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Binnenkort zitten we met z'n allen alweer aan de rijkgevulde
feesttafels. Het ideale moment om even terug te blikken op
een skwinkelend jaar.
Ook in 2019 mochten we heel wat starters in onze
skwinkelende gemeente verwelkomen. Sommige skwinkels
veranderden van eigenaar, andere skwinkeliers vierden
dan weer een jubileumjaar. Hier en daar werden de
spreekwoordelijke handen uit de mouwen gestoken en
word je sinds kort ontvangen in een volledig vernieuwd en/
of gerenoveerd skwinkelpand. Enkele skwinkeliers zochten
en vonden dan weer een nieuwe locatie om hun activiteiten
verder te zetten, al dan niet in onze gemeente. Tot slot namen
we ook afscheid van een skwinkelier die na vele jaren de
deuren van haar skwinkelpand definitief gesloten houdt en
inmiddels van een welverdiend pensioen geniet.
Het afgelopen jaar gingen er ook weer heel wat
skwinkelbonnen over de balie van het gemeentehuis en over
de virtuele toonbank op www.skwinkel.be. De gemeentelijke
cadeaubon is dan ook het ideale geschenk voor iedere
gelegenheid. De gelukkige die 'm cadeau krijgt kan er immers
mee gaan shoppen bij meer dan 70 skwinkels! Voor wie leg jij
straks een skwinkelbon onder de kerstboom?

U weet intussen
wel waarom ...

Met skwinkel je valentijn, skwinkel je pasen en de warmste
skwinkels hebben we dankzij jouw participatie en die van
vele andere skwinkelaars ook weer enkele skwinkelende
belevingsacties achter de rug. Traditiegetrouw sluiten we
een skwinkelend jaar af met de skwinkeltombola. Voor het
5de jaar op rij inmiddels. De ganse maand december krijg je
bij de 60 deelnemende skwinkeliers tombolaloten die kans
bieden op aankoopbonnen van 5 euro tot wel 1.000 euro!
Wie skwinkelt die wint. Zoveel is inmiddels duidelijk. Zoek het
dus ook tijdens deze eindejaarsperiode niet te ver, want voor
skwinkelende feesten vind je alles lekker dichtbij! In naam
van alle skwinkeliers alvast fijne en hartverwarmende feesten
gewenst!
Meer info over alle skwinkelende acties vind je terug op de
facebookpagina van skwinkel en op www.skwinkel.be

er niet allen het ganse menu maar
ook de maandelijkse suggesties:
www.deseats.be (knipoogt).

Brasserie The Seats

Helemaal vernieuwd . Dezelfde passie. Smakelijk eten.
Wanneer je Brasserie De Seats binnenstapt (sinds de
verbouwingen niet meer langs de voordeur maar via de
nieuwe veranda) word je al snel hartelijk begroet door
Inge of een van haar al even sympathieke collega’s.
Dat is vandaag niet anders. Niet naar gewoonte zijn de
lege tafels. Dat heeft te maken met het vroege uur en

de reden van m’n bezoek. Geen culinaire uitstap maar
een dubbelinterview met Sven en Inge Hellemans. Broer
en zus, én uitbaters van één van de meest succesvolle
horecazaken in onze gemeente. De aanleiding; de flinke
renovatiewerken van begin dit jaar.

groter exemplaar. De elektriciteit,
verlichting, vloer, toiletten, meubels,
… alles werd vernieuwd. Kortom een
volledige metamorfose.
Waneer zijn jullie terug open
gegaan voor de klanten en hoe
werd de vernieuwing onthaald?
Sven: De opening was met Valentijn.
Reserveren kon al van in december
en er was al snel geen tafeltje meer

Man en vrouw tref je wel vaker
samen in een zaak aan, broer en
zus net iets minder. Hoe zijn jullie
hier samen terechtgekomen?
Sven: De Seats opende voor het
eerst de deuren in 1995. Nog voor het
eenjarig bestaan hebben onze ouders
de zaak overgenomen van René
Van Houtven, destijds ook uitbater
van Terdorpe in Onze-Lieve-VrouwWaver. Al snel mochten Inge en ik een
handje toesteken om in 2009 het heft
volledig in handen te nemen. Ikzelf als
chef in de keuken, Inge als gastvrouw
in de zaal.
Oorspronkelijk prijkte er "Café/
Taverne" op het uithangbord. Nu
Brasserie.
Inge: De Seats is inderdaad gestart
als café taverne maar door toedoen

van het algemeen rookverbod
hebben we stelselmatig gekozen voor
de betere keuken en zijn we dus naar
een Brasserie geëvolueerd.
Wat is volgens jullie de definitie
van “de betere keuken”?
Sven: Alle gerechten worden volledig
zelf bereid. Met dagverse ingrediënten
en volgens eigen recept. Diepvriesof conserveerde producten zal je in
onze keuken niet vinden. Zelfs de
fond voor de sauzen wordt getrokken
van kalfsbeenderen.
De zaak werd begin dit jaar
volledig vernieuwd. Wat was de
aanleiding voor deze grondige
renovatiewerken?
Inge: Naast een opfrisbeurt en
nieuw meubilair in 2009 is er aan het

vrij. Ook de dagen na de opening
trouwens. De reacties waren zonder
uitzondering
positief.
Warmer,
gezelliger, ruimer, … om er maar
enkele te noemen.
Inge:
Bovendien
een
flinke
verbetering voor het zaalteam. Veel
handiger en aangenamer om te
werken. De website werd trouwens
ook onder handen genomen. Je vindt

Hoe verklaren jullie het succes van
Brasserie de Seats?
Inge: We doen er gewoon alles aan
opdat onze klanten zich welkom en
thuis voelen. Of je nu voor een lunch,
een snelle maaltijd of een uitgebreid
diner komt, hier word je altijd in de
watten gelegd.
Sven: Een gezellige ongedwongen
sfeer. Een bijzonder en toegewijd
team. De eerlijke keuken. Gewoon,
smakelijk eten.
Ik blijf alvast wat langer plakken
om de proef op de som te nemen.
;-)
Brasserie De Seats
Berlaarbaan 361
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 76 13 13
www.deseats.be

oorspronkelijke interieur nooit iets
veranderd. De grote toog met stoelen
verloren met de tijd hun functie en
nut. Een grondige renovatie diende
zich dan ook aan.
Toch een heel gedoe zo'n renovatie.
Is alles vlot verlopen?
Sven: Dat kan je wel zeggen. Dankzij
de tomeloze inzet van de betrokken
aannemers en hun medewerkers
werd de klus op amper 7 weken
geklaard. Als blijk van appreciatie
hebben we hen de dag voor de
heropening dan ook een receptie
aangeboden.
Wat is er zoal veranderd?
Inge: Wat is er niet veranderd.
De oude houten veranda werd
vervangen door een moderner en

Soulpath

Centrum Natuurlijk Verbinden

Herbronning, Coaching & Retreat
Voor meer zelfkennis, vitaliteit en innerlijke rust

Bemortel 24, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Soulpath begeleidt particulieren, professionals & bedrijven naar
me e r b e wu s t wo r d i n g & v e r b i n d i n g me t z i c h z e l f e n d e n a t u u r .

www.groephellemans.be
O.L.V.-Waver
015 25 86 86
Elke Hellemans

Mechelen
015 21 84 88
Koen Pluys

Confiserie Ann Leonidas

Andere kant van de markt. Wereld van verschil.
Sinds 6 september vind je Confiserie Ann Leonidas
niet langer op het oude vertrouwde adres. Na vijftien
succesvolle jaren in het pand in nummer 31 maakte Ann
de oversteek naar nummer 24. Op wandelafstand dus
Hoe is jouw verhaal bij Leonidas
en hier in Sint-Katelijne-Waver
begonnen?
Mijn ouders hadden een bakkerszaak
waar ik van jongs af aan een handje
mocht toesteken. Nadat ze de zaak
hebben stopgezet heb ik nog enkele
jaren een broodronde gedaan. In
2004 vernam ik dat de Leonidas
winkel in Sint-Katelijne-Waver op
overnemen stond. Ik droomde van
een eigen zaak en dat leek me een
geweldige opportuniteit. Bekende
naam, kwalitatieve producten, de
keuze was snel gemaakt. Op vrijdag
12 november 2004 stond ik voor het
eerst in mijn winkeltje. Sindsdien heb
ik al heel wat doosjes met pralines
gevuld en de toonbank zien overgaan.
En sinds kort met de verhuis dus
een nieuw hoofdstuk aangesneden.
Wat was de aanleiding?
Het gebruik van de naam Leonidas en
de verkoop van hun pralines brengt
enkele regels met zich mee, ook
wat de grote en de inrichting van je
winkel betreft. Ik had de keuze tussen
een serieuze verbouwing van het
pand in nummer 31 of verhuizen naar
een ander pand. Ik heb dus voor het
laatste gekozen wanneer ik vernam
dat het pand van Bloemen Sonart vrij
zou komen.
Heb je snel je intrek in het nieuwe
pand genomen?
In overleg met Leonidas hebben we
eerst wel wat verbouwingswerken
moeten uitvoeren. De winkel bleef
toen wel open in het oude pand. Na
een korte sluitingsperiode heb ik de
nieuwe winkel op 6 september tijdens
de jaarmarkt van Katelijne voor het
eerst geopend. Een ideaal moment
want zo’n evenement brengt toch

BRUSSELS

ST.-KAT.-WAVER

MECHELEN

Square Ambiorix 32/11B
1000 Brussel

Lemanstraat 56
2860 St-Kat-Waver

Keizerstraat 18B
2800 Mechelen

Befferstraat 18
2800 Mechelen

02 231 13 54
brussels@immoid.be

015 490 800
info@immoid.be

015 490 900
info@immoid.be

015 490 700
info@immoid.be

maar niettemin een flinke stap (vooruit) die heel wat
voeten in de aarde had. Hoe een en ander verliep wil
Ann ons en jou graag vertellen.

JE VASTGOEDKANTOOR
MET EEN UNIEKE AANPAK

altijd heel wat volk op de been die
dan vrijblijvend en ongestoord een
kijkje kunnen nemen.
Tevreden van je beslissing Ann?
Zeer zeker. Ik ben echt super content
dat ik deze stap heb gezet en ook
de klanten vinden het een hele
vooruitgang. Sinds de opening komen
er ook heel wat nieuwe klanten over
de vloer. De acties en campagnes
van Leonidas helpen daar wel bij.
Zo kan je bijvoorbeeld op woensdag
18 december onze pralines komen
proeven, aangeboden door hostessen
van Leonidas. Je krijgt die dag ook 150
gr. pralines gratis bij aankoop van 15
EURO. Ideaal dus om al wat pralines
in huis te halen tegen de kerstdagen.
Klinkt uitnodigend Ann. Wij zullen
er zijn!

Katia Tassaert

Mechelen • St.-Kat.-Waver

• Laat ons je helpen en begeleiden in je zoektocht!
• Wij komen graag langs voor een professionele schatting
• Meer dan 30 jaar vertrouwen van klanten
• Professioneel advies voor verhuur, verkoop en nieuwbouw
• Aanbod van residentieel vastgoed, handelspanden
Nick Nuytkens

en industrieterreinen.

Brussels

www.immoid.be

real estate • projects
Confiserie Ann Leonidas
Markt 24
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 33 52
www.leonidas.be

Jouw professionele partner aan
de Costa Blanca & Costa Calida
•
•
•
•

Groot aanbod appartementen en villa’s in alle prijsklassen
Op maat geplande bezichtigingstrip
Ervaren team om te helpen bij je zoektocht en aankoop
Complete service na verkoop

Kijk op www.immoid-espana.be voor infomomenten en andere informatie.

www.immoid-espana.be

•

info@immoid-espana.be

•

0474 24 24 48

Bakkerij Van Calster

Bistro Markt21

Nieuwe trekpleister voor Elzestraat.

Terug van (even) weggeweest.
Met Pieter Moerenhout treffen we sinds 3 april van dit
jaar een oude bekende aan in de keuken van Bistro
Markt21. In 2008 nam hij immers al “De Marché” over een veelbezochte brasserie op hetzelfde adres - om ze
onder de naam “Mezzo” verder te zetten.

Na een succesvolle try-out tijdens de rommelmarkt in
Elzestraat op 18 mei jongstleden opende Bakkerij Van
Calster voor het eerst officieel de deuren. Voor zaakvoerder
Joyce Van Calster was het een droom die in vervulling
ging. Naar het voorbeeld van papa Van Calster trouwens
die ook ooit een bakkerszaak uitbaatte. De goesting om
als zelfstandige aan de slag te gaan werd haar dus met
de paplepel ingegeven. Joyce kreeg de smaak helemaal te
pakken wanneer ze na schooltijd aan de slag ging in een
bakkerij en broodjeszaak. Alvorens de grote stap te wagen
deed ze ook nog de nodige ervaring op bij een bakkerij en
chocolatier in Bonheiden. Wanneer Joyce op haar zoektocht
naar een geschikte locatie voor haar toekomstige bakkerij op
het pand in de Clemenceaustraat botste was de keuze snel
gemaakt. Als inwoner van Sint-Katelijne-Waver genoot een
stekje in eigen gemeente immers haar voorkeur. Dat er tot
einde 2016 gedurende meer dan tachtig jaar een bakkerij en
kruidenierszaak in was gevestigd bevestigde bovendien het
potentieel aan cliënteel. Na ingrijpende verbouwingswerken
- het pand onderging een ware metamorfose - was bakkerij
Van Calster in mei van dit jaar helemaal klaar om de eerste

Voor wie...

leg jij een skwinkelbon
onder de kerstboom?
Een skwinkelbon is leuk om te geven en nog leuker om te
krijgen! Je koopt 'm aan de balie van het gemeentehuis of
via www.skwinkel.be. Met of zonder cadeauverpakking. Het
bedrag kan je zelf bepalen en de gelukkige kan er mee gaan
shoppen bij meer dan 70 handelaars in Sint-Katelijne-Waver.
deelnemende skwinkeliers op www.skwinkelbon.be

klanten te ontvangen. Joyce zorgt voor de vlotte bediening,
papa van Calster heeft de touwtjes van het atelier in handen
en mama helpt waar nodig. Ondertussen zijn er al heel wat
dagverse broden, koffiekoeken, taartjes, belegde broodjes
en koude schotels over de toonbank gegaan. Wie niet wil
wachten tot thuis kan al het lekkers ook ter plaatse proeven
in de gezellige bistro-ruimte. Met een kopje koffie, thee
of frisdrankje erbij. Bestel je voor elf uur dan wordt jouw
lunch vers aan huis of op het werk geleverd. Wanneer we
Joyce vragen of ze tevreden is met de “gang van zaken”
tot dusver is het antwoord zonder enige twijfel positief.
“Het enige minpuntje is de beperkte parkeergelegenheid
waardoor verschillende klanten jammer genoeg al met een
parkeerboete huiswaarts keerden. Hopelijk komt daar zeer
binnenkort een oplossing voor.” aldus Joyce. We zeggen het
voort!
Bakkkerij Van Calster
Clemenceaustraat 132
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 70 77

Bamboo Inn

Berlaarbaan 83c
Sint-Katelijne-Waver
015/55 83 00
www.bamboo-inn.be
Open op kerstavond en
oudejaarsavond. Reserveer
tijdig!

heerlijke reuzenwafels en de wildgerechten en mosselen
tijdens de respectievelijke seizoenen. Ook de winterse
kost is een absolute aanrader. Dat zijn groenten met
een aardappelbereiding en een stukje vlees of vis met
bijpassend sausje voor slechts 15 EURO. Geen zin om te
koken maar toch liever thuis tafelen? Dan kan je gebruik
maken van de afhaalservice, ook tijdens de feestdagen
met aangepast menu! Nog op zoek naar een lekker én leuk
eindejaarsgeschenk trouwens? Dan is de cadeaubon van
Bistro Markt 21 en/of de huisgemaakte limoncello beslist
een goeie keuze.
Besluiten doen we met de toekomstambities die Pieter en
Johanna ons toevertrouwden. "Verder gaan op de ingeslagen
weg en opnieuw een vaste en gerenommeerde waarde
worden in onze gemeente."
Bistro Markt21
Markt 21
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 99 01
www.bistromarkt21.be

De ambities van Pieter reikten echter verder dan de markt
van Sint-Katelijne-Waver want al snel startte hij nog enkele
andere succesvolle horecazaken op. In de bioscoop van
Mechelen, op de Meir in Antwerpen en Taverne Heiveld.
Wanneer het gezinsleven en het veeleisende horecabestaan geen ideale combinatie bleek besliste Pieter om wat
gas terug te nemen en werden voorgenoemde zaken van de
hand gedaan.
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, dus wanneer
begin dit jaar de opportuniteit zich voordeed om het pand op
de Markt 21 te Sint-Katelijne-Waver opnieuw over te nemen
werd er ten huize Moerenhout niet lang getwijfeld. Slechts
enkele maanden later ontvangen Pieter, partner Johanna en
hun team de eerste gasten in Bistro Markt21.
Op het menu prijken steevast gerechten met dagverse
seizoensproducten, eerlijke keuken heet dat. Onder de
noemer specialiteiten vind je zelfbereide bitterballen,

Mechelsesteenweg 1
Sint-Katelijne-Waver
015 31 14 42
www.bandenvandeneynde.be

Immo Vercammen
U weet intussen wel waarom...

Lingerie 4 you

Maggy's salons

Passie voor lingerie en handwerk waren voor Natasja
Verschueren de grootste motivators om haar skwinkeltje op
te starten. Sinds 14 november deelt ze in naaiworkshops haar
creativiteit met dames die met een naaimachine overweg
kunnen (of het willen leren) en hun eigen lingerie willen
ontwerpen. Eens klaar om thuis in je eentje aan de slag te
gaan dan heeft Natasja voor jou de fijnste lingeriestoffen in
aanbieding. Veel naaiplezier!
Lingerie 4 You
Markt 11 Sint-Katelijne-Waver
0474 79 07 44
www.lingerie4you.be

Al 15 jaar vind je bij Maggy’s Salons de mooiste salons. In
verschillende stijlen, materialen, kleuren en voor ieders
budget. Keuze genoeg in de ruime toonzaal waar gastvrouw
en zetelspecialst Chris jou bijstaat met persoonlijk advies.
Op basis van lengte, lichaamsgewicht en favoriete houding
zal ze de voor jou meest comfortabele zetel of relax fauteuil
aanprijzen. Sinds kort kan je er trouwens ook voor een
kwalitatieve boxspring terecht. Veel skwinkelplezier!
Maggy's salons
Mechelsesteenweg 167 Sint-Katelijne-Waver
015 55 38 63
www.maggys.be

Passie voor lingerie en handwerk.
team van goed opgeleide en erkende vastgoedmakelaars
met elk hun specialiteit. Elke klant mag zich verwachten aan
een gefundeerd advies. Dat kan zowel juridisch zijn, maar
evengoed stedenbouwkundig, op gebied van marketing
en reclamevoering of uiteraard verkoop-technisch. Alle
adviezen zijn bovendien volledig gratis en vrijblijvend.

Immo Vercammen ontpopte zich op 15 jaar tijd tot dé
regionale vastgoedmarktleider. Sinds de overname 8 jaar
geleden is de firma onder impuls van huidig zaakvoerder
Steven Van den Eynde in een ware stroomversnelling
terechtgekomen met onder andere de opening van een
vestiging in Sint-Katelijne-Waver in 2014.
Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de essentie
van een goede makelaar en 100% tevreden klanten. Bij
Immo Vercammen vertaald zich dit onder andere in een

"Immo Vercammen staat voor: Correctheid, betrouwbaarheid
en 100% inzet” aldus Steven. Ook op maatschappelijk vlak
trouwens. Om het 15-jarig bestaan te vieren investeerden
we bijvoorbeeld in verkeersveiligheid voor de jeugd.
Het afgelopen jaar hebben we ruim 15.000 fluohesjes
en fluo-boekentas-covers verdeeld via scholen en
jeugdverenigingen.

Al 15 jaar de zetelspecialist.

Het antwoord op de vraag waarom je zou kiezen voor
Immo Vercammen laat zich enigszins voorspellen: "U weet
intussen wel waarom..."
Immo Vercammen
Stationsstraat
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 75 54 44
www.immovercammen.be

Gezond gewicht verliezen?
Dat kan met Proti Balance!

Doopsuiker De Pastorij
Een enig aandenken aan een enig moment.

Zoals voor de dag van de
klant bij Kapsalon Charlotte.

Onze professionele dieetcoaches en diëtisten tonen u graag hoe u kan afslanken
op de voor u meest haalbare en aangename manier, maar steeds resultaatgericht. Geen enkel lichaam is hetzelfde, maar ons team is prima opgeleid om na
te gaan wat voor u de beste methode is. Wij werken enkel op maat en met producten van de beste kwaliteit om u de garantie te kunnen bieden op een mooi
en duurzaam resultaat. Bovendien doen we dit volledig gratis voor onze klanten!

Ontdek ook ons uitgebreide
assortiment sportvoeding en
hoogwaardige supplementen!
KOM KENNIS MAKEN MET ONS TEAM!

Clemenceaustraat 1, Sint-Katelijne-Waver - Tel. 015 65 80 70 - skw@proti-balance.be

Openingsuren: Ma. & do.: 9 tot 18u. Di., woe. & vrij.: 10 tot 18u. Zat.: 9 tot 17u

Meer info of bestellingen online: www.proti-balance.be
U VINDT ONS OOK IN: Schilde – Malle – Vorselaar – Geel – Brasschaat – Antwerpen

Doopsuiker De Pastorij
Wavervelden 23 C O.L.V. Waver - Tel: 0474-53 68 67
info@doopsuikerdepastorij.be - www.doopsuikerdepastorij.be

Ook voor jouw zaak
hebben we unieke
geschenken.
www.unigifts.be - info@unigifts.be - 0474 53 68 67

Restaurant De Wijngaerd
Dettig jaar trouw aan gesmaakt recept.

Ann Goyvaerts en Rudi van Engeland waren
respectievelijk twintig en drieëntwintig jaar jong
toen ze op zestien juli 1989 de deuren van restaurant
De Wijngaerd voor het eerst samen open zwaaiden.

Inderdaad, aan jeugdig enthousiasme en motivatie geen
gebrek. We wilden graag weten of dat 30 jaar later nog
steeds het geval is.

Is er na dertig jaar nood aan
verandering?
Ann: Er zijn altijd dingen die beter
kunnen. Maar je hoeft er daarom
niet naar op zoek te gaan. Wanneer
je dagelijks in je zaak aanwezig bent
merk je ze snel op en is het zaak om
dat zo vlug als
mogelijk aan te pakken.
Hoe hebben jullie het dertigjarig
bestaan gevierd?
Rudi: Brouwerij Pirlot heeft voor
de gelegenheid “Den Detteg”
gebrouwen, een goudblond pittig
biertje. Onze klanten krijgen na ieder
8 genuttigde glazen een fles van 75
cl. cadeau.
Ann: En net als de dertig voorgaande
jaren krijgen onze klanten in december
een eindejaarsvraag voorgeschoteld
die ons door de kerstman zelve werd
ingefluisterd. Aangezien er voor de
winnaars waardebonnen tot 120 euro
onder de kerstboom liggen kan deze
eindejaarsactie steeds op veel bijval
rekenen.

Hoe kom je er op zulke jonge
leeftijd bij om een eigen zaak op te
starten?
Rudi: Dertig jaar geleden stond
"uit eten gaan" op het punt om een
nieuwe trend te worden. Althans dat
dachten we toch. Gelukkig is dat ook
gebleken. En jong begonnen is half
gewonnen, toch?
Ann: De locatie heeft ook een
belangrijke rol gespeeld. Ideaal
gelegen aan het kruispunt dat in
heel Katelijne en ver daarbuiten
bekendstond en staat als “De Vier
Wegen”. En we kregen de kans om
het gebouw te kopen nadat het al een
tijdje leegstond.
Waarin schuilt het langdurige
succes van Restaurant De
Wijngaerd?
Rudi: Ver weg van alle trends hebben
we de voorbije 30 jaar datgene in de
Wijngaerd gestopt waar wij ons goed
bij voelden, zowel qua interieur als
culinair. Het is een doorslag van wie
we zijn.

Ann: Er is nog nooit een kok gevonden
die kan koken naar alle monden, maar
wij zijn toch héél blij dat ons verhaal
de voorbije dertig jaar zoveel mensen
heeft kunnen bekoren.
Rudi: Het is ook een kwestie van
teamwerk waar iedereen zijn
verantwoordelijkheid kent en
neemt. Ann is chef in de keuken,
ikzelf heb in de beginjaren de
bediening op mij genomen maar
ben met de komst van Serge 23
jaar geleden gaandeweg meer
naar de keuken verhuisd. Dankzij
de extra helpers loopt het ook
op drukke momenten meer dan
gesmeerd.
Ann: We informeren onze klanten
ook driemaandelijks over de
wisselende menu’s, specialiteiten,
suggesties en verlofperioden.
Vroeger was dat voornamelijk via
de post nu gaat dat meestal via
email, de website of Facebook.

Welk gevoel overheerst er na 30
jaar Restaurant De Wijngaerd?
Ann: Dankbaarheid in de eerste
plaats. Dit artikel is dan ook het
"uitgelezen" moment om de vele
klanten nog eens extra te bedanken
voor de talloze bezoekjes aan onze
Wijngaerd. Alsook de medewerkers,
leveranciers en andere mensen die
ons tijdens de afgelopen dertig jaar
op een positieve manier hebben
geholpen. En een zeer bijzondere en
grote vermelding voor “de Serge” met
zijn 23 jaar trouwe dienst als garçon.
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Wie zijn jullie klanten zoal?
Rudi: Een restaurant als het onze

Misschien nog een leuke anekdote
om af te sluiten?
Ann: Het feit dat de Wijngaerd een
paar keer vermeld wordt in de boeken
van thrillerschrijfster Sterre Carron
bijvoorbeeld. En anders nog keuze
genoeg hoor. Met wat we in al die
jaren hebben beleefd hebben we stof
genoeg om zelf een boek te schrijven.
Wij geven alvast graag een eerste
aanzet met dit artikel.
Restaurant De Wijngaerd
Liersesteenweg 238
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 82 02
www.dewijngaerd.be

heeft mensen uit de buurt nodig als
basiscliënteel. Daarnaast krijgen we
toevallige passanten over de vloer die
ons later wanneer ze in de buurt zijn
terug komen opzoeken. Een ideale
mix.
PUBLI IDEE adv skwinkel 11-2019.pdf 1 13/11/2019 14:03:13
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Dikke merci Serge!
Rudi: We knijpen ons de laatste tijd
toch ook regelmatig even in de arm
hoor. Waar zijn al die jaren gebleven?
We weten het zelf ook niet goed.
Maar men zegt dat de tijd vliegt als
het plezant is. Wij hopen alvast dat we
jullie nog vele mooie jaartjes culinair
kunnen en mogen verwennen.

ijssalon & koffiebar
huisgemaakt Italiaans ijs, ijstaarten,
verse pannenkoeken, wafels,
milkshakes
ook voor feest- of verjaardagen
bestel tijdig

Liersesteenweg 240
Sint-Katelijne-Waver
www.pippapepper.be
015/633.603

Bakkerij Peeters

Bamboo Inn

IJzerenveld 14
Sint-Katelijne-Waver

Wilsonstraat 39
Sint-Katelijne-Waver

Berlaarbaan 83 C
Sint-Katelijne-Waver

Brasserie De Seats

Brood en banket
Op De Beeck

BVL

Centpourcent

COMO Fashion Code 07

Berlaarbaan 148
Sint-Katelijne-Waver

Antwerpsesteenweg 1
Sint-Katelijne-Waver

Mechelsesteenweg 39
Sint-Katelijne-Waver

De 2 Citroenen

De Bloemenloods

De Buurtkapper

Generaal Deschachtstraat 5
Sint-Katelijne-Waver

Berlaarbaan 384
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Bergstraat 34 A
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

GOLD by Donna

Berlaarbaan 361
Sint-Katelijne-Waver

Confiserie Ann Leonidas

SKWINKEL
TOMBOLA

Markt 24
Sint-Katelijne-Waver

Voor 10.000 EURO
aankoopbonnen
te winnen!

skwinkelen doe je
lekker dichtbij...
Ook voor de
eindejaarsfeesten!

skwinkeltombola
wie skwinkelt die wint!

Voor het 5de jaar op rij ontvang je vanaf 01/12/2019 tot en
met 31/12/2019 bij de zestig hiernaast vermelde skwinkeliers
bij iedere aankoop tombolaloten waarmee je kans maakt op
aankoopbonnen van 5 euro tot maar liefst 1.000 euro! Net als
vorig jaar kan je via www.skwinkeltombola.be onmiddellijk
nagaan of je een winnend lot in handen hebt! Geen
smartphone, tablet of pc? Geen nood! Vanaf 04/01/2020 vind
je een lijst met winnende nummers bij alle deelnemende

skwinkeliers. Heb jij één van de meer dan 400 winnende
loten in handen dan kan je je aankoopbon vanaf 11/12/2019
gaan afhalen aan de balie van het gemeentehuis. Na
ontvangst kan je met je aankoopbon bovendien onmiddellijk
gaan skwinkelen bij de deelnemende skwinkeliers. Reden
genoeg dus om het ook tijdens de eindeaarsperiode niet te
ver te gaan zoeken want skwinkelen doe je lekker dichtbij.
En wie skwinkelt... die wint!

Mechelsesteenweg 27e

Sint-Katelĳne-Waver

Zelfstandig kantoor

Xavier Deckmyn
James Van Kerckhoven

Lemanstraat 70 Sint-Katelijne-Waver
sintkatelijnewaver@ing.be

0473 200 200

Gratis schatting van uw woning!
cm-vastgoed.be

welkom@cm-vastgoed.be

Bandencentrale
Van den Eynde

Bakkerij De Smedt

Dorp 17
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dagbladhandel
Onder de Linde
Dorp 52/A
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Mechelsesteenweg 1
Sint-Katelijne-Waver

Bistro Markt21
Markt 21
Sint-Katelijne-Waver

Dierenartsenpraktijk
Animalis

Doopsuiker
De Pastorij

Drankenhandel
Tielemans

Fietsen
Jürgen Pellegrims

Stationsstraat 136
Sint-Katelijne-Waver

Wavervelden 23/C
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Molenstraat 117
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Markt 7
Sint-Katelijne-Waver

Haarstudio Carine

Hair design G&C

Hair Fashion Wendy

Huis Joostens

Il Ricordo

Erfstraat 18
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

IJzerenveld 136
Sint-Katelijne-Waver

Schouwvelden 50
Sint-Katelijne-Waver

Stationsstraat 10
Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 35
Sint-Katelijne-Waver

JP Borduur

Juwelen Carole

Kapsalon Charlotte

Kapsalon Eliganto

Kasjpo bloem & kado

Fortsesteenweg 52/C
Sint-Katelijne-Waver

Wilsonstraat 2
Sint-Katelijne-Waver

Dorp 10
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Stationsstraat 9/A
Sint-Katelijne-Waver

Stationsstraat 178
Sint-Katelijne-Waver

Kasteel Sint-Michiels

Keurslager Hans

Kranzenzo

Le Grain Noble

Groenstraat 11
Sint-Katelijne-Waver

Stationsstraat 54
Sint-Katelijne-Waver

Kinderboetiek
Het Keizerinnetje

Zorgvliet 16
Sint-Katelijne-Waver

Stationsstraat 70
Sint-Katelijne-Waver

Lingerie 4 You

Lingerie Katinka

Lux-Spas

Maggy‘s salons

Maldoy

Markt 11
Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 44
Sint-Katelijne-Waver

Drevendaal 13
Sint-Katelijne-Waver

Mechelsesteenweg 167
Sint-Katelijne-Waver

Dreefvelden 15
Sint-Katelijne-Waver

Malotte Two

Marie-Belle
schoonheidsspecialiste

Optiek Katelijne

Oxfam wereldwinkel

Lemanstraat 3
Sint-Katelijne-Waver

Markt 9
Sint-Katelijne-Waver

Pippa Pepper
Italian Gelato

Lemanstraat 62
Sint-Katelijne-Waver

Geleeg 14
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Lemanstraat 16
Sint-Katelijne-Waver

Walemstraat 131
Sint-Katelijne-Waver

Liersesteenweg 240
Sint-Katelijne-Waver

Schoonheidssalon Freya
Tanja Smets

Restaurant Katelijne

Restaurant L'olivier

S'Thetic Nails & Beauty

Schoenen De Groof

Markt 37
Sint-Katelijne-Waver

Liersesteenweg 151
Sint-Katelijne-Waver

Hertstraat 56
Sint-Katelijne-Waver

Lemanstraat 43-47
Sint-Katelijne-Waver

Slagerij Diederik & Anja

Spar Verhavert

Tele Service Center

Trakat

Vineo

Dorp 25
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Liersesteenweg 193
Sint-Katelijne-Waver

Mechelsesteenweg 115
Sint-Katelijne-Waver

Leliestraat 4
Sint-Katelijne-Waver

Berkelei 95
Sint-Katelijne-Waver

Vue Fashion

Wilinox

Workfashion

Zonnecenter Lorelei

Lambrechts Tuin en Park

Markt 40
Sint-Katelijne-Waver

Krekelenbergweg 32/B
Sint-Katelijne-Waver

Dijk 2
Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Mechelsesteenweg 9
Sint-Katelijne-Waver

Dreefvelden 15
Sint-Katelijne-Waver

Duffelsesteenweg 6
Sint-Katelijne-Waver

Kinderboetiek Het Keizerinnetje

Eethuis De Volksvriend

Sinds augustus is de Lemanstraat in Sint-KatelijneWaver én een trekpleister én een mooie aanvulling op
het reeds bestaande aanbod rijker. Naast schoenen
bij Schoenen De Groof, badmode en ondergoed bij
Lingerie Katinka en damesmode bij Malotte Two vind je

er voortaan kinderkleding bij Het Keizerinnetje. In het
volledig vernieuwde pand met nummer 16 luisteren we
naar het verhaal van Chantal en dat van haar nieuwe
skwinkeltje.

"Na enkele jaren met hart en ziel
in de horeca te hebben gewerkt
was het tijd voor iets nieuws" vertelt
Chantal. "Tijdens het shoppen met
m'n dochtertje groeide het idee om
met een kinderboetiek te starten.
In de winkels waar ik haar kleding
kocht deed ik de nodige inspiratie op.
Waneer ik bij een bezoekje aan een
handelaar in de Lemanstraat dit pand
te huur zag staan is het plannen echt
begonnen. En op 3 augustus van dit
jaar was het dus zo ver, de opening
van m'n eigen kinderboetiekje Het Keizerinnetje."
Sindsdien hebben al heel wat mama's, papa's en grootouders
van baby's en kindjes tot 12 jaar de weg naar het skwinkeltje
van Chantal gevonden. "Ik heb voor de betere merken

gekozen en hoop het aanbod de
komende maanden nog wat uit
te breiden. De goede start doet
alvast het beste verhopen. Met
enkel Facebook en Instagram als
uithangborden ben ik best tevreden
over de eerste drie maanden. Op
één december komen de Sint & Piet
op bezoek met heel wat lekkers voor
de kindjes en kunnen de mama's
en papa's kleertjes uitkiezen aan
verminderde prijzen" aldus Chantal.

De geschiedenis van De Volksvriend gaat terug tot
1975 wanneer Fons en Gilberte - de ouders van de
huidige zaakvoerders - een café-frituur openden aan
de veilingen in Sint-Katelijne-Waver. Dankzij de lekkere
mosselen werd de zaak al snel een begrip in de streek.
De wijziging van het label naar “restaurant” in 1987 was
dan ook een logisch gevolg. Om het steeds aangroeiende
cliënteel nog beter te kunnen bedienen werd zeven

Nieuwe trekpleister voor de Lemanstraat.

Vernieuwd interieur. Vertrouwde formule.

Kinderboetiek Het Keizerinnetje
Lemanstraat 16
Sint-Katelijne-Waver
015 63 54 13

Bewustzijnswerk vanuit hart en ziel.
Elke stap die we zetten in de richting van bewustwording biedt ons de mogelijkheid om uit te groeien tot
de mooiste versie van onszelf.
Vedic art gaat langs de creatieve weg. Amanae is een vorm van diep lichaamswerk welke zorgt voor
transformatie van emotionele blokkades via persoonlijke sessies.
Dit is waar mijn passie ligt, om dit te mogen delen. Om mensen mee te nemen op een weg die voor velen
nog niet duidelijk is, en soms zelfs onbestaande. Toch ligt er hier een mogelijkheid om met vernieuwde
ogen naar de wereld te kijken. Om totaal vanuit het onbewuste, jezelf bewust te worden van wie en wat
je bent. Waar ligt je verlangen, wat belemmert je om dit verlangen te leven. Door naar onszelf te durven
kijken, en bewust te worden wat onze patronen en overtuigingen zijn, kunnen we voor onszelf een nieuwe
weg uitstippelen.
Leef dit leven vanuit jouw vrede, jouw geluk, jouw bewustzijn en verlangen.
Meer info kan je vinden op deze websites:
www.satprem-vedicart.be
www.marleenverschueren.be
Voel je welkom, en wees welkom.
Ga naar binnen en volg de weg van je hart.
Marleen

jaar later een volledig nieuw pand opgetrokken aan de
Mechelsesteenweg 157 met plaats voor 178 couverts.
Vijfentwintig jaar later word je door de broers Pascal en
Christof én hun echtgenotes op dezelfde gemoedelijke
en familiale manier ontvangen, zij het sinds kort in
een volledig vernieuwd kader. Reden genoeg voor een
gesprek dus.

De zaak werd door jullie ouders
opgestart. Wanneer zijn jullie op
het toneel verschenen?
Christof: Ik in 1997 en Pascal in 2000,
beide telkens nadat we de befaamde
hotelschool in Koksijde hadden
doorlopen. Onze respectievelijke
echtgenotes An en Wendy zijn ons
later gevolgd.
Pascal: Naast onze opleiding hebben
we de knepen van het vak uiteraard
ook van vader- en moederlief
meegekregen.
Zijn er sinds jullie komst dingen
veranderd?
Christof: We hebben de kaart
stelselmatig uitgebreid met vlees- en
visgerechten zoals filet pur, entrecote,
zeetong, paling en scampi’s. De
mosselen op verschillende wijzen
blijven uiteraard ons uithangbord en
verse frieten zijn a volenté.
Pascal: We willen onze klanten
vooral kwaliteit bieden. Onze
vleesleverancier is al 20 jaar dezelfde
en ook onze visleverancier komt hier
al meer dan 20 jaar dagelijks over de
vloer. De nabijheid van de veilingen
garandeert dagverse groenten.
Runnen jullie de zaak met z’n
vieren?
Christof: Nee dat is met 178 couverts
onmogelijk. We kunnen gelukkig
rekenen op een geweldig team van
enkele vaste medewerkers en heel
wat studenten, flexi's en extra's. De
werksfeer is optimaal.
Pascal: En ook buiten de werkuren
beleven we samen leuke momenten.
Fietsen, voetballen, een pint drinken

in ODT of gaan stappen in de Rio.
Echt een toffe bende.

Rumst hebben we een en ander tot
een goed einde gebracht.

De
zaak
werd
onlangs
gerenoveerd?
Christof: sinds we hier 25 jaar geleden
onze intrek namen heeft de zaak twee
bescheiden opknapbeurten gekend.
Het werd dus hoog tijd om de dingen
eens grondig aan te pakken. Een
nieuwe vloer, grootse schilderwerken,
nieuwe gordijnen en decoraties, …
Pascal: Toch wel een huzarenstukje
want alles moest gebeuren tijdens
onze jaarlijkse verlofperiode in de
maand juni. Maar met de hulp van
onze huisarchitect Sonja Slegers uit

Tevreden met het resultaat?
Pascal: Zonder twijfel. En ook de
reacties van onze klanten zijn zonder
uitzondering positief.
Christof: En al die complimenten zijn
een extra motivatie om er hier nog 25
jaar bij te doen.
Eethuis De Volksvriend
Mechelsesteenweg 157
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 27 39
www.devolksvriend.be

De Makelaardij

Maakt het u makkelijk. Nu ook in Sint-Katelijne-Waver.
Een lange-termijnrelatie opbouwen, gebaseerd op
vertrouwen en transparantie én de meest professonele
begeleiding bij vastgoedtransacties. Dat waren de
gezamenlijke ambities van Esther, Stephanie en Pieter
bij de opstart van De Makelaardij. Eerst met Mechelen

De Nagelstudio

skwinkelende feestdagen
bij Schoenen De Groof

Je kon in dit magazine al kennismaken met heel wat
nieuwkomers in onze skwinkelende gemeente. Helaas
zijn er soms ook skwinkeliers die na vele succesvolle
jaren andere oorden gaan opzoeken. Dat is in februari
van volgend jaar het geval voor Mireille Wens van De
Nagelstudio in de Lemanstraat. Een afscheidsgesprekje
leek ons dan ook niet meer dan gepast.

Talloze merken en cadeau-ideetjes:
schoenen - portefeuilles - kousen - broeksriemen handtassen - pantoffels - parfum - accessoires - ...

Afscheid van een vaste waarde.

als thuisbasis en sinds mei van dit jaar ook vanuit de
tweede vestiging in Sint-Katelijne-Waver, waar we
onlangs door het dynamische trio werden verwelkomd
voor een aangenaam kennismakingsgesprekje.

we de klant van A tot Z bijstaan,
informeren en volledig ontzorgen.
Onze slogan is niet voor niets: "De
Makelaardij maakt het u makkelijk"

Persoonlijk contact en vertouwen
is essentieel in de vastgoedsector.
Misschien een goed idee dat jullie
zichzelf even voorstellen.
Esther: Ik ben al 12 jaar actief in
de vastgoedsector als erkend BIVmakelaar. Als dochter van ere-notaris
Marcel Leemans heb ik van jongs af
aan de overdracht van onroerende
goederen van dichtbij meegemaakt.
Ik neem enerzijds het beheer van
verhuringen voor m'n rekening en sta
anderzijds in voor de opvolging van
de verkoopdossiers.
Stephanie: ik was als zelfstandig
apothekeres aan de slag wanneer
ik vier jaar geleden na de nodige
bijscholingen de overstap naar de
vastgoedwereld maakte. Het is mijn
taak om alle betrokken partijen bij
een vastgoedtransactie zo goed als
mogelijk te informeren.
Pieter: Na mijn studies als
handelsingenieur en een aanvullende
Master in Business Administration
(MBA) heb ik voor één van de
grootste voedingsbedrijven ter wereld
de Europese vastgoedportefeuille
beheerd. Bij de oprichting van

De Makelaardij heb ik de stap
naar het ondernemerschap gezet.
Net als Stephanie sta ik in voor
waardebepalingen en de begeleiding
van klanten bij de verkoop of verhuur
van hun eigendom.
Vanwaar de keuze voor een tweede
vestiging in onze gemeente.
Esther: We hebben een vrij groot
netwerk in zowel Mechelen als
Sint-Katelijne-Waver. In november
2018 hebben we het kantoor in
Mechelen geopend, een tweede
vestiging in Sint-Katelijne-Waver
een half jaar later was een logische
volgende stap.
Hoe onderscheiden jullie zich in
deze concurrentiële sector?
Stephanie: Door de strikte en
soms ook complexe wetgeving is
het voor een eigenaar niet meer
zo evident om zelf de verkoop,
verhuur of ontwikkeling van
een eigendom af te handelen.
Wij werken heel nauw samen
met
notarissen,
architecten,
interieurarchitecten, landmeters,
investeerders etc. Zo kunnen

Wat zijn de plannen voor de
toekomst?
Pieter: Met Vahe Mamian en Anne
De Backer vervoegden onlangs
twee nieuwe collega's het team.
Met de opening van het kantoor in
Sint-Katelijne-Waver een absolute
noodzaak met het oog op dezelfde
correcte dienstverlening. Verder
willen we vooral op de ingeslagen
weg verdergaan: het onze klanten zo
makkelijk als mogelijk maken.
Veel succes gewenst!
De Makelaardij
Markt 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
15 20 20 82
www.demakelaardij.be

HDB verzekeringen
Dorp 30 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015/76 03 87
www.hdbverzekeringen.be

Extra zondagopening
22 en 29 december
van 10u tot 17u

Hoe ben je achttien jaar geleden in Sint-Katelijne-Waver
terechtgekomen?
Nadat ik ben afgestudeerd als kapster heb ik nog een een
cursus nagelstyliste doorlopen en ben ik na het behalen
van m'n diploma in een salon aan de slag gegaan. Zes jaar
later had ik de nodige ervaring opgedaan om een eigen
nagelstudio op te starten. Wanneer mijn echtgenoot dit
pand vond was in maart 2002 De Nagelstudio een feit.
Waarom ga je het het elders zoeken na zovele
verdienstelijke jaren?
Omwille van praktische redenen ga ik vanaf maart 2020 mijn
nagelstudio verderzetten in m'n woonplaats Elewijt. Met
dezelfde passie en toewijding uiteraard. Er zijn al heel wat
klanten die me naar de nieuwe locatie zullen volgen. Ik blijf
trouwens bereikbaar op het oude vertrouwde nummer.
Wil je nog iets kwijt bij wijze van afscheid?
Ik wil vooral de vele trouwe klanten van harte danken voor de
vele fijne momenten. Het heeft me niet alleen veel voldoening
gegeven, ik heb er ook veel mooie vriendschappen aan
overgehouden. Ook m’n medewerkers die er mee voor
zorgden dat onze klanten steeds met blije gezichten de deur
uitgingen wil ik bedanken voor de fijne samenwerking.
En jij bedankt voor de fijne skwinkelspirit Mireille! Veel
succes op je nieuwe locatie!
DNS De Nagelstudio
Lemanstraat 16/2
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 36 39

Deelnemer
skwinkeltombola
skwinkelbon

Lemanstraat 43-49 Sint-Katelijne-Waver
015 31 65 36
www.schoenendegroof.be

Eindejaarskoopjes
en geschenken?
Bij Wilinox natuurlijk!
Reeds meer dan 50 jaar de specialist in
Porselein, Kristal, tafelbestek, kookpotten
en pannen voor uw feesttafel.
Krekelenbergweg 32 B
2860 Sint-Katelijne-Waver
(zijstraat Duffelsesteenweg)
0494 64 49 65
www.wilinox.be
https://storesquare.be/winkel/wilinox
OPEN
ma, di, do en vrij van 9.00 tot 17.30 uur
GESLOTEN
woe, zon- en feestdagen
UITZONDERLIJK OPEN
zondag 15, 22 en 29 december van 14.00 tot 17.30 uur.

Voor wie...

Café Onder de toren
Altijd een beetje thuiskomen.

leg jij een skwinkelbon
onder de kerstboom?

Als er al zekerheden in 't leven zijn dan is café Onder den Toren - "ODT"
in de volksmond - daar ongetwijfeld eentje van. Altijd gezellig druk in
het meest volkse café van onze gemeente. Zeven dagen op zeven en van
's ochtends vroeg tot na middernacht. Je treft er altijd wel een bekend
gezicht. Aan een tafeltje, aan de toog of op het terras.

Een skwinkelbon is leuk om te geven en nog leuker om te
krijgen! Je koopt 'm aan de balie van het gemeentehuis of
via www.skwinkel.be. Met of zonder cadeauverpakking.
Het bedrag kan je zelf bepalen en de gelukkige kan er
mee gaan shoppen bij meer dan 70 skwinkeliers.

Bistro IJssalon De Joppe

Vers, snel, kwalitatief en voordelig. Als vanouds.
Na zeven jaar met veel goesting en plezier als student te
hebben gewerkt in ijssalon De Joppe kreeg Wannes De
Belder te horen dat Ingrid Van Dessel en Jan Rappoort
de zaak zouden overlaten. Een kans die hij met beide
handen zou grijpen. Inmiddels steekt hij op de hoek
Wat deed je er toe besluiten om
op zo'n jonge leeftijd een wel erg
grote stap te zetten?
Tijdens m'n zeven dienstjaren als
student in de Joppe heb ik heel wat
ervaring kunnen opdoen en kreeg
ik ook de passie voor de horeca
helemaal te pakken. Zo groot is de
stap dus niet geweest.

van de Duffelsesteenweg en de Stationssraat diezelfde
handen sinds mei van dit jaar uit de zelfstandige
mouwen. Een kennismaking met deze jonge ambitieuze
ondernemer.

witte huiswijn op de kaart gezet. Dat
soort kleine aanpassingen zullen er in
de toekomst nog wel zijn maar grote
veranderingen hoef je echter niet te
verwachten.
Hoe zou je de succesformuler van
De Joppe omschrijven?
Wij hebben een uitgebreide maar
eenvoudige kaart. We garanderen

Bergstraat 58
OLV-WAVER

Al even vertrouwd zijn de sympathieke uitbaters Luc en Tanja die begin dit
jaar aan een tweede "ambstermijn" in ODT begonnen. Ze hadden er van 2014
tot 2017 al een eerste passage van twee en een half jaar opzitten. Toen nog in
combinatie met het kapsalon dat ze al 30 jaar uitbaatten. "Met slechts enkele
uren slaap per nacht hebben we ODT toen noodgedwongen en met spijt in het
hart moeten overlaten" zegt Luc. "Wanneer ODT dit jaar opnieuw op overnemen
stond hebben we dan ook geen moment geaarzeld, we besloten de deuren van
het kapsalon te sluiten en ons volledig op het café te focussen."
Spijt van hun beslissing hebben Luc en Tanja allerminst. "We zijn al ons hele
beroepsleven zelfstandig dus we kennen de knepen van het vak als geen ander.
We wonen in Sint-Katelijne-Waver niet ver van de zaak en kunnen rekenen
op een tof team van diensters en garcons waar we blindelings vertrouwen in
stellen. Ze maken ondertussen net als wij deel uit van het DNA van ODT" vertelt
Tanja.
Een eenvoudig maar al even succesvol DNA zo blijkt. Een typisch volks café
waar zowel jong als wat ouder over de vloer komt. Voor een kopje koffie, een
babbel bij pot en pint of om naar het voetbal op de grote schermen te kijken.
En ook op het (verwarmde) terras heerst steeds een gezellig drukte, zomer en
winter!
Veel verandering hoef je in de toekomst dan ook niet te verwachten. "In een
volkscafé moet je niet teveel veranderen" zegt Luc. "ODT is zowel voor ons, voor
ons team als voor onze klanten altijd een beetje thuiskomen. En dat willen we
graag zou houden."
Café Onder de toren
Markt 17
2860 Sint-Katelijne-Waver

Is bij deze doorgegeven!
Bistro IJssalon De Joppe
Stationsstraat 2
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 00 72

ijsduiveltje.be

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

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

En wat jezelf betreft?
Een zaak zoals deze alleen runnen
daar ben je bijna 24/7 mee bezig. Veel
tijd voor jezelf rest er dus niet maar
het is een manier van leven. Wil je de
prijs laag en de kwaliteit hoog houden
dan is daar een flinke dosis passie en
liefde voor nodig.
Heb je nog een boodschap voor
onze lezers?
Dat ze uiteraard ten allen tijde van
harte welkom zijn en beslist eens
aan onze overheerlijke zelfgemaakte
ijsstronken moeten denken voor op
de feesttafel.

Open vanaf de paasvakantie tot
het voorlaatste weekend van
oktober. Meeneemijs, ijstaarten,
kersttaarten en -stronken op
bestelling via: info@ijsduiveltje.be

Dierenartsenpraktijk Animalis

er trouw wordt gebleven aan het
concept.

Waarom De Joppe?
Ik heb hier altijd met heel veel
goesting gewerkt. Collega's werden
vrienden en ook met de klanten heb
ik in de loop der jaren een speciale
band opgebowd. Ik wist dus al voor
de overname hoe een ander hier in
z'n werk ging en wat de klanten zoal
verwachten. De Joppe was dus een
logische keuze.
Heb
je
al
veranderingen
doorgevoerd of ben je dat nog van
plan?
Ik stond voor de overname al volledig
achter het concept van De Joppe.
We hebben onlangs wel een nieuwe

een snelle bediening en bieden
kwalitatieve gerechten aan een
zeer betaalbare prijs. Keuze, snel,
vers, kwalitatief en voordelig dus.
Onze specialiteit blijft uiteraard
het vers huisbereid ijs. Daar staan
we nog altijd om bekend. In SintKatelijne-Waver en ver daarbuiten.
Ik kan ook rekenen op een sterk
team, zowel in de keuken als in de
zaal.
Hebben de klanten de overname
goed verteerd?
Absoluut. Ze zijn vooral opgelucht
dat ze opnieuw door een vertrouwd
gezicht worden ontvangen en dat

Schoonheidssalon
Freya
Tanja Smets
Behandelingen

~

Nagelstudio

~

Permanente Make-up
Duffelsesteenweg 6
Sint-Katelijne-Waver
015/31.76.16
www.instituutfreya.be

JP Borduur

Mojo's

Van Dijlestad naar groentegemeente.
Na meer dan 20 jaar in de Dijlestad verhuisde JP Borduur
begin dit jaar naar buurgemeente Sint-Katelijne-Waver.
Nadat zaakvoerders Jan Persoons en Carina Van Herp 14
jaar eerder privé de oversteek al maakten vonden ze op
de Fortsesteenweg eindelijk het gedroomde stekje om
hun bedrijfje dichter bij huis verder te zetten.
Het verhaal van JP Borduur begon in 1996 in een klein
winkelpand op de Kruisbaan te Mechelen. Eerst met
retouches van kledij niet veel later met de verkoop van
promotie- en werkkledij. Wanneer Jan en Carina
hun producten ook van logo’s en teksten konden
voorzien ging de zakelijke bal helemaal aan het
rollen. Een verhuis naar een betere en ruimere
locatie drong zich dan ook op en die vonden ze
op de Liersesteenweg. Ook daar werd wat krap
dus wanneer Jan en Carina een unit aan de
Fortsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver wisten
te bemachtigen werd een volgende logische stap
gezet. “Door de uitbreiding van het machinepark
hadden we meer plaats nodig” vertelt Carina “en
in dit bedrijfspand kunnen we opnieuw aan de
vraag en de noden van onze klanten voldoen."

Fresh baked farm to plate.
"We willen ons hier graag verder specialiseren in borduuren drukwerk op kledij, zowel voor particulieren als bedrijven"
vult Jan aan. "JP Borduur heeft altijd garant gestaan voor
kwaliteit en service en dat willen we graag zou houden."

Wanneer je bij Mojo's een broodje, koude schotel of smoothie bestelt
krijg je steeds dagverse producten tussen de kiezen. "Fresh baked farm
to plate" is dan ook het motto van deze nieuwe broodjeszaak die zich
op veertien januari in het centrum van onze gemeente kwam vestigen.

JP Borduur
Fortsesteenweg 52 Unit C
Sint-Katelijne-Waver
015 41 66 48
www.jpborduur.be

Met Mojo's zijn Karin en Thierry - zowel privé als zakelijk twee handen op een
buik - niet aan hun proefstuk toe. Ze deden voorheen al ondernemerservaring
op in een eigen smoothiebar. Op hun zoektocht naar een zaak met meer
doorgroeimogelijkheden zagen ze in de over te nemen broodjeszaak
"Peter Pan" het nodige potentieel. Weliswaar met een nieuwe naam op het
uithangbord. "We hebben ook het aanbod uitgebreid" aldus Karin. "Belegde
broodjes, koude schotels, smoothies en sinds kort ook warme maaltijden en
verse soep". "En in Sint-Katelijne-Waver, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Duffel
leveren we bestellingen vanaf tien euro gratis aan huis, op school of op het
werk" vult Thierry aan. "Ook op evenementen of feestjes zorgen we voor
aangepaste catering." De belangrijkste troeven van Mojo's zijn echter de
dagverse producten die op de vroegmarkt en bij lokale handelaars worden
ingekocht. Wij hebben er alvast een hongertje van gekregen. Jij ook?
Mojo’s
Generaal Deschachtstraat 4
Sint-Katelijne-Waver
015 31 91 94
www.mojos.be

Gelukkig...

Wat als...

...weet jij dat je met een skwinkelbon iemand
echt een plezier kan doen. De skwinkelbon is
dan ook leuk om te geven én nog leuker om te
krijgen. Het ideale eindejaarsgeschenk dus!

...je geen skwinkelbon als
eindejaargeschenk hebt
gekocht.

je koopt de skwinkelbon aan de balie van het gemeentehuis
of via www.skwinkel.be · voor een bedrag naar keuze en met
of zonder cadeauverpakking · je kan er mee gaan shoppen bij
meer dan 70 handelaars in Sint-Katelijne-Waver

Kasteel Sint-Michiels

’t Swingend broodje

Tafelen, feesten of vergaderen in een historisch kader.
Met het Kasteel Sint-Michiels
heeft Elzestraat er sinds 25 juli een
gastronomische trekpleister bij.
Wie sindsdien het gelijknamige
park bezocht genoot vooraf of
nadien ongetwijfeld ook van een
drankje, hapje of lekkere lunch
in de gezellige brasserie of van
een heerlijk diner in het prachtige
restaurant.
De afgelopen jaren heeft het
gemeentebestuur flink geïnvesteerd
in het park en in de restauratie en
renovatie van het 18de-eeuwse
kasteel. Met Nail Kurum - tevens
concessiehouder van Kasteel Tivoli
in Mechelen - werd bovendien een

Vers, lekker en snel.

ideale partner voor de uitbating van
het kasteel gevonden.

zelfs gratis gebruik van maken" vult hij
nog aan.

Met een gezellige brasserie, een
stijlvol restaurant en meerdere
moderne vergaderzalen kunnen
zowel particuliere als zakelijke
klanten op hun wenken worden
bediend. "We willen iedereen in
het Sint-Michielskasteel kunnen
verwelkomen" aldus Nail. "Voor een
drankje, een hapje of om uitgebreid
te tafelen kan men respectievelijk
in de brasserie en het restaurant
terecht. Bedrijven kunnen de
vergaderruimtes op de eerste
verdieping huren. Verenigingen
uit Sint-Katelijne-Waver kunnen er

Wat ons betreft is deze historische
locatie en het prachtig gerestaureerde
kasteel alvast een bezoekje waard.
Kasteel Sint-Michiels
Groenstraat 11
Sint-Katelijne-Waver
015 69 01 58
www.kasteelsintmichiels.be

Op 1 april van dit jaar verhuisde ’t Swingend broodje van
Moniek Verheyen van Mechelen naar Sint-Katelijne-Waver.
Vele klanten die ze de voorbije tien jaar dagverse belegde
broodjes en lekkers snacks voorschotelde volgden haar
naar de nieuwe locatie aan de Mechelsesteenweg, op
wandelafstand van parochiezaal De Goede Herder. Ook heel
wat buurtbewoners en bedrijven uit de omgeving hebben
inmiddels de weg naar het nieuwe stekje van Moniek
gevonden. Ze worden er dan ook dagelijks met de glimlach
ontvangen en kunnen er bovendien rekenen op een snelle
en vlotte bediening. Of zoals Moniek het zelf graag samenvat:
"Vers, lekker en snel".

’t Swingend broodje
Mechelsesteenweg 420
Sint-Katelijne-Waver
0486 25 54 54

Boonstra Vastgoed

Nieuwe speler op vastgoedmarkt.

GRAFISCH
ONTWERP
voor bedrijven én particulieren
www.thelittledots.be

Met Boonstra vastgoed kwam er dit jaar een
nieuwe speler op de regionale vastgoedmarkt.
Zaakvoerder Jeroen Boonstra en z'n team staan
garant voor een persoonlijke aanpak bij iedere
vastgoedtransactie. Dankzij een transparante en
innovatieve aanpak én correcte prijzen hebben al
heel wat eigenaars de verkoop of verhuur van hun
eigendom aan Boonstra Vastgoed toevertrouwd.
Laat ook jij je graag van A tot Z begeleiden dan komen ze graag even langs
voor een vrijblijvend gesprek en/of gratis schatting.
Boonstra Vastgoed
Zoetewei 14 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0472 22 12 41
www.boonstravastgoed.be

VERELST CVBA
Mechelsesteenweg 109
2860 Sint-Katelijne-Waver
015/31 17 34
kantoor.verelst@verz.kbc.be
www.verelstverzekeringen.be

Huis De Preter

Bloemen Sonart

Aan alle mooie liedjes komt een einde. Zo ook aan
dat van Huis De Preter want sinds dertig november
jongstleden blijft de deur van een van de langst
bestaande kledingzaken in onze gemeente definitief
dicht. Sindsdien geniet Paula Vermeylen van een
welverdiend pensioen.

In 2008 opende Sonia Celis een bloemen, planten en
decoratiewinkel in het hartje van Sint-Katelijne-Waver.
Na tien succesvolle jaren was de tijd gekomen om haar
werk en hobby nog wat dichter bij huis uit te oefenen.
Voortaan is Bloemen Sonart dan ook te vinden in
Elzestraat.

Nieuwe locatie, dezelfde passie.

WWW.SOULPATH.BE
0(032)485 910046

Afscheid van gevestigde waarde.

Voel jij je minder fit en vitaal
als voorheen en merk je dat
je een dagje ouder wordt?

Het waren de schoonouders van Paula die in 1945 voor het
eerst de deuren van Huis De Preter openden. De zaak werd
al snel een gevestigde waarde. Het succes was vooral te
danken aan de prima ligging, pal in het dorp van Onze-LieveVrouw-Waver, en aan de keuze voor kwalitatieve collecties.
In 1978, nadat ze de nodige ervaring had opgedaan in een
herenkledingzaak te Mechelen, nam Paula samen met haar
echtgenoot het roer in handen. "We hebben onze klanten
altijd met veel plezier en toewijding bediend en wisten ons
steeds te onderscheiden" aldus Paula. "Na vele mooie jaren
waarvan ik de laatste alleen heb afgewerkt is het echter
tijd om er een punt achter te zetten. Maar niet zonder alle
klanten die de afgelopen 75 jaar de weg naar onze winkel
hebben gevonden van harte bedanken." Dat is dan bij deze
gebeurd Paula. Geniet van je pensioen!

Zowel particulieren als bedrijven kunnen er terecht voor
bloemenabonnementen en/of bloemstukken en boeketten
op bestelling. Rouwstukken, verjaardagsboeketten, een
bloemetje voor valentijn, ... Kortom, voor iedere gelegenheid.
Af te halen of geleverd, aan jou de keuze. Ook jouw
evenement zet Sonia met veel zorg en evenveel plezier
letterlijk in de bloemetjes. Wil je leren bloemschikken? Dan
zijn er de veelbezochte en gezellige workshops. Al aan je
kerstdecoraties gedacht? Sonia zorgt voor een unieke
kerstkrans, een alternatieve kerstboom of een sprankelend
tafelstuk. Op tijd bestellen is wel de boodschap.
Bloemen Sonart
Lindestraat 57
Sint-Katelijne-Waver
0477 49 42 96
www.sonart-deco.be

De specialist in energiezuinige verwarming
airco, ventilatie & zonnepanelen.
Berlaarbaan 148 Sint-Katelijne-Waver
info@bvlbvba.be - 015/63 63 42

WWW.IKBENBVL.BE

Lu Jong
Tibetan Healing yoga
Voor rust in het hoofd, kracht
en vitaliteit.
Gratis proefles
Abonnementen nu met verlaagde
prijs vanaf 39€/maand

Gebruik nu ook je skwinkelbon

smartphones

tablets

laptops

accessoires

Voor al uw eindejaarsgeschenken!
Tele Service Center Mechelsesteenweg 115 Sint-Katelijne-Waver
Dagbladhandel Over De Veiling Mechelsesteenweg 115 Sint-Katelijne-Waver

wenskaarten

afhalen/verzenden van uw pakjes

