Welkom terug in onze
skwinkelende gemeente.
Woensdag 18 maart, de coronatrein dendert in een razende vaart door ons
land en alle niet-essentiële zaken moeten noodgedwongen de deuren sluiten.
Veel tijd om bij de pakken te blijven zitten nemen onze moedige ondernemers
echter niet. Als volleerde kameleons passen ze zich aan om hun klanten te
blijven bedienen en/of te informeren. In tijden van nood ken je je vrienden zegt
men wel eens. Daar kan je in een adem je lokale handelaars en ondernemers
aan toevoegen zo is gebleken. Reden temeer om het - nu de meeste handelaars
en ondernemers de deuren opnieuw hebben geopend - niet te ver te gaan
zoeken in de toekomst. Want alles wat je zoekt vind je ongetwijfeld dichtbij.
skwinkelhieren heet dat.
Voor we straks weer vooruitkijken
blikken we nog even terug op een op
z'n minst gezegd uitdagende periode.
De omstandigheden dwongen onze
handelaars en ondernemers tot
creatieve oplossingen. Velen sloegen
de digitale weg in; het opzetten van
een webshop, contact met klanten
via sociale media, persoonlijk advies
via videocall, online cursussen, ... Heel
wat van hen sprongen op de fiets of
in de auto om bestellingen aan huis
te leveren. Ondanks de ondankbare
omstandigheden werden kosten noch
moeite werden gespaard om jou die
persoonlijke service te blijven bieden.
Ook het skwinkelteam trachtte een
creatief steentje bij te dragen. Zo
werden met Pasen, moederdag en
vaderdag heel wat cadeautjes aan huis
geleverd. Inmiddels hebben zowat

VZW Winkelpromotie Sint-Katelijne-Waver
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
info@skwinkel.be
www.skwinkel.be

alle handelaars en ondernemers van
onze gemeente de deuren opnieuw
geopend. Je wordt er als vanouds met
de glimlach ontvangen, al dan niet
achter een mondmasker of scherm.
Ze halen alles uit de kast om jou
conform en niettemin de opgelegde
voorzorgsmaatregelen het beste
te bieden. Reden temeer dus om
wanneer je straks op zoek gaat naar
een mooi kleedje, een lekker etentje,
een knap bloemstuk, een goeie fles
wijn, een heerlijk ontbijt, … het niet
al te ver te gaan zoeken. Want alles
wat je nodig hebt vind je hier om de
hoek. Via deze skwinkelhierkrant kan
je alvast hernieuwd kennismaken
met een aantal van onze vele lokale
ondernemers. Ze kijken uit naar
jouw komst. Welkom terug in onze
skwinkelende gemeente!

Alexander's Pannekoeken
Alexander's Pannenkoeken staat voor heerlijke pannenkoeken en meer! Wil jij ze ook eens
proeven? Dan hebben we goed nieuws voor jou! We leveren elke 2 weken onze pannenkoeken
en ander lekkers aan huis in Sint-Katelijne-Waver en omstreken. Je kan ons binnenkort
ook bezoeken op de zaterdagmarkt van Lier. Sinds kort werken we aan nieuwe producten.
Onze pannenkoekentaart met belgische chocolade kan je alvast bestellen. Organiseer je een
communie, babyborrel, een trouwfeest of opendeurdag? Ook dan ben je bij ons aan het juiste
adres.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
0494 35 78 92
www.alexanderspannenkoeken.be
info@alexanderspannenkoeken.be

Elke zaterdag op de markt in Lier.
Om de 2 weken een levering aan huis.

Apotheek Cogghe
Bij apotheek Cogghe te Onze-Lieve-Vrouw-Waver kan u niet alleen terecht voor traditionele
hulpmiddelen en medicatie, maar ook voor alternatieve geneeswijzen en specialisaties zoals
homeopathie, spagyrieken, orthomoleculaire geneeskunde en dermatocosmetica. Apotheek
Cogghe is uw vertrouwde apotheek in de buurt. Een enthousiast team van apothekers staat voor
u klaar met advies en hulp op maat van de patiënt tijdens ruime openingsuren.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dijk 18
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 72 21
www.apotheekcogghe.be
info@apotheekcogghe.be

Maandag: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 19u
Dinsdag: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 19u
Woensdag: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 19u
Donderdag: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 19u
Vrijdag: 8u30 - 12u30 / 13u30 - 19u
Zaterdag: 8u30 - 13u0

Argenta Onze-Lieve-Vrouw-Waver - Advieskantoor Stijn Rits bv
Wij staan klaar voor al uw financiële vragen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dorp 12
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 56 69
www.argenta.be
olvwaver@argenta.be

Maandag: 9u - 12u / 13u30 - 17u
Dinsdag: 9u - 12u / op afspraak*
Woensdag: 9u - 12u
Donderdag: 9u - 12u / 13u30 - 17u*
Vrijdag: 9u - 12u / op afspraak
*op afspraak tot 19u

B-Zen Shiatsu & Relaxatie
B-Zen Shiatsu & Relaxatie laat je energie weer stromen. Het is de passie van Christina Candries
om mensen dichter bij zichzelf te brengen. Gun jezelf dit cadeau, meer dan ooit relevant in deze
tijden. Je kunt kiezen uit verschillende soorten behandelingen: een shiatsumassage met oosterse
drukpunten, seiki of een ontspannende relaxatiemassage. Diepgaand en tegelijk heel simpel: de
behandelingen worden bovenop de kledij gegeven. Ook cadeaubons beschikbaar.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Rozenlaan 21
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0474 62 99 14
www.b-zen.be
christina@b-zen.be

Enkel open op afspraak.

Bakkerij Peeters
Wij laten jullie graag weten dat wij in augustus onze winkel een beetje onder handen gaan
nemen waardoor wij sluiten van zaterdag 25/07/2020 tem zondag 23/08/2020. Wij hopen jullie
te verwelkomen in onze nieuwe winkel vanaf maandag 24/08/2020! Maar wij hebben ervoor
gezorgd dat jullie nog steeds jullie brood, pistolets en gebak kunnen bestellen en komen afhalen
in deze periode. Hoe dit alles in zijn werk gaat kan u binnenkort zien op onze facebookpagina,
website of in de winkel.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Wilsonstraat 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 16 78
www.bakkerijpeeters.com
bakkerij.peeters@skynet.be

Maandag: 7u - 18u
Dinsdag: 7u - 18u
Woensdag: gesloten
Donderdag: 7u - 18u
Vrijdag: 7u - 14u
Zaterdag: 7u - 16u
Zondag: 7u - 13u

Beauty Palace
Bij Beauty Palace kan je even helemaal ontspannen en je laten verwennen met een
gelaatsverzorging, pedicure, massage en nog veel meer. Ook de specials; Bodysculptor,
microdermabrasie en spraytanning helpen je om je nóg beter te voelen!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Bergstraat 51
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 55 66 09
www.beautypalace.be
info@thebeautypalace.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u - 20u
Woensdag: 9u - 20u
Donderdag: 9u - 20u
Vrijdag: 9u - 20u
Zaterdag: 9u - 20u
Zondag: gesloten

Beautycare Amber
Hallo ik ben Amber en ben 19 lengtes jong. Vorig jaar studeerde ik af als schoonheidsspecialiste.
Sinds juni 2019 ben ik deeltijds werkzaam aangezien ik nog student ben aan de Erasmushoge
school te Brussel. Ik studeer verder voor een Bachelor Secundair Onderwijs Bio-esthetiek/
Haarzorg. Graag verwelkom ik jullie in de zaak Beautycare Amber. Hier kan je terecht voor een
gelaatsverzorging, pedicure, manicure, suikerontharing, gelaatsontharing met hars en een gellak.

COVID-19 services
Wij werken volledig hygiënisch volgens de vooropgestelde Covid-19 maatregelen.
Graag vragen wij de klant een mondmasker te dragen tijdens de behandelingen.

Ekelenhoek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
0472 56 76 28
www.beautycare-amber.be
beautycare.amber@gmail.com

Van maandag tot zaterdag op afspraak.

Bistro Fräulein Jetaime'ke
Gezellige familiebistro. Duitse en Argentijnse gerechten. Lekkere Belgische suggesties.
Specialiteiten: Wienerschnitzel met aardappeltjes op z'n Duits. Argentijnse steaks, speciale
salades. Seizoensgerechten zoals mosselen en wild. Ook glutenvrije gerechten. Voor feestjes een
zaal tot 50 personen ter beschikking.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dorp 16
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0484 50 42 04
jetaime.emine.vandeuren@hotmail.com

Maandag: 16u - 20u
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 12u - 15u / 17u 21u
Donderdag: 17u - 21u
Vrijdag: 12u - 15u / 17u 22u
Zaterdag: 17u 22u
Zondag: 17u - 21u
Privé vanaf 10 personen op afspraak.

Dierenartsenpraktijk Animalis

Animalis dierenartsenpraktijk vierde vorig jaar zijn 50e verjaardag. Wij zijn een praktijk voor kleine huisdieren. Bij ons kan
u terrecht met hond, kat , konijn, cavia, rat, schildpad, kip… Na méér dan 30 jaar in de Elzestraat hebben wij ons sinds 2016
gevestigd in de Stationsstraat. Dierengeneeskunde blijft innoveren, en om kwalitatitieve service te kunnen bieden was de
verhuis van de Clemenceaustraat naar het nieuwe gebouw noodzakelijk. Ons team bestaat uit 4 dierenartsen: Kris, Elke, Nora
& Jovan en 2 dierenartsassistenten Veerle & Michaël, die zich met hart & ziel voor de dieren inzetten. Om het comfort van
ons kliënteel en onze patientjes veilig op onze praktijk te laten komen hebben we een extra parking aangelegd naast onze
praktijk! Bij ons kan u terrecht voor eerstelijns dierengeneeskunde, Medische beeldvorming RX, Echo, Echocardio, Dentale
RX, Laser, kleine ingrepen, detartratie, in huis-labo, drachtdiagnose en opvolging, …..verzorging met raad en daad van kop
tot staart. Maar ook voor voeding: zowel het veterinary onderhoudsgamma als het veterinary Dieet gamma van Royal Canin,
andere merken mogelijk op bestelling.

COVID-19 services
Momenteel met de COVID19 epidemie moeten wij onze dienstverlening een beetje aanpassen: we beperken het aantal
personen dat binnen mag in de consultatie ruimtes, we vragen onze klanten om de hygiene maatregelen op te volgen:
handen ontsmetten, mondmasker, vooraf bestellen van voeding zodat u bezoek zo kort mogelijk is. Ondanks het mondmasker,
weet dat ons team met de smile voor u klaar staat.
Stationsstraat 136
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 21 15 40
www.animalis-dap.be
praktijk@animalis-dap.be

Maandag: 9u - 13u / 14u - 19u
Dinsdag: 9u - 13u / 14u - 19u
Woensdag: 9u - 13u / 14u - 19u
Donderdag: 9u - 13u / 14u - 19u
Vrijdag: 9u - 13u / 14u - 19u
Zaterdag: 9u - 12u
Zondag: gesloten

C&M vastgoed

C&M Vastgoed kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Clint & Valérie, zaakvoeders van de 3 C&M
Vastgoedkantoren te Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Heist-op-den-Berg, zijn beide gebeten
door de vastgoedmicrobe. Clint kreeg het vak met de paplepel ingegeven, Valérie belandde na
haar studies bouwkunde in de sector. Intussen met elk meer dan 10 jaar ervaring, willen zij met
C&M vastgoed vooral het persoonlijke aspect en de ondersteuning met kennis van zaken in een
vastgoedtraject aanbieden. In eerste instantie zijn mensen gewoon welkom. Ze mogen vrijblijvend
binnenwippen in één van onze kantoren, bij een kopje koffie informatie vragen zonder dat ze het
gevoel krijgen dat ze ergens toe verplicht zijn. Geen slinkse verkooppraatjes, geen toeters en
bellen maar een realistische kijk en een persoonlijke aanpak, dat is het handelsmerk van C&M
Vastgoed. C&M Vastgoed telt intussen 14 medewerkers, stuk voor stuk enthousiastelingen met de
nodige ervaring en de juiste diploma’s voor hun takenpakket binnen C&M Vastgoed. Een gouden
team dat complementair is en zo de beste service kan bieden naar zijn klanten toe!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.
Mechelsesteenweg 27/E002
2860 Sint-Katelijne-Waver
0473 200 200
www.cm-vastgoed.be
welkom@cm-vastgoed.be

Maandag: 9u - 17u
Dinsdag: 9u - 18u
Woensdag: op afspraak
Donderdag: 9u - 18u
Vrijdag: 9u - 17u
Zaterdag: op afspraak

Coiffure Anita
Sinds 06/09/1986
Kapsalon - Fantasiejuwelen - Sjaals.
Volg onze Facebookpagina voor alle nieuwigheden.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 38 51
anitaopdebeeck@telenet.be

Enkel op afspraak.

COMO Fashion Code 07
De mooiste dameskledingzaak van onze gemeente vinden we op de Mechelsesteenweg. Met een
verrassend aanbod van zowel Belgische als internationale merken vindt zowel jong als minder
jong hier steeds toffe nieuwe trends. Margo & Martine ontvangen elke klant met de glimlach en
veel sympathie en dat maakt COMO voor vele dorpsgenoten, maar ook van ver daarbuiten, tot
hun lievelingsadres.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelsesteenweg 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 81 00
www.como-fashion.be
hello@como-fashion.be

Maandag: 14u - 18u
Dinsdag: 10u - 18u
Woensdag: 10u - 18u
Donderdag: 10u - 18u
Vrijdag: 10u - 18u
Zaterdag: 10u 17u
Zondag: gesloten

Dagbladhandel Onder de Linde
In het centrum van O.L.Vr.Waver, bij Pascale en Rudy, reeds 20 jaar een begrip voor al uw
leesplezier. Kranten, week- en maandbladen, boeken, strips en zoveel meer. Een gokje wagen met
alle trekking- en krasspelen van de Nationale Loterij voor 18+ ers. Pakjes verzenden tot ver over
de grens? Geen probleem, met Bpost, UPS of Mondial Relay komt uw pakje zeker terecht. U vind
bij ons vast en zeker de perfecte wenskaart, steeds de allernieuwste collecties van Paperclip ter
beschikking.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dorp 52/A
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 23 83
www.onder-de-linde.be
onder.de.linde@telenet.be

Maandag: 5u30 tot 12u30
Dinsdag: 5u30 - 12u30 / 13u30 tot 18u
Woensdag: 5u30 - 12u30 / 13u30 tot 18u
Donderdag: 5u30 - 12u30 / 13u30 tot 18u
Vrijdag: 5u30 - 12u30 / 13u30 tot 18u
Zaterdag: 6u30 - 15u30
Zondag: gesloten

De 2 Citroenen
Wij zijn een dorpswinkel met veel gezonde en lekkere groenten en fruit, wij maken voor u
geschenkmanden en fruitmanden. En vooral zijn we heel gekend om ons overheerlijk ijs van
verse hoevemelk nl HOREKESHOF.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Generaal Deschachtstraat 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
0477 43 92 11 - 0474 27 02 34
www.horekeshof-2citroenen.be
info@horekeshof-2citroenen.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 8u30 - 18u
Woensdag: 8u30 - 18u
Donderdag: 10u - 18u
Vrijdag: 8u30 - 18u
Zaterdag: 8u30 - 16u
Zondag: gesloten

De Bloemenloods
Ben jij ook zo’n fan van bloemen en groen? Dan ben je hier op de juiste plaats! Wij zijn met ons
Bloemenloods-team graag in de weer om elk plaatsje van je huis te voorzien van het juiste groen
en de gepaste bloemen. In onze nog echte ‘stenen’ winkel kan je alle dagen binnenspringen
voor een bloemetje, om ideeën op te doen en te kuieren door onze groene plantenserre. In
ons familiebedrijf kan je terecht voor een natuurlijk wildboeket, een origineel bloemstuk, je
bruidsboeket, een rouwarrangement en nog zoveel meer… We hopen je snel ‘live’ te ontmoeten!
Veel liefs! Sara – Marijke – Iwona – Hermine – Berit

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Berlaarbaan 384
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 78 11
www.debloemenloods.be
sara@debloemenloods.be

Maandag: 16u - 18u30
Dinsdag: 13u15 - 18u30
Woensdag: 13u15 - 18u30
Donderdag: 13u15 - 18u30
Zaterdag: 9u - 18u
Zondag: 9u - 13u
(openingsuren juli en augustus)

De Makelaardij
De Makelaardij staat voor kwaliteit. Vanaf de kennismaking tot aan de ondertekening van de
verkoop/verhuur overeenkomst. Door continue opleidingen en samenwerking met specialisten
in onder andere vastgoedrecht, stedenbouw en andere specifieke vakgebieden kunnen wij u
helpen met een uitgebreide vastgoedkennis over: verkoop - verhuur - aankoopbegeleiding beheer/rentmeesterschap - opmaken van correcte waardebepaling - stedenbouwkundig advies
- projectontwikkeling. De Makelaardij bestaat uit een team van gedreven vastgoedmakelaars
die een uitstekende dienstverlening geven tijdens de verkoop/verhuur van uw eigendom.
Samen met onze klanten wil De Makelaardij een lange termijnrelatie opbouwen, gebaseerd op
betrouwbaarheid, eerlijkheid en professionaliteit.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 20 20 82
www.demakelaardij.be
info@demakelaardij.be

Maandag: 9u30 - 12u30 / 14u - 17u30
Dinsdag: 9u30 - 12u30 / 14u - 17u30
Woensdag: 9u30 - 12u30 / namiddag op afspraak
Donderdag : 9u30 - 12u30 / 14u - 17u30
Vrijdag: 9u30 - 12u30 / namiddag op afspraak
Zaterdag: op afspraak
Zon- en feestdagen gesloten

Brasserie de Bosmolen
De Bosmolen staat voor lekker eten met oog voor detail. Alle gerechten worden bereid met
dagverse producten van topkwaliteit en respect voor de seizoenen. Zo brengen wij U een
gezonde en volwaardige keuken. Een snelle lunch of uitgebreide maaltijd, het kan allemaal.
Alleen kwaliteit, netheid en creativiteit leiden tot een voortreffelijke maaltijd van hoog niveau.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Berlaarbaan 418
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 25 34 34
www.bosmolen.be
info@bosmolen.be

Dinsdag: 11u45 - 14u / 18u - 21u
Woensdag: 11u45 - 14u / 18u - 21u
Donderdag: 11u45 - 14u / 18u - 21u
Vrijdag: 11u45 - 14u / 18u - 21u
Zaterdag: 18u - 21u

DIY Houten Bouwpakket
"Diy Houten Bouwpakket" is een thuiswinkeltje vol met 3D houten bouwpakketten,
wanddecoraties en miniatuur huisjes. We proberen zo speciaal mogelijk te zijn in het aanbod.
Ons aanbod gaat van DIY miniatuur huizen, Mechanisch bewegende artikelen, auto's, treinen,
speciale bouwwerken en andere gemakkelijke of uitdagende DIY artikelen. Ons doel is om u een
DIY beleving mee te geven in uw dagelijks leven zodat dit een glimlach tovert op uw gezicht.
Eenmaal dat je hiermee begint kan het verslavend werken, verzamel deze DIY objecten allemaal
en krijg zo een verzameling houten 3D bouwwerken waar je blij van wordt. Verzamel ze niet
alleen voor je zelf, deze bouwdozen zijn ook perfect om cadeau te geven. Kom gerust eens
rondkijken in onze thuiswinkel.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dijk 83
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0468 48 39 38
www.diyhoutenbouwpakket.be
verkoop@diyhoutenbouwpakket.be

Maandag: 13u30 - 18u
Dinsdag: 09u00 - 12u en 13u30 - 18u
Woensdag: 13u30 - 18u
Donderdag: 09u- 12u / 13u30 - 18u
Vrijdag: 09u- 12u / 13u30 - 18u
Zaterdag: 09u- 12u / 13u30 - 18u
Zondag: Gesloten

Doopsuiker De Pastorij
Al 12 jaar biedt Doopsuiker De Pastorij in Onze-Lieve-Vrouw-Waver de nieuwste trends en meest
recente collecties doopsuiker en geboortekaartjes aan. Zowel eigen ontwerpen van de klant
als door ons aangeboden maatwerk komen aan bod. Wij bieden eveneens het ontlenen van
geboortekaartenboeken aan zodat u thuis in alle rust kan kiezen. Advies en persoonlijke service
dragen wij hoog in het vaandel, eveneens voor zelfvullers. Ook voor cadeautjes en snoepgoed
kan je bij ons terecht. Vanaf september bieden wij schepsnoep aan en kan je zelf je zakje komen
vullen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Wavervelden 23/C
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0474 53 68 67
www.doopsuikerdepastorij.be
info@doopsuikerdepastorij.be

Dinsdag, donderdag en vrijdag: 13u - 17u
Zaterdag: 10u - 15u
Andere tijdstippen op afspraak.

Eethuis De Volksvriend

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 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. Nu meer dan ooit. Welkom terug!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelsesteenweg 157
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 27 39
www.devolksvriend.be
info@devolksvriend.be

Maandag: 11u30 - 14u30 / 17u - 22u
Donderdag: 11u30 - 14u30 / 17u - 22u
Vrijdag: 11u30 - 14u30 / 17u - 22u
Zaterdag: 17u - 22u30
Zondag: 11u30 - 22u

EYE-WATCH
EYE-WATCH plaatst elektronische beveiliging voor particulieren en ondernemingen. Door de
jaren heen, hebben we ons gespecialiseerd in camerabewaking en intercom (Videofonie). Van
de meest eenvoudige kleine installaties tot grote projecten met artificiële intelligentie (AI) en
slimme camera’s. Denk maar aan temperatuur scannen, toegangscontrole op mondmaskers,
aantal toegelaten bezoekers tellen en zo zijn er diverse toepassingen. Interesse? Laat het ons
weten! We werken vrijblijvend een voorstel uit!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelbaan 9
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0471 34 45 09
www.eye-watch.be
info@eye-watch.be

Filip Willems
Reeds meer dan 25 jaar speciaalzaak in school– en kantoorbenodigdheden copyservice
papierwaren computersupplies stempels boekentassen penshop agenda’s.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Molenstraat 1
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 78 55
www.filipwillems.be
plot@filipwillems.be

Maandag: 13u30 - 18u30
Dinsdag: 8u - 12u30 / 13u30 - 18u30
Donderdag: 8u - 12u30 / 13u30 - 18u30
Vrijdag: 8u - 12u30 / 13u30 - 18u30
Zaterdag: 9u - 12u30 / 13u30 - 16u
Zon- en feestdagen gesloten.

Fotografie Ivan Deleus
Dé fotograaf van Sint-Katelijne-Waver. Bij mij kan je terecht voor pasfoto's, portret foto's van jouw
geliefde, kindjes of je ganse gezin. Ook de huisdieren/paarden worden niet vergeten. Ik beschik
over een eigen ruime verwarmde fotostudio, of ik kom in je vertrouwde omgeving foto's maken.
Ook voor huwelijken, communies, evenementen of andere feesten kan je me contacteren. Ik kan
mijn foto's dadelijk op locatie afdrukken indien gewenst. Ook voor product foto's voor website of
webshop kan je bij mij terecht. Lid van de beroepsfotografen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelsesteenweg 257
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 55 78 - 0484 69 80 17
www.vanivan.be
info@vanivan.be

Na afspraak ben ik beschikbaar op:
maandag tot zaterdag van 9u tot 18u
dinsdag van 9u tot 20u
Zondag op afspraak.

Frituur ´t Studentje
Bij Frituur 't Studentje word je telkens vlot en met een lach bediend met de lekkerste frietjes,
snacks en broodjes! Maak nu ook gebruik van ons gebruiksvriendelijke online bestelplatform,
zodat je in alle rust van thuis uit kan kiezen en je bestelling kan komen oppikken op het gekozen
tijdstip.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen. We raden aan om na het
bestellen buiten te wachten. Onze openingsuren zijn tijdelijk beperkt.

Stationsstraat 324
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 64 02 48 - 0485 57 22 06
www.tstudentje.be
tstudentje@gmail.com

Maandag: 17u - 21u
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 17u - 21u
Donderdag: 17u - 21u
Vrijdag: 11u30 - 13u30 / 17u - 21u
Zaterdag: 17u - 21u
Zondag: 17u - 21u

Gespecialiseerde Voetverzorgster Karin Nys
Sinds 1991 ben ik werkzaam in mijn eigen zaak als Gespecialiseerd Voetverzorgster (GVV). Hygiëne
en professionaliteit zijn dingen waar ik veel belang aan hecht. Om die professionaliteit te kunnen
blijven verzekeren, volg ik op regelmatige basis bijscholingen. Ik ben dan ook in het bezit van het
Kwaliteitslabel van de Belgische Vereniging voor Voetverzorgers (BVV). In 2016 schoolde ik me bij
tot Oncologisch Voetverzorgster (OVV). Een Oncologisch Voetverzorgster (OVV) verleent voetzorg
aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen,
bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat
toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook
preventieve maatregelen nemen opdat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

COVID-19 services
Hygiêne staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken dan ook volgens de opgelegde
hygiëneprotocollen. Wij vragen aan onze klanten om eveneens een mondmasker te dragen
tijdens de behandeling.
Ekelenhoek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
0476 47 43 44
www.voetzorg-karinnys.be
pedicure.karin29@gmail.com

Van maandag tot vrijdag op afspraak.

Groenten en fruit Dirk & Marleen
Verkoop van verse groenten en fruit. Specialiteiten aardbeien, plat fruit en primeurs.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dreefvelden 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
0495 11 72 94
dirk-marleen@hotmail.com

Maandag: 9u - 14u
Woensdag 9u -18u
Vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 9u-18u

Haarstudio Carine
Haarstudio Carine is een innovatief salon waar men rekening houdt met de veranderende trends
en verlangens van de klant. Wij zijn gespecialiseerd in haarwerken en haarstukken. ook hebben
we een groot aanbod headwear.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Erfstraat 18
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 76 04 98
www.haarstudiocarine.be
info@haarstudiocarine.be

Enkel open op afspraak.

Keurslager Hans
Keurslager Hans is sinds 1995 een gevestigde waarde in Sint-katelijne-Waver. Hans heeft de zaak
overgenomen van zijn vader Walter. Keurslager Hans is trots op zijn verse producten. Ontdek bij
ons een uitgebreid assortiment vlees, charcuterie en traiteurgerechten. Hou je een feestje en
heb je een speciale bestelling? Voor elke gelegenheid heeft hij wel iets klaarliggen. Je weet dat
het altijd top is. Kijk eens op onze website en laat je verleiden met lekkere gerechtjes en verse
bereidingen. Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Stationsstraat 54
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 14 79
www.hanstraiteur.be
traiteur.hans@telenet.be

Maandag: 8u30 – 18u
Dinsdag: 8u30 – 18u
Woensdag: 8u30 – 18u
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 8u30 – 18u
Zaterdag: 7u30 – 17u
Zondag: gesloten

IMMO ID
Klanten schenken al meer dan 30 jaar hun vertrouwen aan Immo ID! Wij geven professioneel
advies voor verhuur, verkoop en nieuwbouw. Hoofdzakelijk residentieel vastgoed maar evenzeer
handelspanden en industrieterreinen hebben wij in onze portefeuille. Wij willen op een eerlijke
en correcte manier omgaan met vastgoed want voor iedere partij gaat het over hun toekomst en
hun geld!

COVID-19 services
Wij hanteren alle veiligheidsvoorschriften voorgeschreven door het CIB.

Lemanstraat 56
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 49 08 00
www.immoid.be
info@immoid.be

Maandag: 10u. - 17u.
Dinsdag: 10u. - 17u.
Woensdag: 10u. - 17u.
Donderdag: 10u. - 17u.
Vrijdag: 10u. - 17u.
Ook open op afspraak.

Heat it
Heat-IT realiseert uw plannen voor verwarming, sanitair en hernieuwbare energie met de grootste
zorg VOOR, TIJDENS en NA de werken. Met meer dan 10 jaar ervaring, zijn wij uw betrouwbare
partner voor: centrale verwarming en vloerverwarming - sanitaire installaties / loodgieterij /
badkamerrenovatie - hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, regenwaterrecuperatie onderhoud en herstellingen van gasketels.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lange Zandstraat 32
2860 Sint-Katelijne-Waver
0479 93 72 28
www.heat-it.info
vraag@heat-it.info

HoorCentrum Aerts
Hoorcentrum Aerts is de hoorspecialist uit Vlaanderen die al meer dan 17 jaar werkt aan de beste
service. Samen met u zoeken wij de oplossing die het beste bij u past. Keuze uit de nieuwste
hoortoestellen van verschillende merken. Terugbetaling en onderhoud van uw hoortoestellen
worden voor u geregeld en ingepland. Uw tevredenheid is onze missie!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Hertstraat 69
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 30 07
www.hoorcentrumaerts.be
info@hoorcentrumaerts.be

Maandag: 9u - 12u30 / 13u - 17u
Dinsdag: 13u - 17u / 17u30 - 20u30
Woensdag: 9u - 12u30 / 13u - 17u
Donderdag: 9u - 12u30 / 13u - 17u
Vrijdag: 9u - 12u30 / 13u - 17u

Hubo
Hubo Sint-Katelijne-Waver heeft vorig jaar zijn 10-jarig bestaan gevierd. We zijn op in juli 2009
van start gegaan onder de vlag van Hubo en zijn sindsdien uitgegroeid tot een van de grotere
vestigingen van België. Met een jonge dynamisch team werken we hard en met een hart voor
onze dagelijkse klanten. Met ons ruim aanbod, ook via de website, proberen we al onze klanten
te helpen met een correcte oplossing voor al hun vragen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Drevendaal 7
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 04 50
www.hubo.be
info@stkatelijne-waver.hubo.be

Maandag: 8u30 - 18u30
Dinsdag: 8u30 - 18u30
Woensdag: 8u30 - 18u30
Donderdag: 8u30 - 18u30
Vrijdag: 8u30 - 18u30
Zaterdag: 8u30 - 18u
Zondag: gesloten

Ijsduiveltje
Wij zijn een familiaal ijssalon waar u steeds terecht kan voor vers gemaakt ijs, ijstaarten,warme
en koude dranken, luikse wafels, croques uit het vuistje. Buiten coronatijden bieden wij ook nog
pannekoeken en Brusselse wafels aan. Al ons ijs wordt ambachtelijk gemaakt met verse melk
zonder toevoegingen zodat alle mineralen, vitaminen en natuurlijke smaken bewaard blijven. We
ontvangen jullie graag in onze grote tuin met speeltuin voor een gezellige babbel.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Bergstraat 58
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0495 38 02 58
www.ijsduiveltje.be
info@ijsduiveltje.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 14u - 21u
Woensdag: 14u - 21u
Donderdag: 14u - 21u
Vrijdag: 14u - 21u
Zaterdag: 14u - 21u
Zondag: 14u - 21u

Il Ricordo
Geschenkmanden, Italiaanse wijnen, Italiaanse producten, Italiaanse koffie, pralines, koekjes,
chocolade, geschenken?

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 35
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 75 54 26
www.il-ricordo.com
info@il-ricordo.com

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10u - 12u / 13u - 18u
Woensdag: 10u - 12u / 13u - 18u
Donderdag: 10u - 12u / 13u - 18u
Vrijdag: 10u - 12u / 13u - 18u
Zaterdag: 10u - 12u / 13u - 17u
Zondag: gesloten
Juli en augustus donderdag gesloten.

Hair-Style Diane
Kapsalon voor dames, heren en kinderen sinds 01/10/1983.
Verkoop van haarverzorgingsprodukten.
Unieke cadeauartikeltjes.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Bosstraat 63
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 47 77
zizouke2008@hotmail.com

Maandag: gesloten
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 9u - 17u30
Donderdag: 9u - 17u30
Vrijdag: 7u30 - 17u30
Zaterdag: 7u - 15u
Steeds doorlopend en enkel op afspraak.

IMMO Vercammen
Immokantoor gespecialiseerd in advies, bijstand en begeleiding m.b.t. verkoop en verhuur
van woningen en appartementen. We reserveren 50% van onze tijd om gratis advies te geven
aan mensen die zelf of via een concurrent hun woning willen verkopen. Nieuw: Virtuele
3D-rondleidingen op uw gsm of computer en dit zowel voor verkoop- alsook voor verhuurpanden.
Nieuw: Kennismakingsfilmpje of korte reportagefilm met een gastvrouw speciaal over uw
woning en de omgeving ervan.

COVID-19 services
Alle kantoorafspraken en plaatsbezoeken momenteel enkel na afspraak.

Stationsstraat
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 75 54 44
www.immovercammen.be
info@immovercammen.be

Elke dag na afspraak.

ING Kantoor Sint-Katelijne-Waver
Samen met onze medewerkers staan wij reeds 19 jaar tot uw dienst voor al uw bankzaken,
kredieten, beleggingen en verzekeringen. Contacteer ons of maak een afspraak in één van onze
kantoren. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 70
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 30 61 70
sintkatelijnewaver@ing.be

Van maandag tot vrijdag enkel op afspraak.

Instituut Freya Tanja Smets
Je kunt hier laten verwennen voor gelaatsverzorgingen , maar ook een pedicure, manicure,
gelnagels, sopolish , ontharingen, permanente make-up . Je kun alles bekijken op mijn website.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Duffelsesteenweg 6
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 76 16
www.schoonheidsinstituutfreya.be
smets.tanja@gmail.com

Enkel op afspraak.
Woensdag gesloten.

Juwelen Carole
Opzoek naar een origineel geschenk hier heb je de keuze uit een uniek assortiment. Carole maakt
juwelen in goud en zilver met halfedelstenen en parels, ook op bestelling. Een herstelling, geen
probleem, zowel juwelen als uurwerken kan je laten maken. Eveneens kan je een oud juweel een
nieuwe bestemming geven. Nu totale uitverkoop wegens einde huur.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Wilsonstraat 2
2860 Sint-Katelijne-Waver
0499 35 13 65
stesselsc22@gmail.com

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Woensdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Donderdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Vrijdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Zaterdag: 10u - 12u / 13u30 - 17u
Zondag: gesloten

Kapperie Miki
In ons salon zal uw snit steeds tot in de puntjes verzorgd zijn. We gebruiken enkel kwaliteitsvolle
Matrix en Freezing producten die u en uw haar ten goede komen. Daarbij zijn onze kappers en
kapsters speciaal opgeleid om uw droomkapsel te realiseren – van een nieuw zomerkleurtje,
tot een verfrissend coupe of een uniek kapsel voor een bijzonder evenement. Onze Extra
specialiteiten zijn “Snit” en alle “kleur & balayage” technieken / kleurcorrecties !

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 33 73 73 - 0495 53 10 43
info@kapperiemiki.com

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u - 18u
Woensdag: 9u - 18u
Donderdag: 9u - 21u
Vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 9u - 16u
Zondag: gesloten
Enkel op afspraak.

Katelijns Gebak
Daar de kermissen momenteel niet mogen doorgaan vanwege COVID 19, zijn wij vanaf 29 mei
2020 (tot de heropening van de kermissen) begonnen met de verkoop/afhaal van Smoutebollen,
Beignets en Churros vanuit ons thuisadres. Dit om toch een beetje kermis tot bij de mensen
van Sint-Katelijne-Waver en omstreken te brengen. Alle informatie kan u vinden op onze
facebookpagina “Katelijns Gebak”.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dreefvelden 6
2860 Sint-Katelijne-Waver
0497 84 22 83
marc.torfs2@telenet.be

Vrijdag: 14u - 21u
Zaterdag: 14u - 21u
Zon- en feestdagen: 14u - 21u

Kasjpo bloem & kado
Kasjpo is een lokale, ambachtelijke bloemenwinkel in de Stationsstraat 178 te Sint-KatelijneWaver. Je kan er terecht voor het betere bloemwerk, maar ook voor kleine geschenkjes en leuke
hebbedingetjes.

COVID-19 services
Bij ons winkel je veilig in onze webshop: www.kasjpo.be/webshop. Maar ook in ons winkeltje kan
je veilig terecht. Alcogel en mondmaskers zijn voorradig.

Stationsstraat 178
2860 Sint-Katelijne-Waver
0468 23 86 97
www.kasjpo.be
welkom@kasjpo.be

Woensdag: 18u - 19u30
Donderdag: 9u - 12u
Vrijdag: 14u - 18u30
Zaterdag: 9u – 14u
Op alle andere momenten, na een seintje!

Kasteel Sint-Michiels
Kasteel Sint Michiels is een historisch pand, gelegen in een prachtige tuin in Sint Katelijne
Waver. Ons prachtig terras lokt menig wandelaar, en ’s avonds kan je er dineren met familie
en vrienden. Bij slecht weer ontvangen we U binnen in het prachtig gerestaureerde restaurant
Sint Michiels, waar onze kok de prachtigste gerechten voor U klaarmaakt. Onze feestzalen op de
eerste verdieping staan open voor groepen en families die iets te vieren hebben: verjaardagen,
babyborrels, huwelijk, ... Ook voor de koffietafel bij het overlijden van een dierbare kan U bij ons
terecht.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Groenstraat 11
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 69 01 58
www.kasteelsintmichiels.be
info@kasteelsintmichiels.be

Maandag: op aanvraag
Dinsdag: op aanvraag
Woensdag: 15u - ...
Donderdag: 15u - ...
Vrijdag: 15u - ...
Zaterdag: 15u - ...
Zondag: 12u - ...

Kapsalon Eliganto
Wees welkom bij Kapsalon Eliganto, waar klantvriendelijkheid en professionaliteit centraal
staan. In ons salon zal uw snit steeds tot in de puntjes verzorgd zijn, we gebruiken enkel
kwaliteitsvolle producten die u en uw haar ten goede komen. Daarbij zijn wij speciaal opgeleid
om uw droomkapsel te realiseren... van een nieuw zomerkleurtje, tot een verfrissende coupe of
een uniek kapsel voor een bijzonder evenement, alles is mogelijk.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Stationsstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 72 07
www.eliganto.be
eliganto@outlook.be

Maandag: 9u - 18u
Dinsdag: gesloten
Woensdag: 9u - 18u
Donderdag: 9u - 18u
Vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 8u - 16u30

beLite
Raamfolies.
Tot 80% warmtewering, isolatie, energiebesparing.
UV-wering 99%. Veiligheid en privacy.
Ook zandstraal- en decoratieve glasfolies.
Reclamewerken.
belettering, fotoprint, voertuigenreclame, reclamepanelen/zuilen, freesletters, lichtreclame
textieldoek (LED verlicht), spandoeken, stickers, fotobehang, roll-up, ...

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelbaan 91
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0475 79 59 39
raamfolies@belite.be
www.belite.be

Atelier open
Dinsdag: 13u30 - 17u30
Woensdag: 13u30 - 17u30
Donderdag: 13u30 - 17u30
Vrijdag: 13u30 - 17u30

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Beauty Palace

B-Zen

Alexander's Pannekoeken

Bergstraat 51
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 55 66 09 info@thebeautypalace.be
www.beautypalace.be

Rozenlaan 21
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0474 62 99 14
christina@b-zen.be
www.b-zen.be

Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0494 35 78 92
info@alexanderspannenkoeken.be
www.alexanderspannenkoeken.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

COMO Fashion Code 07

Coiffure Anita

Beautycare Amber

Mechelsesteenweg 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 81 00 hello@como-fashion.be
www.como-fashion.be

Markt 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 38 51 anitaopdebeeck@telenet.be

Ekelenhoek 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0472 56 76 28
beautycare.amber@gmail.com
www.beautycare-amber.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Dierenartsenpraktijk Animalis

De Makelaardij

De Bloemenloods

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

Markt 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
info@demakelaardij.be
www.demakelaardij.be

Berlaarbaan 384
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 78 11 sara@debloemenloods.be
www.debloemenloods.be

SKWINKELHIEREN
daar doe je altijd je voordeel mee
SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Doopsuiker De Pastorij

DIY Houten Bouwpakket

Wavervelden 23
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0474 53 68 67
info@doopsuikerdepastorij.be
www.doopsuikerdepastorij.be

Dijk 83
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0468 48 39 38
verkoop@diyhoutenbouwpakket.be
www.diyhoutenbouwpakket.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Kapperie Miki

Heat it

Hair-Style Diane

Lange Zandstraat 32
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0479 93 72 28
vraag@heat-it.info
www.heat-it.info

Bosstraat 63
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 47 77 zizouke2008@hotmail.com

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Katelijns Gebak

Kasjpo bloem & kado

Kapsalon Eliganto

Lemanstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 33 73 73 - 0495 53 10 43
info@kapperiemiki.com

Dreefvelden 6
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0497 84 22 83
marc.torfs2@telenet.be

Stationsstraat 178
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0468 23 86 97
welkom@kasjpo.be
www.kasjpo.be

Stationsstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 72 07 eliganto@outlook.be
www.eliganto.be

Alexander's Pannekoeken

B-Zen Shiatsu & Relaxatie

Beauty Palace

Goed voor 3 pannenkoeken gratis bij aankoop van
een groot pak (12 stuks). Enkel te bestellen via onze
webshop. Promocode: skwinkel

Aanbod voor diepgaand ONTstressEN. Zet jezelf eens op
je prioriteitenlijstje. Bij reservatie van een helende reeks
van drie shiatsumassages, ontvang je met deze bon een
korting van 10%. Je betaalt 148.5€ in plaats van 165€. De
sessies kunnen plaatsvinden op tijdstip naar keuze.

Goe voor een gratis handmasker bij een
gelaatsverzorging.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Beautycare Amber

Coiffure Anita

COMO Fashion Code 07

10% korting bij boeking van een gelaatsverzorging.
15% korting bij aankoop van
gelaatsverzorgingsproducten na een behandeling.

15% korting op fantasiejuwelen, sjaals en horloges.
10% op haarproducten.

Goed voor een gratis glaasje cava in Café De Vijfhoek.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Bij aankoop vanaf 50€.
Geldig tot 04/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

De Bloemenloods

De Makelaardij

Dierenartsenpraktijk Animalis

Goed voor een gratis plantje bij aankoop vanaf 20€

Goed voor een gratis katoenen skwinkelhierenzak.

Goed voor 10% korting op de voeding van Royal
Canin.

Enkel bij afgifte van deze bon.
Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 06/07/2020 - 12/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON
1 per gezin.
Zolang de voorraad strekt.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON
Geldig tot 12/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIEREN
daar doe je altijd je voordeel mee
DIY Houten Bouwpakket

Doopsuiker De Pastorij

Goed voor een kleine attentie bij iedere aankoop.
Goed voor 15% korting op het goedkoopste item bij
aankoop van 2 of meerdere bouwdozen.

Goed voor een een zakje chocolade-artikelen bij
iedere aankoop. Voor elke communie-bestelling
voorzien we ook een leuk item voor de communicant.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Hair-Style Diane

Heat it

Kapperie Miki

Goed voor een gratis mini shampoo bij elke
haarbewerking!
Goed voor een gratis strandbal bij elke haarsnit voor
de kids.

Goed voor 20% korting bij de aankoop van
badkamermeubelen.

Promotie: Zomer in je haar! 10% korting op diensten
en producten bij Kapperie Miki!

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Enkel voor inwoners van Sint-Katelijne-Waver.
Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/08/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Kapsalon Eliganto

Kasjpo bloem & kado

Katelijns Gebak

Gratis staaltje t.w.v. 5€ bij uw kappersbeurt.

Goee voor een gratis plantje voor wie met de
skwinkelhierbon betaald.

Goed voor 2 gratis smoutebollen of 1 gratis beignet bij
aankoop.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 03/07/2020 - 12/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Keurslager Hans

Kinderboetiek Het Keizerinnetje

Lingerie Katinka

Bij aankoop van 25€ barbecuevlees een gratis
knuffelkoetje OF 2 potjes in bamboe. Op vertoon van
deze bon. Zolang de voorraad strekt.

Bij afgifte van deze bon:
Vanaf 1 stuk 10%
Vanaf 2 stuks 20%
Meer of 2 stuks 30%

Goed voor de exclusieve en milieuvriendelijke
Katinkatoteshoppingtas. GRATIS bij uw aankopen
vanaf €100,00. Zolang de voorraad strekt.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 20/07/2020 - 01/08/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Marie-Belle schoonheidsspecialiste

Proti Balance

Restaurant De Wijngaerd

Goed voor het gratis lakken van jouw nageltjes in een
fris zomers kleurtje bij het boeken van een hand en/
of voetverzorging (nagellak = gratis i.p.v. 5€ - gelish =
10€ i.p.v. 15€).

Goe voor een gratis L-Carnitinedrankje bij aankoop en
bij afgifte van deze bon.

Op 16 juli blaast de Wijngaerd 31 kaarsjes uit. Bij
afgifte van deze bon trakteren we jou op “nen Detteg”,
ons lekker fris huisbiertje.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 20/07/2020 - 01/08/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 17/07/2020 - 22/07/2020
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Restaurant L'olivier

Rozen De Groof

San-T

Bij afgifte van deze bon trakteren we op onze lekkere
huisaperitief!

Jouw Staycation fleurig inzetten? Breng het
vakantiegevoel in huis door een plukvers boeket van
Rozen De Groof. Gebruik de kortingscode: ‘skwinkel’
tijdens je volgende online bestelling en geniet tijdens
het begin van de vakantie van 20% korting!

Bon voor nieuwe klanten: goed voor een driebeurten
kaart voor 140€ i.p.v. 165€!

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 12/07/2020.
Niet cumuleerbaar. Enkel online.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIEREN
daar doe je altijd je voordeel mee
Schoenen De Groof

Schoonheidssalon Feguro

Na maanden van plichtsbewust de richtlijnen na te
leven, willen we jullie graag bedanken met een leuke
handige attentie bij iedere aankoop gedurende de
skwinkelhiermaand.

Goed voor een leuk geschenkje bij elke behandeling
vanaf 30 minuten.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 15/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Bij afgifte van deze bpn.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Slagerij Diederik & Anja

Taverne IJssalon Margo

Extra promo actie via JOYN-kaart:
Activeer de coupon en krijg 250g gehakt gratis bij
aankoop min. 15 euro.

Goed voor een gratis koffie bij gebak. Geldig van
01/07/2020 - 31/07/2020.
Goed voor een gratis glaasje cava of retsina bij een
Grieks gerecht. Geldig van 01/08/2020 - 31/08/2020.

SKWINKELHIERBON

Geldig van 01/07/2020 - 18/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

SKWINKELHIERBON

Zonnecenter Lorelei
SKWINKELHIERBON

Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar.
Niet inwisselbaar voor geld.

Vineo

Malotte Two

Goed voor 1 gratis fles bij aankoop van 6 flessen.
Gebruik de actiecode “SKWINKELHIER” bij uw online
bestelling.

Waardebon van 15€ bij aankopen vanaf 125€ uit
onze herstcollectie. Geldig tot 30/09/2020. Niet
cumuleerbaar. Niet inwisselbaar voor geld.

Geldig van 01/07/2020 - 31/07/2020.
Niet cumuleerbaar. Enkel online.
Niet inwisselbaar voor geld.

Geniet ook van 70% korting bij aankoop vanaf 2 stuks
tijdens onze megastockverkoop op zondag 15 juli.
Vanaf 15 juli koppelverkoop: lente- en zomercollectie
2020 aan -30% bij aankoop vanaf 2 stuks.

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Goed voor een gratis proefbeurt voor iedere klant op
nieuwe toestellen: Ergoline Dynamic Power of Alpha
Sun Deluxe Intellisun.

ST.-KAT.-WAVER

-15%*

op het volledige assortiment!

Bij afgifte van deze bon krijgt u éénmalig 15% korting op het volledige
assortiment - geldig t.e.m 31/07/2020 - Enkel originele bons worden
aanvaard - niet cumuleerbaar met folderprijzen en andere kortingen,
niet geldig op Box&Go pakketten en gashoudende producten
Max. 1 bon per klant.

✁

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Lingerie Katinka

Kinderboetiek Het Keizerinnetje

Keurslager Hans

Lemanstraat 44
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 63 09 info@lingerie-katinka.be
www.lingerie-katinka.be

SKWINKELHIERBON
Restaurant De Wijngaerd

Lemanstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 54 13 chantaldubois_1@hotmail.com

Stationsstraat 54
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 14 79 traiteur.hans@telenet.be
www.hanstraiteur.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Liersesteenweg 238
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 82 02 dewijngaerd@scarlet.be
www.dewijngaerd.be

Clemenceaustraat 1
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 65 80 70 skw@proti-balance.be
www.proti-balance.be

Proti Balance

Marie-Belle schoonheidsspecialiste

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

San-T

Rozen De Groof

Restaurant L'olivier

Dijk 55
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0476 23 16 20
gerd@san-t.be
www.san-t.be

Geleeg 14
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0483 02 59 38
info@marie-belle.be
www.marie-belle.be

Otterbeekweg 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 68 80 info@rozendegroof.be
www.rozendegroof.be

Liersesteenweg 151
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 31 43 info@restaurantlolivier.be
www.restaurantlolivier.be

SKWINKELHIEREN
daar doe je altijd je voordeel mee
SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Schoonheidssalon Feguro

Schoenen De Groof

Molenstraat 47
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
- 0476 55 00 86
info@feguro.be
www.feguro.be

Lemanstraat 43-47
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 65 36 info@schoenendegroof.be
www.schoenendegroof.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Zonnecenter Lorelei

Taverne IJssalon Margo

Slagerij Diederik & Anja

Mechelsesteenweg 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 86 85 katelijne@esthetieklorelei.be
www.esthetieklorelei.be

Bosstraat 28
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 58 10 ijssalon.margo@telenet.be
www.ijssalonmargo.be

Dorp 25
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 65 43 40 info@diederikenanja.be
www.diederikenanja.be

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

SKWINKELHIERBON

Hubo

Drevendaal 7
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 04 50
info@stkatelijne-waver.hubo.be
www.hubo.be

Malotte Two

Lemanstraat 62
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 62 20
info@malottetwo.be
www.malottetwo.be

Vineo

Berkelei 95
2860 Sint-Katelijne-Waver
- 0497 72 18 25
info@vineo.be
www.vineo.be

Hair design G&C
Bij G&C Hair Design staat de klant centraal. Met hart en ziel verzorgen wij uw haar. Het uitgebreid
assortiment van producten zorgt ervoor dat wij voor elke klant de geschikte behandeling kunnen
bieden. Wij realiseren creatieve en eigentijdse kapsels voor iedere leeftijd. Van harte welkom op
afspraak bij Gilberte & Carine en dit reeds 33 jaar.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

IJzerenveld 136
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 40 57
lauwers.carina@telenet.be

Woensdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Donderdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Vrijdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Zaterdag: 9u - 14u30

Kinderboetiek Het Keizerinnetje
Is een eigentijdse kinderboetiek met tal van verschillende & betaalbare merkjes om uw zoon of
dochtertje comfortabel en hip te laten stralen. U kan bij ons terecht voor een schattig babysetje
tot trendy en stoere tienerkledij. (Van 0-12 jaar). Wij helpen u graag met het uitzoeken van de
gepaste outfit voor uw kapoen. Zoekt u nog een cadeautje ... denk aan onze cadeaubonnen!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 54 13
chantaldubois_1@hotmail.com

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10u - 17u
Woensdag: gesloten
Donderdag: 10u - 17u
Vrijdag 10u - 17u
Zaterdag 10u - 17u
Zondag: gesloten
1ste zondag van de maand open van 10u - 15u

Kranzenzo
Kranzenzo is een thuiswinkeltje met zelfgemaakte unieke decoratieartikelen. Alle stukken zijn
gemaakt van natuurlijk en gerecycleerd materiaal waardoor de prijs zeer aantrekkelijk is. Ook
voor rouwwerk en bloemstukken naar wens kan je bij mij terecht. Elke maand is er ook een
workshop met een gezellige sfeer en zelfgemaakte taart en koffie of thee.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Zorgvliet 16
2860 Sint-Katelijne-Waver
0477 45 75 20
www.kranzenzo.be
annemie.rousseau@telenet.be

Kranzenzo is meestal open maar misschien
toch even bellen op voorhand.

Le Grain Noble
Al reeds meer dan 20 jaar is Herman Schroons de vaste waarde in Sint-Katelijne-Waver voor alle
soorten wijnen, sterken dranken en zo veel meer. Hij begon zijn dranken zaak in 1994 en bouwde
het uit tot een heuze winkel die voor iedereen toegankelijk is. Herman geeft u steeds met een
glimlach alle advies over alle dranken.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Stationsstraat 70
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 09
www.legrainnoble.be
info@legrainnoble.be

Dinsdag: 9u30 - 12u / 13u - 18u
Woensdag: 9u30 - 12u / 13u - 18u
Donderdag: 9u30 - 12u / 13u - 18u
Vrijdag: 9u30 - 12u / 13u - 18u
Zaterdag: 9u30 - 12u / 13u - 17u

Mimi Baby
Mimi Baby Sint-Katelijne-Waver is dé babyspeciaalzaak in Sint-Katelijne-Waver en omstreken,
maar wij zijn zoveel meer dan dat. Verwachten jullie een kindje? Proficiat! Breng ons een
bezoekje en droom weg in de verschillende babykamers, snuister door de vele babyspulletjes en
-kleertjes en/ of laat u adviseren bij het samenstellen van uw geboortelijst. Of bent u misschien
op zoek naar een cadeautje? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden u namelijk
een gamma van maar liefst 120 merken in verschillende stijlen en prijsklassen. Voor elk wat wils
dus. Wij verwelkomen u graag tijdens onze openingsuren of op afspraak (’s avonds en in het
weekend). De koffie staat al klaar. Hopelijk tot snel!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Ijzerenveld 115
2860 Sint-Katelijne-Waver
0475 64 44 36
dorien@mimibabykatelijne.be

Maandag: 13u - 18u
Dinsdag: op afspraak
Woensdag: 10u - 17u
Donderdag: 13u – 18u
Vrijdag: 10u- 17u
Zaterdag 13u – 17u
Zondag: op afspraak

Lingerie Katinka
Reeds meer dan 28 jaar persoonlijke lingeriestyliste, steeds met de glimlach. We begeleiden je
graag met professioneel advies naar de juiste keuze. Je kan nu ook terecht in onze webwinkel.
Comfy shoppen en toch zeker zijn van topkwaliteit. U kan ook steeds terecht bij Lingerie Katinka
met uw skwinkelhierbon twv €10 of uw andere skwinkelbons.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 44
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 63 09
www.lingerie-katinka.be
info@lingerie-katinka.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u30 - 18u
Woensdag: 9u30 - 18u
Donderdag: 9u30 - 18u
Vrijdag: 9u30 - 18u
Zaterdag: 9u30 - 18u
Zondag: gesloten

Lux-Spas
Lux-spas is een familiezaak dat zich helemaal toelegt op de verkoop, installatie en naservice van
kwalitatieve wellness toestellen voor zowel privé als professioneel gebruik. Onze specialisatie en
passie zijn onder meer jacuzzi’s, zwemspas, therapeutische infraroodcabines en sauna’s.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Drevendaal 13
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 39 15
www.lux-spas.be
info@lux-spas.be

Woensdag: 13u - 17u
Donderdag: 13u - 17u
Vrijdag: 13u - 17u
Zaterdag: 10u - 17u
Bel ons voor een afspraak op een voor jou relax
moment!

Maggy‘s salons
Maggy’s Salons in Sint-Katelijne-Waver is en blijft de zetelspecialist in de regio. Al vele jaren
biedt Maggy’s Salons een heel mooi aanbod aan salons, in verschillende stijlen, materialen
en kleuren en voor elk budget. U kunt rustig rondkijken in de ruime toonzaal waar veel salons
getoond worden zodat u optimaal kunt kiezen en vergelijken. Het is altijd heerlijk om onderuit te
zakken in een comfortabele zetel. Het zitcomfort moet goed zijn, onze zetelspecialisten helpen u
graag op weg met een persoonlijk advies. Want onder meer de lengte, het lichaamsgewicht en
uw favoriete houding spelen een rol. Maar het oog wil ook wat! Bij Maggy’s Salons kunt u terecht
voor echte klassiekers, maar ook voor tijdloos Italiaanse ontwerpen. Met bijpassende kussens en
een leuk tapijtje maakt u er een heerlijke knusse oase van! Nieuw zijn onze relax fauteuils met
5 jaar garantie.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelsesteenweg 167
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 38 63
www.maggys.be
info@maggys.be

Alle dagen open van 10u tot 18u.
Ook op zondag.
Dinsdag enkel op afspraak.

Maldoy
Maldoy, uw speciaalzaak voor kwaliteit gereedschappen, tuin & park en cleaning in de buurt!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dreefvelden 15
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 30 64 00
www.maldoy.com
info@maldoy.com

Maandag: 8u - 12u / 13u - 18u
Dinsdag: 8u - 12u / 13u - 18u
Woensdag: 8u - 12u / 13u - 18u
Donderdag: 8u - 12u / 13u - 18u
Vrijdag: 8u - 12u / 13u - 18u
Zaterdag: 9u - 14u
Zondag: gesloten
Juli en augustus op zaterdag gesloten.

Malotte Two
Kledingzaak Malotte Two volgt alle modetrends op de voet is gekend om persoonlijke aanpak en
trendy Belgische damesmerkenzoals Caroline Biss, Xandres, Senso, Atmos, Marie Mero, Brax, ...
Zowel voor kleding, accessoires en panty’s kan je er terecht. Je wordt er van top tot teen gekleed.
Als klant word je individueel bijgestaan in je kledingkeuze en krijg je daarenboven kleuradvies
om jouw outfit helemaal aan je persoonlijkheid aan te passen. Bekijk zeker onze website om alle
collecties te raadplegen. Nieuw is de webshop waar je makkelijk kan bestellen en raadplegen
of een kledingstuk nog beschikbaar is. Ongetwijfeld stap je met een goed gevoel en een mooie
outfit bij Malotte Two buiten! Wij zijn ook lid van de Gezinsbond, wat voor mooie voordelen kan
zorgen. Wij verzorgen ook uw retouches binnen de week. Wij aanvaarden ook de SKWinkelbon en
de gele SKWinkelhierbon. Maak gebruik tijdens het shoppen van onze privé parking achteraan
de winkel – super makkelijk.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.
Lemanstraat 62
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 62 20
www.malottetwo.be
info@malottetwo.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Woensdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Donderdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Vrijdag: 10u - 12u / 13u30 - 18u
Zaterdag: 10 - 17u
Zondag: gesloten

Marie-Belle schoonheidsspecialiste
Mieke heet jullie met veel liefde welkom in haar schoonheidsinstituut Marie-Belle. Laat je heerlijk
verwennen in een rustige, persoonlijke omgeving. Ga je voor een mooi kleurtje op jouw nagels,
laat je jouw voeten graag eens verzorgen of ga je voor een huidverbeterende gelaatsverzorging?
In een veilige omgeving kan je genieten van een heerlijk verwenmomentje. De producten
werden met heel veel zorg voor jullie uitgekozen: zo kan je genieten van de bio-natuurlijke
verzorgingsproducten van C/O Gerd en Odylique, het frisse Youth Lab, de vooruitstrevende
cosmeticalijn van Francie Cosmetics en de verzorgende minerale make-up lijn van Claré Blanc.

COVID-19 services
Mieke is een gecertificeerd schoonheidsspecialiste en creëerde een veilige omgeving conform
de richtlijnen van de sectorgids opgesteld door de Belgische Beauty Federatie.

Geleeg 14
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0483 02 59 38
www.marie-belle.be
info@marie-belle.be

Enkel op afspraak via telefoon of website.
Dinsdag: 9u - 18u
Woensdag: 9u - 18u
Donderdag: 14u - 21u
Vrijdag: 9u - 16u
Zaterdag: 9u - 14u

Massage Tortoise

Waarom ik doe wat ik doe. Al heel mijn leven ervaar ik de voordelen van een massage. Het is
een familiegeschenk dat van generatie op generatie is doorgegeven. Het is een manier om te
tonen dat je geeft om een ander, dat je koestert en zorgt. Het is een essentieel onderdeel van
de gezondheid. Massage Tortoise focust voornamelijk op zorgmassages. Een zorgmassage stelt
geen criteria, zoekt niet naar genezing en verlaagt drempels. Hereniging met je lichaam en de
kalmte die ons voortstuwt is de onderliggende boodschap. Mensen met een uitdaging zoals
zoals fibromyalgie, reuma, MS, ALS, Parkinson, mensen met dementie, mensen met hoge leeftijd,
… vinden hier hun geschenk, hun verademing in de warmte van de gearomatiseerde olie en
afgestemde massagetechnieken. Naast deze massages op maat kan je in het salon ook genieten
van relaxerende massages met of zonder kruidenstempels. Wanneer een intensievere massage
waarbij het adresseren van protesterende spieren vereist is, wordt gekozen voor een drukpunt –
of stoelmassage.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.
Beatrijsstraat 133
2860 Sint-Katelijne-Waver
0477 41 65 51
www.massagetortoise.com
massagetortoise@outlook.com

Vrijdag: 14u - 20u
Zaterdag: 14u - 20u
Zondag: 14u - 20u
Enkel op afspraak.

Lingerie 4 You
Creatief zijn met het maken van lingerie, dat is mijn passie. Je kan bij mij terecht voor maatwerk
in eigen atelier. Lingerie en Sport-BH van cup D tot cup O. Naaiworkshops om zelf lingerie te leren
maken.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 11
2860 Sint-Katelijne-Waver
0474 79 07 44
www.lingerie4you.be
natasja@lingerie4you.be

Maandag: op afspraak
Dinsdag: op afspraak
Woensdag: op afspraak
Donderdag: 10u – 17u
Vrijdag: 10u – 17u
Zaterdag: 10u – 17u
Zondag: gesloten

Pippa Pepper Italian Gelato
Zin in een lekker, ambachtelijk gemaakt, vers ijsje? Een ijsje gemaakt met verse, echte producten.
Met écht fruit, échte noot pasta’s en zonder allerhande kunstmatige smaak of kleurstoffen. Kom
dan zeker eens langs bij Pippa Pepper! U heeft een ijstaart nodig voor een feestje, communie,
verjaardag, geboorte, ...? Bespreek met ons wat er kan en wij maken voor u en uw gasten met
plezier een overheerlijke ijstaart. Ook voor een lekkere koffie, een versgebakken pannenkoek of
wafel bent u bij ons altijd welkom!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Liersesteenweg 240
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 36 03
www.pippapepper.be
info@pippapepper.be

Open van woensdag tot en met zondag
van 13u tot 20u

Prana Yoga Studio

“Go back to basics. Less is more. Slow is the new fast. Give yourself permission to relax. Follow
your intuition. Get back in contact with your nature. Feel yourself at home.” Al deze quotes passen
bij ons. Met zowel onze Yin als Yang Yogastijlen & -activiteiten willen we inspiratie doorgeven,
een zaadje planten & een steuntje in de rug bieden aan iedereen die zich wil openstellen voor
meer balans in zijn/haar leven. Zowel op fysiek als mentaal, emotioneel & energetisch vlak
ondersteunen we je graag in je proces naar de beste versie van jezelf. Kom proeven van onze
lessen, workshops, trainingen, online lessen, weekends & retreats en voel je telkens opnieuw van
harte welkom. Of het nu je eerste stappen zijn op het pad naar persoonlijke groei of je duizendste
stappen, het maakt niet uit. Wij brengen graag mensen samen. We zien je graag verschijnen,
horen graag je vragen, lezen graag je verhaal & voelen graag je aanwezigheid. Namasté.

COVID-19 services

In het “post-corona-tijdperk” hebben we enkele safety guidelines opgesteld voor onze zaak,
allemaal terug te vinden op de homepage van onze website. Wij zorgen ervoor dat alles hier
veilig verloopt zodat je je kan ontspannen op je yogamat.
Dorp 37
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0486 36 47 11
www.pranayogastudio.be
info@pranayogakaren.be

Heel de week door verschillende yogalessen.
Check ons uurrooster via onze kalender. Graag
online reserveren.

Rozen De Groof
Bij Rozen De Groof zijn we fier op ons werk. Elke bosje kraakverse bloemen wordt met passie en
kennis omgetoverd tot een prachtig boeket of bloemstuk. Wij werken op maat van onze klant: wat
u vraagt, toveren wij tevoorschijn.
Geen tijd om langs te komen in onze winkel? Vanaf nu bestelt u uw boeketten van Rozen De Groof
snel en eenvoudig via onze website. Elke bestelling wordt zorgvuldig samengesteld met verse
bloemen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Otterbeekweg 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 55 68 80
www.rozendegroof.be
info@rozendegroof.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u - 18u
Woensdag: 9u - 18u
Donderdag: 9u - 18u
Vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 9u - 18u
Zondag: 9u - 13u

Restaurant De Wijngaerd
Restaurant de Wijngaerd is een familierestaurant waar de keuken ondertussen al 31 jaar op volle
toeren draait. Het is al die jaren onze bedoeling om de klanten een mooie seizoensgebonden
kaart aan te bieden, Waarbij een ruim aanbod aan Katelijnse groentjes zeker niet mag ontbreken.
Een (h)eerlijke, ouderwets aanbod van gerechten met invloeden vanuit heel Europa. Vis, vlees,
wild, asperge of mosselgerechten tijdens het juiste seizoen.

COVID-19 services
Wij volgen de COVID-19 maatregelen voor de Horeca strikt op. Hierdoor verliezen wij verschillende
zitplaatsen en werken wij tijdelijk met een beperkte menukaart. Slechts tafels van maximum 10
personen toegelaten. Een veilig bezoek aan de Wijngaerd is topprioriteit voor ons.

Liersesteenweg 238
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 82 02
www.dewijngaerd.be
dewijngaerd@scarlet.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 11u30u - 14u30 / 17u - 21u
Woensdag: 11u30u - 14u30 / 17u - 21u
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 11u30u - 14u30 / 17u - 21u
Zaterdag: 11u30u - 14u30 / 17u - 21u
Zondag: 11u30u - 14u30 / 17u - 21u

Proti Balance
Bij Proti Balance kunnen onze professionele dieetcoaches u helpen in uw strijd tegen de
overtollige kilootjes. Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en wij maken ze haalbaar
voor u. Bovendien is onze uitgebreide begeleiding voor onze klanten volledig gratis! Proti Balance
is uw garantie op succes: • Ruime keuze proteïnerijke voeding, snacks en voedingssupplementen
• Persoonlijk plan op maat • Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een professionele dieetcoach •
Iedereen welkom; man of vrouw, jong of oud • Ook gespecialiseerd in sportdieet & sportvoeding
(CONCAP) • 6 dagen op 7 geopend • Ook na bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Clemenceaustraat 1
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 65 80 70
www.proti-balance.be
skw@proti-balance.be

Maandag: 9u tot 18u
Dinsdag: 10u tot 18u
Woensdag: 10u tot 18u
Donderdag: 9u tot 18u
Vrijdag: 10u tot 18u
Zaterdag: 9u tot 17u
Zondag: gesloten

Slagerij Diederik & Anja
Wij zijn een ambachtelijke slagerij met een ruim aanbod van Belgisch rundsvlees (Witblauw),
alsook enkele specialiteiten rund zoals Rubia Galega, Ierse rib eye, … naargelang marktaanbod
en op vraag van klant. Ook ons varkensvlees is van eigen bodem met name Duroc D’Olives. Wenst
u een smaakvol stukje vlees voor op de BBQ kom gerust langs! Daarnaast is er ook een ruim
aanbod van huisbereide charcuterie o.a. pensen, vleesbrood, kippenwit, panchetta, etc… Indien
vragen, stel ze gerust, wij beantwoorden ze met de glimlach.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dorp 25
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 65 43 40
www.diederikenanja.be
info@diederikenanja.be

Maandag: 8u30 - 13u / 14u - 18u
Dinsdag: 8u30 - 13u / 14u - 18u
Woensdag: 8u30 - 13u / 14u - 18u
Donderdag: gesloten
Vrijdag: 8u30 - 13u / 14u - 18u
Zaterdag: 8u - 16u
Zondag: gesloten

Retouches Kristel
Retouches Kristel is een naaiatelier waar u terecht kan voor allerhande herstellingen van kledij
en textiel.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Vossenberglei 19
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 32 25 23

Dinsdag: 9u - 18u / 17u. - 20u.
Vrijdag: 9u. - 18u. / 17u. - 20u.
Ook open op afspraak.
Laatste vrijdagavond van de maand gesloten.

Retro-Rent
In 1999 is T.I.C. Retro-Rent opgericht door Timothy De Sterck als een klein ijssalon in het Mechelse.
In 2004 begon de verkoop van ijsjes op beurzen en sindsdien zijn we uitgegroeid tot een
gevestigde waarde als het gaat om ijs- en wafelverkoop op evenementen en festivals. Sinds
enkele jaren bieden we ook catering & event diensten aan zowel voor bedrijven als particulieren.
Wij verzorgen van A tot Z de catering en bieden tal van verfijnde arrangementen zoals een
uitgebreid warm of koud buffet, broodjeslunch, walking dinner, … In 2018 zijn we gestart met
de verhuur van feest- en horecamateriaal. Wij hebben een uitgebreid assortiment gaande van
keukenmateriaal, old-timers, springkastelen, tafels & stoelen,… tot en met de serviette . Dit
assortiment wordt constant verder uitgebreid. Bekijk zeker onze verhuursite is op:verhuur.retrorent.be

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Berlaarbaan 180
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0477 21 82 92
www.retro-rent.be
info@retro-rent.be

Maandag: 8u - 18u
Dinsdag: 8u - 18u
Woensdag: 8u - 18u
Donderdag: 8u - 18u
Vrijdag: 8u - 18u
Zaterdag: 8u - 18u
Zondag: gesloten

wilink niconsult
Wilink Niconsult is een dynamisch makelaarskantoor met ondertussen meer dan 20 jaar ervaring
maar nog altijd met de gedrevenheid van gisteren. Of het nu gaat om een verzekering, een
spaarplan, een belegging, een persoonlijke lening of een hypothecair krediet ... u kan er bij ons
voor terecht. Samen met u trachten we zo goed als mogelijk uw wensen in kaart te brengen en
zoeken dan naar de meest geschikte oplossing.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Lemanstraat 36
2860 Sint-Katelijne-Waver
0498 67 90 80
www.wilink.be/nl/wipartner/niconsult
niconsult@partner.wilink.be

Van maandag tot en met zaterdag op afspraak.

San-T
Bij Gerd van San-T kan je terecht voor een sessie voetreflexologie. Daarbij krijg je een volledige
en relaxerende massage voor alle delen van het lichaam, ook de organen, spieren en gewrichten.
En dit allemaal heel eenvoudig via de voeten. Voetreflexologie is nuttig voor iedereen en alle
leeftijden. Het is een zeer effectieve manier om je gezondheid te ondersteunen bij: stress,
vermoeidheid, burn-out, hoofdpijn en migraine, spierpijn en gewrichtsklachten, hormonale
disbalans. Kom ervaren wat voetreflexologie werkelijk voor jou kan doen.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Dijk 55
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0476 23 16 20
www.san-t.be
gerd@san-t.be

Enkel open op afspraak.

Schoenen De Groof
Schoenen De Groof is een dynamische schoenenzaak in volle expansie met een breed
assortiment (7 etalages!) aan schoenen, handtassen en accessoires (broeksriemen, rugzakken,
reistassen, juwelen, kousen, parfum,…) voor hem en haar. Persoonlijke dienstverlening, kennis
van enorm veel schoen gerelateerde zaken, gratis advies en vooral veel goesting om de juiste
schoen/handtas/… voor jou te vinden. Wij zetten graag dat extra stapje om jou letterlijk die stap
vooruit te laten zetten!

COVID-19 services
Er is 1 verplichte ingang (schuifdeur) en uitgang (uitgang heren- en reistassenwinkel). Aan de
ingang en aan de kassa staat desinfecterende oplossing ter beschikking. We mikken erop om het
aantal aanwezige klanten te beperken tot 4.

Lemanstraat 43-47
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 65 36
www.schoenendegroof.be
info@schoenendegroof.be

Maandag: 13u30 - 18u30
Dinsdag: 9u30 - 12u / 13u30 - 18u30
Woensdag: 9u30 - 12u / 13u30 - 18u30
Donderdag: 9u30 - 12u / 13u30 - 18u30
Vrijdag: 9u30 - 12u / 13u30 - 18u30
Zaterdag: 9u30 - 18u

Schoonheidssalon Feguro
Bij schoonheidssalon Feguro kunnen zowel mannen als vrouwen terecht voor allerhande
verzorgingen. Heb je probleem voeten zoals ingroeiende nagels, likdoorn, eelt, kloven,
schimmelnagels,... of hebben jou voeten gewoon een goeie opfrisser nodig? Krijg je je dagelijkse
verzorging en/of scheerritueel niet op punt? Last van psoriasis, jeuk, eczeem, dermatitis, acné,
huidveroudering, rosacea,... en nood aan professioneel advies en/of behandeling? Of gewoon
nood aan een Me-time moment ...

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Molenstraat 47
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0476 55 00 86
www.feguro.be
info@feguro.be

Maandag: 9u - 13u
Dinsdag: 10u - 20u
Woensdag: 10u - 18u
Donderdag: 13u - 20u
Vrijdag: 10u - 17u
Zaterdag: 10u - 14u
Enkel op afspraak.

Restaurant L'olivier
Restaurant L’olivier is een gezellig huiskamerrestaurant met een prachtige gloednieuw tuinterras
en tuin. We verwelkomen jullie graag zowel binnen als buiten om jullie te verwennen met onze
vernieuwende maar ook klassieke gerechten, steeds trouw aan de seizoenen. U kan bij ons
terecht voor een snelle lunch, uitgebreid diner of lekker samen zijn met vrienden met onze à
la carte gerechten. Een familie feestje of personeelsetentje ? U kan onder voorwaarden ons
restaurant afhuren en samen bespreken we dan de gerechten.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Liersesteenweg 151
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 31 43
www.restaurantlolivier.be
info@restaurantlolivier.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 12u - 14u / 18u - 22u
Woensdag: 12u - 14u / 18u - 22u
Donderdag: 12u - 14u / 18u - 22u
Vrijdag: 12u - 14u / 18u - 22u
Zaterdag: 18u - 22u
Zondag: 18u - 22u

Taverne IJssalon Margo
Taverne-Ijssalon Margo, gelegen recht tegenover de wintertuin van het Ursulineninstituut, is al
vanaf 1964 tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend om zijn huisgemaakt ambachtelijk roomijs.
Een ijskaart met 40 verschillende ijscoupes en minstens 10 smaken. Er is een grote keuze aan
pannenkoeken, gebak en snacks. Onze Griekse specialiteiten, geserveerd met een Grieks wijntje,
brengen u helemaal in vakantiestemming.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Bosstraat 28
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
015 75 58 10
www.ijssalonmargo.be
ijssalon.margo@telenet.be

Maandag: 11u30 - 21u
Dinsdag: 11u30 - 21u
Woensdag: gesloten
Donderdag: 11u30 - 21u
Vrijdag: 11u30 - 21u
Zaterdag: 15u - 21u
Zondag: 11u30 - 21u

VANUCOM.be
Profiteer van onze jarenlange ervaring en know-how, reeds sinds 2008.
Wij installeren tevens uw toestel, zetten uw gegevens over, leveren aan huis, … u vraagt en wij
proberen u te helpen. Wij bieden onze artikelen ook online aan op de webshop. Meer dan 50000
artikelen vindt u hier. Een vrijblijvende persoonlijke offerte is steeds mogelijk.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Duffelstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
0485 39 68 56
www.vanucom.be
louis@vanucom.be

Wij zijn elke dag open op afspraak (tot 22u)
want u vindt niet direct een winkel, maar u bent
steeds welkom zonder aankoopverplichting.
Liefst eerst een telefoontje, dan ben je zeker
dat we er zijn, zelfs op zondag kan dit als het
dingend is.

Vedic art
Centrum voor creatieve en spirituele groei. Voorbij alles wat we voelen en denken te zijn, ligt een
oneindige ruimte. Werken rond bewustzijn verruimt onze innerlijke wereld, en maakt een verschil
in het dagdagelijkse bestaan. Wat belemmert jou om werkelijk te leven vanuit je kern, hoeveel
van jouw gedachten en gevoelens bepalen je leven. Het innerlijke werk bestaat erin om deze
sluiers te doorzien. Om het lichaam te bevrijden van de aannames die het heeft opgeslagen. Dit
doen we zowel langs de creatieve, als de mentale en emotionele weg.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Kruisweglei 21
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
0472 68 38 55
www.satprem-vedicart.be
marleen@satprem-vedicart.be

Enkel open op afspraak.

Verelst verzekeringen KBC
Bij Verelst Verzekeringen staat de klant centraal. Wilfried, Sven, Stefie, Peter en Annick bieden u
een persoonlijk contact, deskundig advies en een snelle service. Uw activiteiten en verzekeringen
worden onder de loep genomen en er wordt gezorgd voor oplossingen op maat. U bent hier
steeds welkom, ook zonder afspraak.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

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

Maandag: 9u - 12u / 13u - 18u
Dinsdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Woensdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Donderdag: 9u - 12u / 13u - 18u
Vrijdag: 9u - 12u / 13u - 17u

Vineo
Vineo is more than wine! Wij zijn gespecialiseerd in vooral Franse kwaliteitswijnen en leveren
zowel aan horeca als particulieren. Stéphane selecteert zelf de wijnen waarbij prijs/kwaliteit,
respect voor het terroir en natuur belangrijk zijn. Wij importeren rechtstreeks van de wijnboer
en kunnen hierdoor interessante prijzen aanbieden. Altijd welkom in onze wijnkelder voor
persoonlijk advies op afspraak. Ons volledig gamma is te vinden op www.vineo.be.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Berkelei 95
2860 Sint-Katelijne-Waver
0497 72 18 25
www.vineo.be
info@vineo.be

Enkel open op afspraak.

Wilinox
WILINOX is reeds meer dan 50 jaar specialist in kristal, tafelbestek en porselein, kookpotten
en pannen, geschenkartikelen. Een zeer groot aanbod, alles voor de gedekte feesttafel. Ook
topmerken als Villeroy & Boch, Thomas, Rosenthal en Spring maken deel uit van de collectie Onze
grote ruime toonzaal van 500 m_ en 240 m_ parking maakt het afstand houden eenvoudiger.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Krekelenbergweg 32/B
2860 Sint-Katelijne-Waver
0494 64 49 65
www.wilinox.be
koen.wildiers@wilinox.be

Maandag: 9u - 12u / 13u - 17u45
Dinsdag: 9u - 12u / 13u - 17u45
Woensdag: gesloten
Donderdag: 9u - 12u / 13u - 17u45
Vrijdag: 9u - 12u / 13u - 17u45
Zaterdag: 10u - 12u / 13u - 18u
Zondag: gesloten

Zonnecenter Lorelei
Lorelei Zonnestudio's/beautysalon, gelokaliseerd op een steenworp van het gemeentehuis, biedt
u zonnige verwenmomenten en beautydiensten aan. Momenteel wordt het achteraan gelegen
zonnecentrum in een volledig nieuw kleedje gestopt. De nieuwste Ergoline Dynamic Power en
Alpha Deluxe Intellisun maken deel uit van de vernieuwing. Vraag via de website alvast uw gratis
proefbeurt aan!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Mechelsesteenweg 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 86 85
www.esthetieklorelei.be
katelijne@esthetieklorelei.be

Zonnecentrum: alle dagen van 8u - 23u
Beautysalon: op afspraak

Wijnhandel Mia
Ik ben begonnen met de kermis in juli 1973. Eerst had ik een bloemenwinkel op Markt 36 en
in 1978 naar nummer 10 verhuisd. Na 30 jaar met plezier ‘Bloemen Mia’ geweest te zijn heb ik
de nabijgelegen wijnhandel Montmirail overgenomen en nu 17 jaar later sta ik jullie nog steeds
jullie ten dienst om Wijnen, Likeuren, Lotto en loterij, diverse rookwaren, snoepgoed aan de man/
vrouw te brengen. Ook verkopen wij op bestelling snoepzakjes voor feestjes. Ik kijk uit jullie te
ontmoeten in mijn winkeltje!

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 37 77
mia.bouchet@skynet.be

Maandag: gesloten
Dinsdag: 13u30 - 18u30
Woensdag: 9u - 12u15 / 13u30 - 18u30
Donderdag: 9u - 12u15 / 13u30 - 18u30
Vrijdag: 9u - 12u15 / 13u30 - 18u30
Zaterdag: 9u - 17u30
Zondag: 9u30 tot 16u

Zakenkantoor Cools-De Cat (Fintro)
Zelfstandig Fintro bankagent en onafhankelijke verzekeringsmakelaar met grondige kennis van
de financiële wereld. Vertrouwen en persoonlijk advies staan bij ons centraal.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 33
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 03 50
www.zakenkantoorcools-decat.be
info@zakenkantoorcools-decat.be

Maandag: 9u - 12u30 en 14u – 17u
Dnsdag: 9u - 12u30 en 14u – 17u
Woensdag: 9u - 12u30
Donderdag: 9u - 12u30 en 14u – 17u
Vrijdag: 9u - 12u30 en 14u – 17u
Advies op afspraak. Loket service enkel in de
voormiddag en ook enkel op afspraak.

Restaurant Katelijne
Restaurant Katelijne is geworteld in de groentestreek en heeft een verfijnde, typisch Vlaamse
keuken. Wat zich vertaalt in iets meer vleesgerechten, maar ook heerlijke visdelicatessen. Bezoek
ons voor een romantisch diner, zakenlunch, verzorgd slaatje of de heerlijke suggesties.

COVID-19 services
Wij volgen de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

Markt 37
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 53 40
www.restaurantkatelijne.be
info@restaurantkatelijne.be

Maandag: 12u - 14u30 / 18u - 22u
Dinsdag: 112u - 14u30 / 18u - 22u
Woensdag: gesloten
Donderdag: 18u - 22u
Vrijdag: 12u - 14u30 / 18u - 22u
Zaterdag: 12u - 14u30 / 18u - 22u
Zondag: 12u - 21u
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skwinkelhierbon
skwinkelhierbon
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Veel skwinkelhier-plezier!
Veel skwinkelhier-plezier!

De skwinkelbon...
leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.
Nog op zoek naar een leuk en origineel geschenk waar
je iemand echt een plezier mee kan doen? Dan is er de
skwinkelbon! De cadeaubon die leuk is om te geven en
nog leuker om te krijgen. Je koopt ‘m aan de balie van
het gemeentehuis of via www.skwinkel.be. En diegene
aan wie jij 'm cadeau doet kan ermee gaan shoppen bij
meer dan 80 handelaars.

Leuk om te geven!
Met de skwinkelbon biedt de gemeente Sint-Katelijne-Waver in
samenwerking met skwinkel sinds 1 september 2017 haar eigen
cadeaubon aan. Of het nu om een verjaardag, huwelijk, jubileum,
promotie of housewarming gaat, of het nu voor eindejaar, valentijn,
vaderdag dan wel voor moederdag is, met de skwinkelbon heb je
altijd een ideaal geschenk op zak.
Ook voor de werknemers, klanten, leveranciers of zakenrelaties
van je bedrijf is de skwinkelbon een meer dan gepast geschenk.
Of organiseer je met je vereniging een quiz, tombola of andere
activiteit? Dan mag de skwinkelbon beslist niet op je prijzentafel
ontbreken. Kortom, de skwinkelbon is altijd leuk om te geven.

Nog leuker om te krijgen!
De gelukkige ontvanger van de skwinkelbon kan er mee gaan
shoppen bij meer dan 80 handelaars in de gemeente Sint-KatelijneWaver en hoeft ‘m zelfs niet op te kopen in één en dezelfde winkel.
Met de skwinkelbon kan je namelijk bij meerdere handelaars
betalen tot de totale waarde ervan is opgebruikt. Een cadeaubon

voor meerdere cadeaus dus. Is dat niet leuk om te krijgen?!
De lijst met handelaars waar je momenteel met de skwinkelbon
kan betalen vind je hiernaast. De meest geactualiseerde lijst vind je
steeds op www.skwinkel.be.

Makkelijk om te kopen!
Je kan de de skwinkelbon in bankkaartformaat aanschaffen aan
de balie van het gemeentehuis of via de website van skwinkel. Je
bepaalt in beide gevallen zelf de waarde met een minimum van 5
EURO, en voor slechts 1 EURO krijg je er de leuke cadeauverpakking
bij.
Koop je de skwinkelbon in het gemeentehuis dan krijg je deze
uiteraard onmiddellijk mee. Bestel je online dan betaal je een
minimum aan verzendingskosten en valt de skwinkelbon eerstdaags
in je brievenbus. Is er haast bij dan kan je bij een online bestelling
opteren om de skwinkelbon via email te laten versturen. Luttele
tellen na betaling vind je ‘m dan in PDF-formaat in je mailbox terug.
De skwinkelbon blijft geldig tot één jaar na de aankoopdatum.

Bij deze handelaars kan je skwinkelen
met de skwinkelbon!
Hierna een overzicht van alle handelaars waar je momenteel kan skwinkelen met de skwinkelbon.
Aangezien er regelmatig nieuwe handelaars aansluiten kijk je best op www.skwinkel.be voor de meest
actuele lijst. Ook bij de de aankoop van een skwinkelbon ontvang je steeds een lijst met de deelnemende
handelaars.
't Simpel genot - 't Huis bij de kapper

Mechelbaan

157

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

JP Borduur

Fortsesteenweg

52/C

Sint-Katelijne-Waver

Aveve Tuincentrum Goossens

Stationsstraat

75

Sint-Katelijne-Waver

Kapperie Miki

Lemanstraat

9

Sint-Katelijne-Waver

Bakkerij Peeters

Wilsonstraat

39

Sint-Katelijne-Waver

Kapsalon Charlotte

Dorp

10

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Bamboo Inn

Berlaarbaan

83/C

Sint-Katelijne-Waver

Kapsalon Eliganto

Stationsstraat

9

Sint-Katelijne-Waver

Banden Bruneel

Berlaarbaan

171/A

Sint-Katelijne-Waver

Kasjpo bloem & kado

Stationsstraat

178

Sint-Katelijne-Waver

Bandencentrale Van den Eynde

Mechelsesteenweg

1

Sint-Katelijne-Waver

Keurslager Hans

Stationsstraat

54

Sint-Katelijne-Waver

Beauty Palace

Bergstraat

51

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kinderboetiek Het Keizerinnetje

Lemanstraat

16

Sint-Katelijne-Waver

Bistro Markt21

Markt

21

Sint-Katelijne-Waver

Kranzenzo

Zorgvliet

16

Sint-Katelijne-Waver

Bloemen Sonart

Lindestraat

57

Sint-Katelijne-Waver

Lambrechts

Dreefvelden

15

Sint-Katelijne-Waver

Brasserie de Bosmolen

Berlaarbaan

418

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Lingerie 4 You

Markt

11

Sint-Katelijne-Waver

Brasserie De Seats

Berlaarbaan

361

Sint-Katelijne-Waver

Lingerie Katinka

Lemanstraat

44

Sint-Katelijne-Waver

Brood en banket Op De Beeck

Dorp

17

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Maldoy

Dreefvelden

15

Sint-Katelijne-Waver

Brood- en banketbakkerij De Graef

Lemanstraat

46

Sint-Katelijne-Waver

Malotte Two

Lemanstraat

62

Sint-Katelijne-Waver

Cafetaria Bruultjeshoek

Wavervelden

12

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Marie-Belle schoonheidsspecialiste

Geleeg

14

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Carrefour Express

Markt

30

Sint-Katelijne-Waver

Mimi Baby

Ijzerenveld

115

Sint-Katelijne-Waver

Centpourcent

Antwerpsesteenweg

1

Sint-Katelijne-Waver

Mojo’s

Generaal Deschachtstraat 4

Sint-Katelijne-Waver

Chamizo fietsen

Liersesteenweg

88

Sint-Katelijne-Waver

Optiek Katelijne

Lemanstraat

3

Sint-Katelijne-Waver

Coiffure Anita

Markt

8

Sint-Katelijne-Waver

Per Voi Beauty & Skincare

Meidoornstraat

11

Sint-Katelijne-Waver

COMO Fashion Code 07

Mechelsesteenweg

39

Sint-Katelijne-Waver

Pippa Pepper Italian Gelato

Liersesteenweg

240

Sint-Katelijne-Waver

Confiserie Ann Leonidas

Markt

24

Sint-Katelijne-Waver

Prana Yoga Studio

Dorp

37

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Dagbladhandel Onder de Linde

Dorp

52/A

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Restaurant Katelijne

Markt

37

Sint-Katelijne-Waver

De 2 Citroenen

Generaal Deschachtstraat 5

Sint-Katelijne-Waver

Restaurant L'olivier

Liersesteenweg

151

Sint-Katelijne-Waver

De Bloemenloods

Berlaarbaan

384

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Rozen De Groof

Otterbeekweg

4

Sint-Katelijne-Waver

Dierenartsenpraktijk Animalis

Stationsstraat

136

Sint-Katelijne-Waver

S'Thetic Nails & Beauty

Hertstraat

56

Sint-Katelijne-Waver

Doopsuiker De Pastorij

Wavervelden

23/C

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

San-T

Dijk

55

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Drankenhandel Tielemans

Molenstraat

117

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Schoenen De Groof

Lemanstraat

43-47 Sint-Katelijne-Waver

Eethuis De Volksvriend

Mechelsesteenweg

157

Sint-Katelijne-Waver

Schoonheidsinstituut Anemone

Berlaarbaan

207

Sint-Katelijne-Waver

Fietsen Jürgen Pellegrims

Markt

7

Sint-Katelijne-Waver

Schoonheidssalon Feguro

Molenstraat

47

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Filip Willems

Molenstraat

1

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Schoonheidsspecialiste Caroline Willio

Vestinglaan

58

Sint-Katelijne-Waver

Fotografie Ivan Deleus

Mechelsesteenweg

257

Sint-Katelijne-Waver

Slagerij Bruynseels-Colpin

IJzerenveld

137

Sint-Katelijne-Waver

Fotografie Wendy Brouwers

Bredeheide

18/A

Sint-Katelijne-Waver

Slagerij Diederik & Anja

Dorp

25

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Frituur ´t Studentje

Stationsstraat

324

Sint-Katelijne-Waver

Spar Verhavert

Liersesteenweg

193

Sint-Katelijne-Waver

Fruitmarkt Cools

Generaal Deschachtstraat 37

Sint-Katelijne-Waver

Taverne IJssalon Margo

Bosstraat

28

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Gespecialiseerde Voetverzorgster Karin Nys Ekelenhoek

10

Sint-Katelijne-Waver

Tele Service Center

Mechelsesteenweg

115

Sint-Katelijne-Waver

Haarstudio Carine

Erfstraat

18

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

The little Dots

Torekensvelden

34

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Hair design G&C

IJzerenveld

136

Sint-Katelijne-Waver

Trakat

Leliestraat

4

Sint-Katelijne-Waver

Hair Fashion Wendy

Schouwvelden

50

Sint-Katelijne-Waver

Vineo

Berkelei

95

Sint-Katelijne-Waver

Hubo

Drevendaal

7

Sint-Katelijne-Waver

Vue Fashion

Markt

40

Sint-Katelijne-Waver

Ijssalon De Joppe

Stationsstraat

2

Sint-Katelijne-Waver

Wilinox

Krekelenbergweg

32/B

Sint-Katelijne-Waver

Il Ricordo

Lemanstraat

35

Sint-Katelijne-Waver

ZO ZEN

Erfstraat

45/A

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Instituut Freya Tanja Smets

Duffelsesteenweg

6

Sint-Katelijne-Waver

Start je droomskwinkel
Altijd al gedroomd van je eigen skwinkel? Er is geen betere locatie om deze op te starten dan
in Sint-Katelijne-Waver! Je vindt er mooie handelspanden op de beste locaties, nog heel wat
mogelijkheden inzake aanbod en je kan er rekenen op de ondersteuning en begeleiding van zowel
de gemeentelijke diensten als die van skwinkel. Kortom, Sint-Katelijne-Waver heeft alle troeven in
huis om van jouw droomskwinkel een succesverhaal te maken.

gat in de markt

geschikte panden

ondersteuning

Herenkleding, parfum, juwelen, ... Nog
meer dan genoeg mogelijkheden die
een aanvulling op het actuele aanbod
van skwinkels kunnen betekenen. Vul
jij met jouw skwinkel straks het gat in
de markt?

Ook wat geschikte winkelpanden
betreft zijn er binnen onze dorpskernen
steeds mooie opportuniteiten, telkens
in de buurt van andere handelszaken
die jouw activiteiten kunnen versterken
en vice versa.

In 2015 werd skwinkel door het
gemeentebestuur opgericht met als
doel het handelsgebeuren in onze
gemeente te ondersteunen en te
promoten. Het skwinkelteam steekt
ook graag een handje toe bij de opstart
van jouw skwinkel!

Ben jij een starter? Ken jij een starter?

Klaar om je eigen droomskwinkel te beginnen? Of ken je iemand die het van plan
is? Stuur dan een email naar centrummanager@skwinkel.be voor de nodige info
en ondersteuning.

skwinkeltombola

Afhalen van de aankoopbonnen verlengd tot 30/09/2020.
Geldigheidsduur aankoopbonnen verlengd tot 30/11/2020.
Vanwege het coronavirus hebben heel wat handelaars die in december hebben deelgenomen
aan de skwinkeltombola de deuren noodgedwongen moeten sluiten. Dat was ook voor het
gemeentehuis het geval. Minder gelegenheid voor jou dus om enerzijds je winnende loten in
te wisselen en anderzijds om de gewonnen aankoopbonnen te gebruiken. Geen nood want we
verlengen zowel de afhaalperiode als de geldigheidsduur van de aankoopbonnen! Je kan nog
tot en met 30/09/2020 met je winnende loten terecht aan de balie van het gemeentehuis. De
gewonnen aankoopbonnen kan je nog gebruiken tot en met 30/11/2020. Veel skwinkelhierplezier!

Nog winnende loten in huis?
Ben je bij de opruimwerken tijdens de lockdown nog loten van de skwinkeltombola van december
2019 tegengekomen? Kijk dan snel op www.skwinkeltombola.be of het winnende loten betreft!

Voel jij je straks de koning* te rijk
met een skwinkelbon op zak?
Of liever koningin, prins of prinses? Aan jou de keuze ;-)

Gemeentebestuur en handelaars
vieren 3 jaar skwinkelbon.
In september 2020 zal het alweer 3 jaar geleden zijn sinds de

handelaars. Tenminste als je de tips die via de sociale media

allereerste skwinkelbon over de balie van het gemeentehuis

van skwinkel worden verspreid goed leest. Ben jij de eerste die

ging. Een verjaardag die het gemeentebestuur, skwinkel

de skwinkeltroon weet te vinden en er met een skwinkelbon

en de deelnemende handelaars niet onopgemerkt willen

in de hand en op vorstelijke wijze in plaatsneemt dan word je

laten voorbijgaan. De gemeentelijke cadeaubon zal dan ook

royaal beloond met een skwinkelbon. Helemaal de koning te

veelvuldig in de kijker worden geplaatst als ideaal geschenk

rijk zal je je voelen wanneer je een van de 3 skwinkelbonnen

voor iedere gelegenheid. Er wordt bovendien een wedstrijd

ter waarde van 333 euro weet te bemachtigen. Meer weten?

georganiseerd waar je best even voor gaat zitten. Letterlijk

Gewoon even de Facebookpagina van skwinkel aanklikken

dan! Vanaf 30 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 vind je

en/of de Instagramaccount volgen. Alvast veel succes

dagelijks een skwinkeltroon bij een of meer deelnemende

gewenst!

