar 'Rio Club' maar is het 
nog steeds dezelfde familie die er voor de nodige ambiance zorgt en bleef 
ook het uitgangspunt onveranderd: de jonge en iets minder jonge jeugd 
een avondje plezier aanbieden. Iedereen die Rio Club binnenstapt voelt de 
unieke geschiedenis en ontdekt de heartbeat van de founding fathers en hun 
vijf geboden: kom in de Rio mood, beleef nooit een saai moment, dans alsof 
niemand je aankijkt, geen muzikale beperkingen en geen drugs of geweld! 
De koning van Rio Club luistert vandaag naar de naam Willy Jacobs en is de 
kleinzoon van stichter Louis Neeus. ‘Ik heb altijd één prioriteit gehad: stevig 
feesten zonder uitspattingen en met respect voor recht op uitgaan én recht op 
een goede nachtrust' vertelt Willy. ‘Als enige van de grote dancings van weleer 
zijn wij nog steeds alive and kicking. Bij de jeugd zijn wij het meest gekende 
exportproduct van Sint-Katelijne-Waver. Onze draaiende dansvloer is een 
begrip.’ Sinds april 2005 is Rio Club ook de locatie voor de strafste Afterwork 
party in de regio: Fun After Work. De deuren gaan open om 19 uur en sluiten 
om 1 uur. De ideale 'fris op het werk formule' dus. Willy zette met zijn Rio Club 
Sint-Katelijne-Waver niet alleen op de muzikale kaart, ook voor het sociale 
gebeuren in onze gemeente leverde én levert hij veel inspanningen. Zo was 
hij jarenlang de drijvende kracht achter de alom bekende lichtstoet. Als dank 
voor zijn engagement beloonde het gemeentebestuur hem op 16 november 
jongstleden met de Katelijnse Kei voor ‘Ambassadeur van de gemeente.’ Van 
harte proficiat Willy!

Rio Club · Stationsstraat 8 Sint-Katelijne-Waver
www.ricoclub.be

Reeds 35 jaar staat Diane 
Uytterhoeven met passie en 
plezier in haar salon. Dames, 
heren of kinderen, voor ieder hoofd 
heeft Diane de perfecte snit. Eerst 
luistert ze aandachtig naar jouw 
wensen daarna put ze uit haar 
ruime kennis en ervaring om te 
komen tot de perfecte behandeling 
van jouw haar. Hiervoor gebruikt 
ze uiteraard alleen de beste 
producten. Maandag en dinsdag 
gaat de schaar even op zak. Dan 
legt ze haar kleinzoontje in de 
watten zoals alleen een oma dat 
kan. Laat je in december extra 
verrassen want bij Hair-Style Diane 
lieten Sinterklaas en de Kerstman 
een leuk geschenkje achter voor 
iedere klant. Want jou verwennen, 
daar doet Diane het voor.

Hair-Style Diane · Bosstraat 63
Onze-Lieve-Vrouw-Waver · 015 75 47 77

Op zoek naar een klassevol restaurant om heerlijk te tafelen 
tijdens de feestdagen? L’olivier verrast je met betaalbare 
gastronomie in een huiselijk kader. Frédéric Duez en Veerle 
Teughels selecteren enkel de meest verfijnde ingrediënten 
en hebben een zwak voor fairtrade, biologische producten 
en groenten uit eigen steek. Andere troeven van restaurant 
L’olivier zijn de vlotte bereikbaarheid, grote parking en het 
gezellige terras dat uitkijkt op de groene tuin. Tafel je liever 
gezellig thuis? Ook dat kan dankzij de traiteurservice.

Kom je tussen dinsdag en vrijdagmiddag genieten in restaurant L’olivier 
vertel hun dan over dit artikel en geniet van een gratis huisaperitief. 
(geldig t.e.m. maart 2019)

Restaurant L'olivier · Liersesteenweg 151 Sint-Katelijne-Waver
www.restaurantlolivier.be · 015 63 31 43

Restaurant L’olivier
10 jaar heerlijk tafelen.

Hair-Style Diane
35 jaar passie en plezier.

HDB verzekeringen
Dorp 30 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

015/76 03 87
www.hdbverzekeringen.be

Mechelsesteenweg 115
2860 Sint-Katelijne-Waver

 Dinsdag t.e.m vrijdag:
09:00 - 12:30 & 
13:30 - 18:00

Zaterdag:
09:00 - 17u00

015 56 00 56

www.teleservicecenter.be



 info@teleservicecenter.be

Uw partner voor: 
Telecom & ICT

Grafisch
ontwerp
voor bedrijven én particulieren

0479 56 90 96
isabel@thelittledots.be

volg ons

Torekensvelden 34
2861 O.-L.-V.-Waver

THE LITTLE DOTS

www.thelittledots.be

Rio Club
De oudste discotheek van 

't land levendiger dan ooit!



Wat voor Annemie Rousseau begon als een uitlaatklep, werd een passie, 
werd Kranzenzo. In haar gezellige thuiswinkeltje vind je er zelfgemaakte, 
duurzame kransen en andere decoratie tegen betaalbare prijzen. 
Versiering voor de feesttafel? Een gepast geschenkje? Kranzenzo bewijst 
dat uniek en origineel niet duur hoeft te zijn.

‘Na een carrière van dertig jaar in het onderwijs, was het tijd voor iets anders' 
vertelt Annemie. 'Ik was altijd al graag creatief bezig met natuurlijke materialen. 
Bloemstukken, kransen, kandelaars, vazen, ... Een voor een originele, unieke, en 
duurzame stukken, allemaal met een eigen karakter. En dankzij m'n online- en 
thuiswinkeltje Kranzenzo kan ik ze nu aan de wereld tonen.'

Meer dan verkopen, wil Annemie met haar creaties zichzelf en anderen blij 
maken. ‘Daarom probeer ik de prijzen zo laag mogelijk te houden. Tot nu toe 
is me dat aardig gelukt. Ik geniet van de verwondering en leuke commentaren 
wanneer mensen mijn ontwerpen bekijken. Het gebeurt regelmatig dat 
klanten me vragen om iets te maken voor een speciale gelegenheid of rond 
een bepaald thema. Met veel plezier ontwerp ik dan iets wat voldoet aan hun 
wensen.’

Je kan de unieke creaties van Annemie bekijken en bestellen via haar website 
en webwinkel. Ze worden gratis geleverd binnen een straal van tien kilometer. 
Je bent na een telefoontje of e-mail ook welkom in haar thuiswinkeltje dat ter 
gelegenheid van de feestdagen in december geopend is van dinsdag tot en 
met zaterdag van 15 tot 19 uur.

Kranzenzo · Zorgvliet 16 Sint-Katelijne-Waver
www.kranzenzo.be · 0477 45 75 20

Keurslager Hans
Graag gezien door klanten en collega's.

Keurslager Hans is uiteraard in de eerste plaats bekend 
vanwege de volgens eigen recepten huisgemaakte 
charcuterie en vleesbereidingen die reeds zestig jaar 
bij de vele klanten in de smaak vallen. Sinds vorig jaar 
kennen we Keurslager Hans ook als "die van de popup in 
de Wilsonstraat". ‘Toen bekend werd dat de Stationsstraat 
zou vernieuwd worden bleven we niet bij de pakken 
zitten.' vertellen Hans en echtgenote Ann. 'Niemand haalt 
graag z'n laarzen uit de kast om naar de slager te gaan. 
We gingen dus op zoek naar een oplossing om onze 
klanten de service te blijven bieden die ze verdienen. En 
die vonden we in een tijdelijke winkel in de Wilsonstraat. 
Inmiddels dus bekend als "de popup.’

"Ondanks wegenwerken toch vlot 
bereikbaar blijven... dat verdient een 
Katelijnse Kei!" een collega-handelaar

Hans en An maakten er een succesverhaal van. Trouwe 
klanten verhuisden graag mee naar het nieuwe adres 
en ook nieuwe klanten vonden vlot de weg naar de 
Wilsonstraat. Logisch, want nergens in de buurt vind 
je dezelfde ambachtelijk huisgemaakte witte en zwarte 

De Katelijnse Kei voor ‘Ondernemer van het jaar’ die krijg je niet zomaar. Die verdien je 
door jarenlang keihard te werken, succesvol in te spelen op veranderingen en door graag 
te worden gezien bij zowel klanten als collega’s. Criteria waar Keurslager Hans en zijn team 
een voor een aan beantwoorden. De trofee staat er dan ook sinds 17 november terecht op 
de toonbank te pronken.

Derde generatie
ambachtelijke bakkerij.

BAKKERIJ PEETERS
Wilsonstraat 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 31 16 78 • F 015 31 88 30
E bakkerij.peeters@skynet.be
W www.bakkerijpeeters.com

Kranzenzo
Nieuw, creatief, origineel, uniek, ...

Consultatie - Radiografie - Echografie - Chirurgie 
Cardiologie - Hospitalisatie - Apotheek

Spoeddienst

Dierenartsenpraktijk Animalis 

Stationsstraat 136
2860 Sint-Katelijne-Waver
www.animalis-dap.be
praktijk@animalis-dap.be
015 21 15 40

Consultaties uitsluitend op afspraak

Eigen wachtdienst 24/7

Openingsuren balie:
ma-vrij 9u-13u en 14u-19u

Zaterdag 9u-12u
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pensen, boerenkop, boerenbrood, mosterdspek, 
kalfsworst, hespenworst, ... Ook de vele andere heerlijke 
gerechten zoals vidévulling, stoverijen, spaghettisaus, ... 
gingen er als vanouds vlot over de popup-toonbank.

"Dezelfde topkwaliteit en fijne service in 
een prima popup! " een collega-handelaar

Nu de werken in de Stationsstraat zowat op z'n einde 
lopen verhuist Keurslager Hans op vrijdag 7 december  
opnieuw naar het vertrouwde adres in de Stationsstraat. 
Hoewel de werken nog niet helemaal voltooid zullen zijn 
zal je de winkel toch al vanuit beide richtingen vlot kunnen 
bereiken. 'En we maken er een heus feestweekend van' 
aldus Hans en Ann. 'Iedereen is van harte welkom en 
elke klant mag zich verwachten aan een leuke verrassing.

En de popup? Die staat te koop! Hij is volledig ingericht 
en kan dienen voor een broodjesbar, slager, bakker, 
frituur, … Mogelijkeheden genoeg dus en kandidaten 
mogen zich melden bij Hans en Ann.

Keurslager Hans · Stationsstraat 54 Sint-Katelijne-Waver
www.hanstraiteur.be · 015 31 14 79



Banden Bruneel
Berlaarbaan 171 A  

Sint-Katelijne-Waver

Schoonheidssalon 
Anemone

Berlaarbaan 207   
Sint-Katelijne-Waver

Brasserie De Seats
Berlaarbaan 361   

Sint-Katelijne-Waver

Sport- & recreatiecomplex 
Heiveld

Dreefvelden 1   
Sint-Katelijne-Waver

Maldoy
Dreefvelden 15   

Sint-Katelijne-Waver

Lux-Spas
Drevendaal 13   

Sint-Katelijne-Waver

Instituut Freya
Smets Tanja

Duffelsesteenweg 6   
Sint-Katelijne-Waver

De 2 Citroenen
Generaal Deschachtstraat 5   

Sint-Katelijne-Waver

VUE Outlet
Generaal Deschachtstraat 14   

Sint-Katelijne-Waver

Wilinox
Krekelenbergweg 32 B  
Sint-Katelijne-Waver

Trakat
Leliestraat 4   

Sint-Katelijne-Waver

Optiek Katelijne
Lemanstraat 3   

Sint-Katelijne-Waver

DNS  De Nagelstudio
Lemanstraat 16 2  

Sint-Katelijne-Waver

JETECH SUPPORT
vape & pc

Lemanstraat 29 1  
Sint-Katelijne-Waver

Il Ricordo
Lemanstraat 35   

Sint-Katelijne-Waver

Lingerie Katinka
Lemanstraat 44   

Sint-Katelijne-Waver

Brood- en banketbakkerij 
De Graef

Lemanstraat 46   
Sint-Katelijne-Waver

Mabeluch
Lemanstraat 64   

Sint-Katelijne-Waver

Schoenen De Groof
Lemanstraat 43-49   

Sint-Katelijne-Waver

Bistro Oliva
Markt 1   

Sint-Katelijne-Waver

Haarmode Luc
Markt 4   

Sint-Katelijne-Waver

Fietsen Pellegrims Jürgen
Markt 7   

Sint-Katelijne-Waver

Oxfam wereldwinkel
Markt 9   

Sint-Katelijne-Waver

Wijnhandel Mia
Markt 10   

Sint-Katelijne-Waver

Jolili
Markt 11   

Sint-Katelijne-Waver

Carrefour Express
Markt 30   

Sint-Katelijne-Waver

Confiserie Ann Leonidas
Markt 31   

Sint-Katelijne-Waver

Restaurant Katelijne
Markt 37   

Sint-Katelijne-Waver

Vue Fashion
Markt 40   

Sint-Katelijne-Waver

Bandencentrale
Van den Eynde

Mechelsesteenweg 1   
Sint-Katelijne-Waver

Ticket2Travel
Mechelsesteenweg 2   
Sint-Katelijne-Waver

Zonnecenter Lorelei
Mechelsesteenweg 9   
Sint-Katelijne-Waver

Como Fashion Code 07
Mechelsesteenweg 39   

Sint-Katelijne-Waver

Tele Service Center
Mechelsesteenweg 115   

Sint-Katelijne-Waver

Cafetaria Belorta
Mechelsesteenweg 120   

Sint-Katelijne-Waver

Maggy‘s salons
Mechelsesteenweg 167   

Sint-Katelijne-Waver

Kapsalon Eliganto
Stationsstraat 9 A  

Sint-Katelijne-Waver

Huis Joostens
Stationsstraat 10   

Sint-Katelijne-Waver

Keurslager Hans
Stationsstraat 54   

Sint-Katelijne-Waver

Dierenartsenpraktijk 
Animalis

Stationsstraat 136   
Sint-Katelijne-Waver

Kasjpo Bloemen & Deco
Stationsstraat 178   

Sint-Katelijne-Waver

Juwelen Carole
Wilsonstraat 2   

Sint-Katelijne-Waver

Bakkerij Peeters
Wilsonstraat 39   

Sint-Katelijne-Waver

Restaurant Centpourcent
Antwerpsesteenweg 1   
Sint-Katelijne-Waver

Bakkerij Christine
Clemenceaustraat 124   
Sint-Katelijne-Waver

S'Thetic Nails & beauty
Hertstraat 56   

Sint-Katelijne-Waver

Chamizo fietsen
Liersesteenweg 88   

Sint-Katelijne-Waver

CoKoen BarbierKapper
Liersesteenweg 94   

Sint-Katelijne-Waver

Bloemen 't Kranske
Liersesteenweg 99   

Sint-Katelijne-Waver

Restaurant L'olivier
Liersesteenweg 151   

Sint-Katelijne-Waver

Domino’s Pizza
Liersesteenweg 177   

Sint-Katelijne-Waver

Spar Verhavert
Liersesteenweg 193   
Sint-Katelijne-Waver

Pippa Pepper Italian Gelato
Liersesteenweg 240   
Sint-Katelijne-Waver

La Douceur
Liersesteenweg 248   
Sint-Katelijne-Waver

Café Roosendael
Rozendaal 5   

Sint-Katelijne-Waver

Hair Fashion Wendy
Schouwvelden 50   

Sint-Katelijne-Waver

Kranzenzo
Zorgvliet 16   

Sint-Katelijne-Waver

De Buurtkapper
Bergstraat 34 A  

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

De Bloemenloods
Berlaarbaan 384   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

het huis van mijn moeder
Bosstraat 25   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Workfashion
Dijk 2   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

San-T
Dijk 55   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kapsalon Charlotte
Dorp 10   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Bistro Fräulein Jetaime'ke
Dorp 16   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Brood- en banket
Op De Beeck

Dorp 17   
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Huis de Preter
Dorp 23   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Brood en banket
Van Camp

Dorp 24   
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Slagerij Diederik en Anja
Dorp 25   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dagbladhandel
Onder de Linde

Dorp 52 A  
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Haarstudio Carine
Erfstraat 18   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Drankenhandel Tielemans
Molenstraat 117   

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Doopsuiker De Pastorij
Wavervelden 23 C  

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Bamboo Inn
Berlaarbaan 83 C  

Sint-Katelijne-Waver

Airco BVL
Berlaarbaan 148   

Sint-Katelijne-Waver

Bakkerij De Smedt
IJzerenveld 14   

Sint-Katelijne-Waver

G&C Hairdesign
IJzerenveld 136   

Sint-Katelijne-Waver

Slagerij Bruynseels-Colpin
IJzerenveld 137   

Sint-Katelijne-Waver

Dat jouw skwinkeliers alles in huis hebben om er skwinkelende feesten 
van te maken is je inmiddels bekend. Hierna lees je welke extra's ze dit 
eindejaar voor jou in petto hebben.

skwinkelpapier
Laat ook jij je tijdens de leukste periode van het jaar opnieuw inpakken 
door het ruime aanbod van jouw skwinkeliers? Mooi zo, want dan doen 
wij jou alvast met veel plezier het skwinkelpapier cadeau! Handig om 
de vele cadeautjes in te pakken die je tijdens de eindejaarsperiode in 
jouw favoriete skwinkels gaat kopen! Snel zijn is wel de boodschap 
want enkel voor de eerste 5 kopende klanten van de hiernaast vermelde 
handelaars hebben we een rolletje van dit exclusieve skwinkelpapier 
voorzien.

skwinkeltombola
Net als de voorgaande jaren pakken we opnieuw uit met de enige echte 
skwinkeltombola! Bij iedere aankoop ontvang je vanaf 01/12/2018 tot 
en met 31/12/2018 bij de hiernaast vermelde handelaars tombolaloten 
waarmee je kans maakt op aankoopbonnen tot maar liefst 1.000 
euro! Anders dan voorgaande jaren kan je nu onmiddellijk via www.
skwinkeltombola.be nagaan of je een winnend lot in handen hebt! Geen 
smartphone, tablet of pc? Geen nood! Vanaf 04/01/2019 vind je een lijst 
met winnende nummers bij alle deelnemende handelaars.

skwinkelster
Helemaal uitpakken doen we met de Facebookwedstrijd de skwinkelster. 
Vanaf 01/12/2018 tot en met 31/12/2018 plaatsen we dagelijks foto's van 
handelaars waar de skwinkelster schittert op onze Facebookpagina. 
Raad jij aan de hand van de foto's en de tips bij welke handelaars én 
heb je als eerste de skwinkelster te pakken dan kan je ter plaatse een 
mooi geschenk uitpakken.

Meer dan genoeg redenen dus om het ook tijdens de komende 
eindejaarsperiode niet te ver te gaan zoeken. Want alles wat  je nodig 
hebt om er magische en skwinkelende feesten van te maken vind je 
lekker dichtbij!

Meer info over alle skwinkelende acties vind je terug op de facebookpagina van 
skwinkel en op www.skwinkel.be

skwinkel
je feesten
van 01/12/2018 t.e.m. 31/12/2018

0473 200 200 - Mechelsesteenweg 27e - Sint-Katelijne-Waver

Gratis schatting van uw woning!



Geworteld in de groentestreek serveert Restaurant 
Katelijne al sinds jaar en dag de verfijnde en typisch 
Vlaamse keuken. Met Deepak Pandit staat er sinds 
kort een nieuwe eigenaar én chef met meer dan 20 jaar 
horeca-ervaring achter het fornuis. Net als voorganger 
Ben Kerckhofs staat hij garant voor de beste kwaliteit en 
klantvriendelijkheid.

Een romantisch diner of een hippe zakenlunch? 
Welkom in Restaurant Katelijne! ‘We serveren 
klassieke vleesgerechten en heerlijke 
visdelicatessen met een verrassende wending’, 
vertelt Deepak. ‘Daarnaast bieden we een brede 
keuze aan verfijnde gerechten, frisse slaatjes en 
verzorgde snacks.

Laat je ook zeker eens verrassen door het 
suggestiebord, waarbij de chef steeds kiest voor 
een lichte keuken. Deepak selecteert voor alle 
gerechten steeds de meest verse producten en 
volgt het ritme van de seizoenen. ‘Zeevruchten, 
wild, asperge, ... het verschijnt steeds kraakvers 
en op het juiste moment op je bord’, verzekert hij. 
'Zowel voor de vaste kaart als voor de suggesties. 

Restaurant Katelijne
Nieuwe eigenaar, dezelfde verfijnde keuken.

Amper drie jaar na de start nam Bandencentrale Bruneel 
een nieuwe loods in gebruik. Logisch, want de eigenaars 
van zowel personenwagens, bestelwagens als motoren 
raakten al snel overtuigd van de goede dienstverlening 
die zaakvoerder Jens Bruneel hen aanbiedt.

‘Al van bij de opening zoeken we steeds naar de beste 
oplossingen voor onze klanten en denken we mee in functie 
van hun noden. Onze slogan is niet voor niets "een band 
met elke klant" vertelt Jens. Door onze goede contacten in 
de bandenwereld en jarenlange ervaring vinden we voor 

Banden Bruneel
Een band met elke klant!

ieder voertuig de juiste band en dit aan scherpe prijzen. Ook 
lease-rijders zijn bij ons aan het juiste adres.’

Jens startte zijn bandencentrale in een oude loods maar 
die bleek al snel te klein. ‘Als jonge onderneming wilden we 
vooruit dus besloten we om een nieuwe, veel grotere loods 
te bouwen op dezelfde locatie. Na de opening verdubbelde 
onze capaciteit en namen we machines in gebruik die aan 
de meest moderne technologieën beantwoorden zodat we 
onze klanten een nog betere service kunnen garanderen. 
De nieuwe loods maakt het voor Jens en zijn personeel 
vlotter werken en daar vaart ook de klant wel bij. ‘Door een 
vlottere doorstroming van de voertuigen, kunnen we onze 
wachttijden erg kort houden. Vanuit de wachtruimte kan 
de klant, met een koffie in de hand, volgen wat er met zijn 
voertuig gebeurt. Er is ook wifi voor wie tijdens het wachten 
graag even online gaat.’

Dankzij de uitbreiding kan Banden Bruneel ook tot 1.200 sets 
winter- en zomerbanden van klanten stockeren. ‘Zo hoeft de 
klant deze niet thuis bewaren en twee keer per jaar mee te 
brengen voor de bandenwissel. Da’s toch super!’

Banden Bruneel · Berlaarbaan 171 A Sint-Katelijne-Waver
www.bandenbruneel.be · 015 63 51 31

Mechelen
015 21 84 88

Koen Pluys

O.L.V.-Waver
015 25 86 86
Elke Hellemans

www.groephellemans.be

BVL DE SPECIALIST IN ENERGIEZUINIGE VERWARMING, AIRCO, VENTILATIE & ZONNEPANELEN

Lucht/lucht warmtepompen 
(airco) voor koelen en 
verwarmen.

Lucht/water warmtepompen 
ideaal voor nieuwbouw en 
renovatie. Ook ter vervanging 
van bestaande cv-ketels.

Zonnepanelen met hoog 
rendement.

Ventilatie met 
warmterecuperatie.

WWW.IKBENBVL.BE

BERLAARBAAN 148 SINT-KATELIJNE-WAVER

INFO@BVLBVBA.BE - 015 / 63 63 42

Kortom, we zetten het goeie werk en de fijne tradities van 
onze voorgangers verder.'

Restaurant Katelijne beschikt ook over een zaal die plaats 
biedt aan dertig personen. Ideaal voor een familie- of 
ander feest. De kleine kapoenen kunnen zich uitleven in de 
speelkamer.

Restaurant Katelijne · Markt 37 Sint-Katelijne-Waver
www.restaurantkatelijne.be · 015 31 53 40



Wilinox
Reeds 50 jaar een perfect gedekte tafel aan 
groothandelsprijzen.

Wandel de toonzaal van Wilinox binnen en je ontdekt 
de grootste keuze aan tafelporselein, tafelbestekken en 
kristalserviezen. ‘Zulk een aanbod in een fysieke winkel is 
de dag van vandaag een uitzondering geworden’, vertelt 
Koen. ‘Dit maakt dat onze klanten van erg ver komen. 
Vanuit Nederland, Luxemburg en zelfs Zwitserland toe.’ 

"Bij ons vind je letterlijk alles voor je 
gedekte feesttafel" Koen Wildiers

De uniciteit van de producten is slechts één troef. 
Minstens zo belangrijk zijn de kwaliteit, de aantrekkelijke 
prijzen en het vakkundige advies van Koen. Bij Wilinox 
kies je uit de beste merken, zo mocht Koen in 2014 ook 
het prestigieuze merk Villeroy & Boch aan zijn gamma 
toevoegen.

Een andere troef van Wilinox is de uitgebreide en 
overzichtelijke webshop. ‘Klanten vinden er een overzicht 
van al onze producten en kunnen ze er meteen bestellen. 

We leveren binnen de twee à drie werkdagen en vanaf 30 
euro is de verzending gratis.’

"Ook topmerken zoals Villeroy & Boch 
maken deel uit van ons gamma." Koen Wildiers

Dit jaar opende Wilinox een tweede winkel op de zeedijk 
in Blankenberge. Deze is open tijdens de zomermaanden 
en op zon- en feestdagen. ‘Mensen kuieren graag langs 
de rekken om zich telkens weer te verbazen over de fijne 
producten die we aanbieden. Dat hoort een beetje bij 
vakantie. Maar uiteraard hoef je daarvoor niet naar zee 
te gaan want ook in onze winkel in de Krekelenbergweg 
vind je alles wat je zoekt.’

Kortom; alles voor een elegant gedekte tafel aan 
groothandelsprijzen vind je bij Wilinox.

Wilinox · Krekelenbergweg 32 Sint-Katelijne-Waver
www.wilinox.be · 015 31 95 12

Vijftig jaar geleden startte Jozef Wildiers in de toonzaal in de 
Krekelenbergweg te Sint-Katelijne-Waver met de verkoop 
van tafelporselein, kristalserviezen, tafelbestekken, 
kookgerei en geschenken. Rechtstreeks van de invoerder 
naar de gebruiker. Vandaag runt zijn zoon Koen de nog 
steeds bloeiende zaak waarvan je heel wat artikelen 
inmiddels ook online kan aankopen.

Slagerij Bruynseels-Colpin
IJzerenveld 137 Sint-Katelijne-Waver

Tel./Fax 015/55 35 76

Samen maken we er weer heerlijke feesten van!
Ontdek al onze gerechten op www.slagerij-bruynseels.be of kom de 

eindejaarsfolder ophalen in de winkel. Hierna alvast een greep uit ons aanbod.
tapasschotel ∙ warme hapjes ∙ soepen ∙ voorgerechten ∙ warme voorgerechten ∙ hoofdgerechten ∙ kalkoen ∙ 

fondue ∙ gourmet de luxe ∙ wildgourmet ∙ tepanyaki ∙ koud buffet ∙ zalm Belle Vue ∙ kaasschotels

www.slagerij-bruynseels.be

zaterdag 22/12/2018 07:30 - 17:00

zondag 23/12/2018 07:30 - 12:30

maandag 24/12/2018 08:00 - 16:00

dinsdag 25/12/2018 10:00 - 13:00 enkel afhalen

woensdag 26/12/2018 gesloten

donderdag 27/12/2018 08:00 - 18:00

vrijdag 28/12/2018 08:00 - 18:00

zaterdag 29/12/2018 07:30 - 17:00

zondag 30/12/2018 07:30 - 12:30

maandag 31/12/2018 08:00 - 16:00

dinsdag 01/01/2019 10:00 - 13:00 enkel afhalen

Gelieve steeds 5 dagen vooraf te bestellen. Alvast fijne feesten gewenst vanwege het ganse team!
Gesloten vanaf woensdag 02/01/2019 t.e.m. vrijdag 04/01/2019. Terug open op zaterdag 05/01/2019.

OPENINGSUREN
tijdens de feestdagen



ook ik de klanten bieden’, vertelt Marie. 'Patiënten zullen als 
vanouds met al hun vragen bij ons terecht kunnen en op 
persoonlijk advies kunnen rekenen. 

Mijn dag zal pas geslaagd zijn wanneer klanten met een 
glimlach weer  buiten gaan. Ik kijk er dan ook enorm naar uit 
om Bert en Bea op te volgen en hoop het net zo lang als hen 
vol te houden.' besluit Marie.

Apotheek Delang-Goossens · Dorp 50 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.delang.be · 015 75 52 53

Apotheek Delang-Goossens
Bert en Bea geven na 37 jaar de fakkel door.

Sinds sinds vele jaren baten Bert Delang en zijn vrouw 
Bea Goossens hun apotheek uit in het Dorp van Onze-
Lieve-Vrouw-Waver. Na 37 jaar is de tijd aangebroken 
om de fakkel door te geven. Weldra gaan Bert en Bea op 
pensioen. Hun opvolgster Marie Van Den Broeck wil de 
warme dienstverlening verderzetten.

‘We zullen het missen' beseffen Bert en Bea. ‘Apotheker 
zijn in een klein dorp met gewone mensen, het is een fijne 
job. Je luistert naar hun blije verhalen en leeft mee met de 
droeve momenten. Die vele sympathieke mensen die ons in 
vertrouwen nemen, een mooier compliment bestaat er niet.’

Nu is het aftellen begonnen. Op 31 december laten Bert en 
Bea hun zaak over. Dan start voor hen een nieuw leven. 
‘Ik zal me moeten omscholen van apotheker naar voltijds 
huisman, iets waar ik nog maar weinig benul van heb’ lacht 
Bert. ‘Maar eindelijk ook wat meer tijd voor onszelf en voor 
onze zeven kleinkinderen.’

Je eigen zaak na 37 jaar doorgeven, het is toch een beetje je 
geesteskindje loslaten. Maar Bert en Bea kunnen op beide 
oren slapen want met Waverse Marie Van den Broeck is de 
opvolging verzekerd. ‘Bij Bert en Bea weet je dat je goed 
geholpen wordt en diezelfde warme dienstverlening wil 

Outlet stores zijn hip, net als Vue Fashion. Laat ons beide 
combineren dachten Guy Agemans en Diana Bergmans 
en Vue Outlet was geboren. Je vindt er een ruim aanbod 
merkkledij voor elke leeftijd, in alle maten en aan 
betaalbare prijzen. Het motto? Less is more!

Bij Vue Fashion vind je al enkele jaren de bekendste en  
meest trendy modemerken in de etalage. 'Onze klanten 
laten zich graag inspireren en wij geven hen 
met plezier vakkundig kleur-, kleding- en 
stijladvies' vertellen Guy en Diana. 'Fashion 
met een persoonlijke touch heet dat.'

Dit jaar openden Guy en Diana met Vue Outlet 
een tweede winkel in het centrum van Sint-
Katelijne-Waver. ‘In Vue Outlet bieden we een 
ruim aanbod aan merkkledij voor elke leeftijd 
en in alle maten. Scapa, Nanette, Dexters, 
Twin Set, Michael Kors, Liu-Jo, Caroline 
Bis, en Riverwoods zijn maar enkele van de 
bekende merken waaruit je kan kiezen.’ 

Vue Outlet bewijst dat stijlvolle mode niet 
duur hoeft te zijn. Schoenen, handtassen, 
accessoires en cosmetica: je vindt het er 

Vue Outlet
Fashion meets outlet.

allemaal aan betaalbare prijzen. Ook voor kinderen kan je er 
topmerken scoren. 

Welke trends je ook volgt, bij Vue Fashion en Vue Outlet vind 
je beslist een outfit naar jouw smaak. 

VUE Outlet · Generaal Deschachtstraat 14 Sint-Katelijne-Waver
www.vue-fashion.be · 0477 41 01 42

ijssalon & koffiebar

Huisgemaakt Italiaans ijs
verse pannenkoeken, wafels, 

milkshakes, ijstaarten, ...

Liersesteenweg 240
Sint-Katelijne-Waver
www.pippapepper.be



Juwelen Carole
Een juweeltje van 25 jaar.

In het knusse winkeltje aan het begin van de Wilsonstraat en 
vlakbij de markt vind je een wondere wereld vol bijzondere 
juwelen. Reeds 25 jaar gaat Carole er zowat dagelijks aan 
de slag met goud, zilver, diamant, halfedelstenen, parels en 
andere edele materialen voor haar eigen unieke creaties. 
Inspelend om de nieuwste trends maar trouw aan haar 
eigen visie. Een oud juweel in een hedendaags jasje? Geen 
probleem. Een kleine aanpassing kan soms al volstaan om 
het opnieuw hip en in te maken. Je (klein)kind verrassen met 
een eerste juweeltje? Kom dan eens kijken naar de collectie 
kinderjuwelen. Carole prikt ook gaatjes zodat de oorbelletjes 
meteen aan kunnen. Kortom, bijzondere juwelen, voor 
bijzondere mensen.

Juwelen Carole · Wilsonstraat 2 Sint-Katelijne-Waver
015 31 22 08

Animalis
Al 55 jaar een hart voor dieren.
Je huisdier ligt je nauw aan het harten dus verdient jouw 
oogappel ook de allerbeste zorgen. En die krijgt het al 55 
jaar bij dierenartsenpraktijk Animalis. Vier dierenartsen 
staan er dag en nacht paraat om jouw kat, hond, konijn, 
cavia, ... te helpen bij medische problemen.

Dierenarts Jan Mylemans en zijn vrouw Ingrid startten in 
1963 met een dierenartsenpraktijk in de Clemenceaustraat. 
Dat deden ze vele jaren met hart en ziel. In 1987 stapte jonge 
dierenarts Kris Jacobs mee in de zaak, die niet veel later 
werd omgedoopt tot "Dierenartsenpraktijk Animalis". In 2012 
- Jan was intussen met pensioen - werd Elke Eskens mede-
zaakvoerder. ‘Dierengeneeskunde is niet echt een job, het 
is eerder een manier van leven’ zo vertellen Kris en Elke. ‘In 
onze praktijk verstrekken we eerstelijns dierengeneeskunde 
en staan we in voor de volledige opvolging van de zorgen. We 
hebben een eigen apotheek zodat we onze klanten steeds 
de juiste medicatie voor hun trouwe huisgenoot kunnen 
aanbieden. Ook voor gespecialiseerde voeding kan men 
bij ons terecht.’ Animalis is sinds enkele jaren gehuisvest in 
een modern gebouw langs de Stationsstraat dat ingericht is 
met de modernste technologie. De verhuis naar dit nieuwe 
pand bood Animalis de gelegenheid om nog meer dieren te 
behandelen. Een uitbreiding van het team met dierenartsen 
Tessa Van den Heuvel en Nora Zucka was dan ook een 
logisch gevolg. Samen met assistenten Michael en Veerle 
staan er nu dus  vier dierenartsen klaar om jouw huisdier 
dag en nacht van de beste zorgen te voorzien. Animalis 
heeft immers een eigen wachtdienst die 24 op 24 en 7 op 
7 klaarstaat voor de meest dringende medische problemen.

Dierenartsenpraktijk Animalis · Stationsstraat 136 Sint-Katelijne-Waver
www.animalis-dap.be · 015 21 15 40

Bezoek Animalis in december en krijg een gratis Christmass Cat Photo 
shoot, een fotoreportage van je kat en kerstkaarten met het resultaat erop.

Familie Friet
De lekkerste frietchinees.

Geen zin om te koken? Trek in een snelle hap ’s middags? 
De uitbaters van Familie Friet lieten het verre China 
achter zich om in Onze-Lieve-Vrouw-Waver knapperigste 

frietjes en lekkerste 
vleesjes te bakken. En 
de lekkerbekken? Die 
waren meteen overtuigd! 
Familie Friet selecteert 
dan ook zorgvuldig de 
beste frietaardappelen. 
Een kleine of een grote? 
Mayonaise of liever 
stoofvleessaus? De 
gulle glimlach van Xie 
Zhenhua krijg je er gratis 
bij. Familie Friet bevindt 
zich centraal in het Dorp 
van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver. Kan het nog 

gemakkelijker? Ook 's middags is Familie Friet open en je 
kan er je frietjes meenemen of ter plekke opsmullen. Een 
bakje van bij Familie Friet, dat smaakt altijd!

Familie Friet · Bosstraat 4 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0485 71 38 86

OP DE BEECK IVO BVBA
DORP 12 • 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

T 015 75 56 69

B E L E G G I N G E N  –  L E N I N G E N  –  V E R Z E K E R I N G E N

JETECH SUPPORT
Nieuw in de Lemanstraat.
Niets zo vervelend dan een computer die trager werkt 
dan dat jij denkt. En wat doe je als het toetsenbord of 
scherm van je laptop stuk is? Velen zuchten, berusten 
of kopen een nieuw toestel. Maar het kan ook anders 
want na een bezoekje aan JETECH SUPPORT is jouw 
computer weer zo goed als nieuw.

Een vijftal jaar geleden begon Jelle Vanden Bosch met het 
herstellen van computers in bijberoep. Gestaag stroomden 
de klanten toe en deze zomer was de tijd rijp om een 
eigen zaak te starten. JETECH SUPPORT was geboren. 
‘Computergebruikers kunnen bij mij terecht voor een 
algemeen onderhoud van hun computer en randapparatuur. 
Je verschiet ervan hoeveel malware er op een pc staat en 
hoeveel trager die hierdoor werkt. Maar geen nood want 
wanneer ik klaar ben met jouw computer is hij weer als zo 
goed als nieuw. Ook voor het verwijderen van virussen ben 
je bij mij aan het juiste adres' zegt Jelle. Jelle fikst echter 
niet alleen software-problemen, ook wanneer er met de 
apparatuur zelf iets aan de hand is kan hij je helpen. ‘Een 
defect scherm of toetsenbord kan worden vervangen, zelfs 
bij een laptop. Ik heb geen onderdelen op voorraad maar  
ik kan alles bestellen aan de beste prijzen. En de volgende 
dag wordt het al geleverd.’ Jelle maakt er dan ook een punt 
van om zijn klanten zo snel mogelijk uit de nood te helpen. 
‘Niets is zo vervelend als zonder computer te zitten’, lacht 
hij. Daarom is Jelle via verschillende kanalen vlot bereikbaar 
en mag je snel een antwoord verwachten. Aanvullend op de 
computeractiviteiten verkoopt Jelle alle producten voor de 
E-sigaret. Ook de apparaten kan je bij hem laten herstellen.

JETECH SUPPORT · Lemanstraat 29 Sint-Katelijne-Waver
www.jetechsupportvape.be · 0499 31 57 44



Particulier of ondernemer? Met hun persoonlijke aanpak 
zorgen Marc Hendrickx,  Koen De Bruyn en hun team 
voor de verzekering, het krediet of de belegging die bij u 
past. Klantvriendelijkheid is hier geen holle slogan! Ruime 
openingsuren - ook buiten de kantooruren - geen dure 
juridische taal maar een heldere en begrijpbare uitleg, pro-
actief nakijken of uw polis beter kan én een persoonlijke 
bijstand bij schade-expertises is wat je mag verwachten! 
Dit jaar stapte ook Pieter De Bruyn - zoon van Koen - in 
de zaak en zelfs bij vader Willy (93 jaar inmiddels) blijven 
verzekeringen, kredieten en beleggingen een ware passie. 
Verzekerd bij Hendrickx en De Bruyn? Da’s zeker!

Hendrickx De Bruyn verzekeringen · Dorp 30 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.hdbverzekeringen.be · 015 76 03 87

In frituur ’t Studentje verloren Lan Lan en Peter Van Dyck 
hun hart. Aan de heerlijke frietjes en aan elkaar. Wanneer de 
kans zich voordeed om de zaak over te nemen, twijfelden ze 
niet en maakten ze een droom waar. Lan en Peter bakken 
jouw licht verteerbare frietjes in plantaardig vet. Je kan er 
kiezen uit een ruim assortiment snacks, waaronder ook 
vegetarische. De zelfgemaakte loempia’s en het broodje 
gezond met shoarma vlees, hun nieuwste creatie zijn  ook 
zeker het proeven waard! De lekkere slaatjes, dagverse 
broodjes, heerlijke frietjes, een snelle bediening met de 
glimlach? Welkom bij frituur ’t Studentje!

Frituur ´t Studentje · Stationsstraat 324 Sint-Katelijne-Waver
www.tstudentje.be · 015 64 02 48

Hendrickx & De Bruyn
Reeds 40 jaar service en advies verzekerd.

Frituur ´t Studentje
Snelle bediening met de glimlach.

Deze zomer opende Pippa Pepper Italian Gelato de deuren. 
Het schitterende zomerweer en de vele positieve reacties 
zorgden voor een vliegende start. Bart leerde het vak van 
een echte Gelato Maestro en samen stelden ze de recepten 
op punt. De keuze voor kwalitatieve en pure ingrediënten 
leidt tot authentieke smaken. Geen chemische kleurstoffen, 
conserveermiddelen of smaakversterkers en dat proef je. 
Samen met partner Inge serveert Bart je ook een heerlijk 
kopje koffie, een lekkere pannenkoek of een verse wafel. 
Vanaf december kan je hier ook terecht voor een heerlijke 
ijstaart of kerststronk!

Pippa Pepper Italian Gelato · Liersesteenweg 140 Sint-Katelijne-Waver
www.pippapepper.be · 015 63 36 03

Pippa Pepper Italian Gelato
Ambachtelijk huisbereid Italiaans roomijs. 

De prachtige locatie, midden in het gelijknamige domein, 
en de vele live optredens zijn sinds jaar en dag de troeven 
van Café Roosendael. Die bleven behouden maar nieuwe 
uitbater Jimmy Malfait legt ook zijn eigen accenten. Hij koos 
voor een uitgebreide bierkaart met meer dan vijftig merken 
waaronder ook vele internationale toppers. Voor de snacks 
werkt hij samen met lokale partners die garant staan voor 
kwaliteit en duurzame producten. Verder wil Jimmy jongeren 
uit het deeltijds onderwijs de kans bieden om een eerste 
werkervaring op te doen. Kortom; mensen samenbrengen in 
een leuke gezellige sfeer, bij een lekker drankje en met een 
lekkere snack, dat is Café Roosendael.

Café Roosendael · Rozendaal 5 Sint-Katelijne-Waver
www.roosendael.be · 015 29 41 37

Café Roosendael
Nieuwe uitbater legt eigen accenten. 

wilink niconsult
onafhankelijk financieel advies
Onder de naam Wilink Niconsult bieden Kelly Kiekens 
en Nico De Weerdt financieel advies op maat voor 
particulieren en kmo’s. Dit jaar verhuisden ze naar 
een nieuw pand. Licht, ruim en modern: klaar voor de 
toekomst!

Negentien jaar lang werkten Kelly en Nico in de 
schoot van Ergo Insurance NV. Vandaag varen zij 
een onafhankelijke koers. Dat heeft vele voordelen. 
‘Door de samenwerking met verschillende partners 
slagen we erin om elke klant een op maat gesneden 
oplossing aan te reiken voor zowel hun verzekeringen 
als kredieten ’, aldus Nico en Kelly. 

De stap om onafhankelijk door te gaan, vertaalde 
zich in een nieuwe huisvesting. ‘Dit pand biedt ons 
de mogelijkheden om onze toekomstplannen te 
ontwikkelen. Ons doel is om snel extra personeel aan 
te nemen zodat we nog meer klanten een nog betere 
dienstverlening kunnen bieden.’

wilink niconsult · Lemanstraat 36 Sint-Katelijne-Waver
www.wilink.be · 0498 67 90 80



Wat vijf jaar geleden begon op de cultuurzolder van het 
raadhuis is vandaag één van de leidende yoga-studios van 
België. In Prana Yoga Studio kom je dan ook thuis. Je werkt er 
aan jezelf op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak.  Laat 
je inspireren door Karen Vanlangendonck en andere ervaren 
lesgevers uit binnen- én buitenland. Kies uit een breed 
gamma aan yoga-sessies, van zeer rustig tot heel actief. Bij 
Prana Yoga Studio heerst een ontspannen, familiale sfeer. 
Leef vrijer, ga beter om met stress en wordt jonger oud.

Prana yoga · Dorp 37 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.pranayogastudio.be · 0486 36 47 11

Een geboorte, communie of huwelijk? Een andere blije 
gebeurtenis te vieren? Al tien jaar lang zorgt Liesbet Vleugels 
voor doopsuiker of een ander bijpassend geschenkje op 
maat. Bij De Pastorij  kies je steeds uit een uitgebreid aanbod. 
Ook de nieuwste collecties heeft Liesbet meteen in huis. 
Thuis even kijken? Op de nieuwe website van De Pastorij 
bladert u vlot door  de chocolaatjes, snoepjes, zeepjes en 
drankjes. Liever persoonlijk advies of samen iets bijzonders 
bedenken? Liesbet staat voor u klaar. Zo uniek het moment, 
zo uniek het souvenir.

Doopsuiker De Pastorij · Wavervelden 23C Onze-Lieve-Vrouw-Waver
www.doopsuikerdepastorij.be · 0474 53 68 67

Prana Yoga Studio
Reeds 5 jaar helemaal zen. Namaste!

Doopsuiker De Pastorij
Unieke souvenirs voor unieke momenten.

Sfeervol dineren, een verrassende business-lunch met 
een zakenrelatie of een gezellige avond met familie of 
vrienden? Bij Bistro Oliva gevestigd in ons klassevol 
oud-gemeentehuis kan het allemaal.

Sinds mei toveren Kristof Deflo en Eleni Marcelis in Bistro 
Oliva het lekkerste uit de Italiaanse keuken op je bord. 
‘We kiezen voor een kaart met verfijnde voor-, hoofd- en 
nagerechten. Iedere maand verrassen we je met nieuwe 
maandsuggesties en lunchformules, aangepast aan het 
seizoen' zo vertellen Kristof en Eleni. Hun inspanningen 
wisten ook de recensenten van Gault&Millau te bekoren. 
In de gids voor 2019 krijgen de jonge restauranthouders 
meteen een mooie vermelding.

Bistro Oliva is dan ook geen doordeweekse Italiaanse bistro. 
Ze bieden dat tikkeltje extra dankzij hun passie, drang naar 
perfectie en zoektocht naar pure ingrediënten. Ze serveren 
zowel de meest verfijnde pasta's, risotto's en pizza's, als de 
lekkerste vlees- en visgerechten. De gegrilde octopus met 
mosterdvinaigrette, Ossobuco Milanese, open ravioli met 
kingkrab en scampi zijn meer dan het proeven waard. Of 
kies je liever voor de verrassingspasta van de dag?

De verzorgde en hartelijke bediening van Kristof en Eleni en 

Bistro Oliva
Het lekkerste uit de Italiaanse keuken.

de ongedwongen gezelligheid van het oude gemeentehuis 
maken de unieke ervaring compleet. Dankzij een kinderkaart 
met verrassende gerechten speciaal voor de jonge 
fijnproevers onder ons voelen ook kinderen zich helemaal 
thuis bij Bistro Oliva.

Tot binnenkort in Bistro Oliva? Kristof en Eleni kijken alvast 
uit naar je komst!.

Bistro Oliva · Markt 1 Sint-Katelijne-Waver
www.bistrooliva.be · 0487 22 76 82

Een persoonlijk contact 
is de basis voor goede 
zorg. Dat is het credo 
van Kathleen Rombauts 
en Tom Steenssens 
van Thuisverpleging 

People2Care. Al vijf jaar 
lang wonen en werken ze 

vanuit Sint-Katelijne-Waver 
en bieden ze zorg op maat en 

mét de glimlach.

Kathleen, Tom en hun vijf medewerkers staan 
garant voor een professionele en kwalitatieve zorg aan huis. 
‘Mensen verzorgen is onze passie. We kregen dit van thuis 
uit mee’, aldus aldus Kathleen en Tom. ‘Daarom maken we 
alle tijd die nodig is vrij voor onze patiënten. Zorg is veel 
meer dan verpleegkundige handelingen. Mensen hebben 
dikwijls nood aan advies of een luisterend oor. Wij geven 
hen de tijd om even hun verhaal te doen.’

Naast algemene hygiënische zorgen, inspuitingen, ... 
specialiseert Thuisverpleging People2Care zich ook 
in complexere wond- en specifiekere zorgen. Ook de 
begeleiding van patiënten én hun familie bij pijntherapie, 
sondevoeding, infuustherapie, chemotherapie, parenterale 

voeding en palliatieve thuiszorg doen ze met hart en ziel. 
‘Samen met de huisarts of specialist werken we een 
zorgtraject op maat uit. We evalueren na elk bezoek en 
sturen bij wanneer nodig.’

People2Care beschikt over een erkend nummer bij het 
RIZIV waardoor zij zorg aan huis kunnen verstrekken aan 
terugbetalingstarief. Zij werken samen met alle Belgische 
ziekenfondsen. Via het derdebetalingssysteem regelen zij 
alles meteen met uw ziekenfonds. Zo heeft u geen financiële 
en administratieve zorgen.

Dankzij Kathleen en Tom hoeft u zich geen zorgen te maken 
over uw zorgen. 

0474/46.00.80
info@thuisverplegingpeople2care.be
www.thuisverplegingpeople2care.be

ZORG OP MAAT MET EEN GLIMLACH

Brood en Banket

Op de Beeck
Dorp 17 • O.L.V.-Waver
015 75 51 23

Elke vrijdag 
heerlijke
Brioche
volgens origineel recept!

Bergstraat 34 A Onze-Lieve-Vrouw-Waver

www.debuurtkapper.be

015 24 80 27

10% korting
Vanaf 5 december 2018 

tot en met 31/12/2018 ter 
gelegenheid

van de opening.

Fanola
De beste haarverzorgings 

producten tegen 
betaalbare prijzen.

zonder afspraak
open op

woensdag van 10u-20u
vrijdag van 9u-18u

zaterdag van 9u-17u

nieuw!
Opening van

jouw buurtkapper
op 5 december 2018.

Van harte welkom!



KERSTDAG €48 pp
dranken niet inbegrepen

gebakken coquille # appel # rode biet # saffraandip
≈

Kreeftenbisque
≈

gebakken hert # boschampignons # ovenaardappel # vleesjus 
OF 

op vel gebakken kabeljauw # kruidenkorst # boerenkoolpuree # lardo
≈

Moelleux # krokante banaan # vanille # rode vruchtencoulis

OUDEJAARSAVOND €95 pp
met aangepaste wijnen & dranken t.e.m. 12u

Glaasje prosecco
≈

Rundstartaar # quinoasalade # sesam # korianderdip
≈

Kingkrab # beurre blanc # kreeftenolie # tomatencrumble
 ≈

Wildragout # rozemarijnaardappeltjes # jonge wortel # raapjes
OF

Open ravioli met kingkrab
≈

Tiramisu

TAKE AWAY €35 pp
exclusief waarborg borden 5€ per stuk

Carpaccio gerookte entrecote # parmezaan # rucola # tomaat
≈

Wildragout # rozemarijnaardappeltjes # raapjes
OF

Vispannetje dagvanst # grijze garnaal # witte wijnsaus # verse pasta
≈ 

Tiramisu

Oliva tijdens de feestdagen.
In onze Bistro of bij je thuis.

Markt 1 Sint-Katelijne-Waver
www.bistrooliva.be

0487 22 76 82


