destreekkrant.be

WOENSDAG 29 MEI 2013 | 15

Shopping

Alleen voor mannen

Het Wereldkookboek van Jommeke
ANTWERPEN - Superleuke tip voor kleine en grote keukenprinsen en –prinsessen: het Wereldkookboek geserveerd door stripheld Jommeke. Hierin vind je alle lievelingsgerechten van Jommeke uit de vier windstreken. Van gevulde sinaasappels uit Spanje
tot Cambodjaanse pannenkoekjes. Avontuurlijk én binnen ieders
bereik. (MAAU/Foto MAAU)

Info: www.ballonmedia.be

Lente opendeur bij Zeberg!
ANTWERPEN - J.M. Zeberg Fine Arts is na bijna twee jaar aan de
Vleminckstraat uitgebreid naar de eerste verdieping. Oude en
nieuwe kunst komen in het zeventiende-eeuwse pand (mét overdekte binnenkoer) tot hun recht. Het eerste weekend van juni
houdt Zeberg ‘Lente opendeur’ en stelt ze unieke antieke stukken
tentoon in combinatie met hedendaagse kunstenaars.
(MAAU/Foto GRF)
Vleminckstraat 3. Info: www.zebergfineart.com

Ellis Gourmet Burger in MAS!
ANTWERPEN - In Brussel en Knokke-Heist kon je ze al proeven,
maar nu kan je de echte Ellis Gourmet Burgers ook in Antwerpen
eten, en wel in het mooie MAS. Probeer zeker de ‘Bloody Boskoop’, een burger samengesteld door Wouter Keersmaekers van
‘Schone van Boskoop’. Ook de ‘Lovin Spoonful’ i.s.m. Van Tricht
is een aanrader! (MAAU/foto MAAU)

Adres: Sint Aldegondiskaai 52-54.
Tel: 03 344 54 55.

ANTWERPEN - Aan de man die
even wil vluchten van zijn shoppende madam, kom bij Henri aan de
toog hangen! Naast bier is er gin en
sterke drank met een hoek af, zoals
de rum van pornoacteur ‘Ron de Jeremy’ bijvoorbeeld. Alles ademt
hier man. Henri is er ook voor de
vent die houdt van kwaliteit en gadgets. Van het ultieme pak van Pablo
Nero over originele en replica vintage meubelen tot unieke accessoires – een houten vlinderdas, stoere
lederen tassen, designradio’s, zonnebrillen, horloges, … - je vindt hier
heel wat must haves. Alles wat je
ziet, is trouwens te koop. Bij Henri
zit je goed. Henri must be hét man-

ANTWERPEN - Op de eerste dag
van dit jaar gingen Evy Princen en
Caroline Nevelsteen officeel van
start met hun bijzonder cateringbedrijfje Bambi’s Mom & The Cooking Factory. Beide keukenkoninginnen zijn vooral gespecialiseerd in
het leveren van patisserie aan Antwerpse koffiehuizen, daarnaast
staan ze ook klaar voor het verzorgen van je culinaire feestjes, bruidsen verjaardagstaartjes. Evy en Caroline komen zelfs indien gewenst als
kok aan huis bij jou in de keuken in
de potten en pannen roeren. Kortom, alle wensen op gastronomisch
vlak zijn bespreekbaar met Bambi’s
Mom & The Cooking Factory.

De meest exclusieve taarten.
(MAAU/foto MAAU)

Info: Carnotstraat 119/41,
0486 41 24 46

LENING

2.500 € tot 40.000 €

op 24 tot 84 maand

i.p.v. € 39,99

Uw Streekkrant op Facebook!
Word fan van uw editie en blijf op
de hoogte van nieuwtjes, wedstrijden
en buitenkansjes.

FIETSEN EN WANDELEN LANGS DE
50 MOOISTE DORPEN VAN BELGIË

(volgens het ontleend bedrag)
Na wederzijds akkoord: onmiddellijk gestort.
Volledig vrij te gebruiken.
Budgetvriendelijke maandaflossingen.
Correcte rente, nooit bijkomende kosten.
Onze specialiteit: loontrekkenden en
gepensioneerden.

GEWOON EVEN BELLEN OF LANGSKOMEN. WELKOM!

OPENINGSUREN
9u-13u/15u-18u30
(zaterdag 10u-12u)

www.vkrediet.be

OB50920

We gingen op zoek naar de 50 mooiste
dorpen van België en stippelden aan de
hand van vouwkaarten telkens een wandeling
en een fietstocht uit, gedetailleerd in kaart
gebracht en rijkelijk geïllustreerd met beelden
van onderweg. Een bijgevoegde inspirerende
gids geeft een portret van de dorpen en de
routes. Als u uw keuze gemaakt hebt, vat u
uw excursie aan met de plooikaart. Elke route
is minutieus uitgewerkt. In de kadertekstjes
staan tips voor een hapje en een drankje of
voor een verrijkend bezoek aan een bezienswaardigheid onderweg.

V-Krediet
VOOR

VEILIG

LENEN

✆ 03/218.73.61
Grotesteenweg 23
2600 Berchem–Antw

Lening op afbetaling onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet.
LET OP: GELD LENEN KOST OOK GELDr,SFEJFUNBLFMBBSTTJOET
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INFO- EN NOODNUMMERS

-----

DOKTERS

INFO- EN NOODNUMMERS

www.huisarts.be

Tele-Onthaal 106
Antigifcentrum 070245245
Zelfmoordpreventie 026499555 - 080032123
AA (Anonieme Alcoholisten) 032391415 (24u.
beschikbaar)
Kinder- en jongerentelefoon 102
Gasreuk 080065065
Brandwondencentrum 092403490
CO-foon 080097776
Ambulance 100
Brandweer 100
Federale Politie 101
Child Focus 116000
Europees noodoproepnummer 112
Card Stop 070344344
Druglijn 078151020
Rode Kruis - Vlaanderen 105
cRZ - luistertelefoon (ongepland zwanger)
078153045
Wit-Gele Kruis van Antwerpen 014242424

THUISVERPLEGING
De Voorzorg Provincie Antwerpen: 080097520.
Sowel: 032138831

✃

OB55923

Info: Volkstraat 11,
shop@henri-antwerp.be

persoonlijke

€ 19,95

*Actie zonder aankoopverplichting. Extra voordeelbonnen via
www.destreekkrant.be/acties. Winkelprijs Standaard Boekhandel € 39,99. Uw
voordeel € 20,04. Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m. 29/06/2013.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen.
Bij uitputting van de promotie kan u reserveren voor afhaling op een latere
datum. Deze aanbieding is niet geldig op de voorraad op de winkelvloer
tegen de gewone handelsprijs.

nenparadijs op aarde. www.henriantwerp.be (MAAU/Foto GRF)

Bambi’s Mom & The Cooking Factory

VOORDEELBON

HAAL MET DEZE VOORDEELBON
DE 'FIETS- EN WANDELBOX'
BIJ STANDAARD BOEKHANDEL
VOOR € 19,95 I.P.V. € 39,99.*

Het mannenparadijs op aarde.

APOTHEKERS
Algemeen oproepnummer 090010500 of via
www.apotheek.be

TANDARTS
Wachtdienst VBT tandartsen op 0904.44.333
(A 2/min.) enkel op zaterdag, zon- en feestdagen
en erkende brugdagen.
Tandarts van wacht: bereikbaar op 090339969
(op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur).
Zie ook www.tandarts.be

DIERENARTSEN
Zoek uw dierenarts via mijndierenarts.be
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