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SAMEN MAKEN 
WE ER HET  
ALLERBESTE 
VAN!
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24

Op het moment dat we dit schrijven, weten 
we nog niet hoe onze eindejaarsfeesten er 

precies zullen uitzien, maar één ding is 
zeker: anders dan anders! Maar goed, 
kop op allemaal en Prik&Tik wil jullie 
helpen om er samen het allerbeste van 
te maken. We garanderen jullie alvast 
een fijn eindejaar zonder dorst!

Deze feestelijke Prikkels leest als de 
kaart van een gastronomisch restaurant. 

Alles over aperitieven, met en zonder alcohol, 
heerlijke wijnen en digestieven om bij weg te 
dromen. Maar uiteraard stellen we je daarnaast 
ook een héél mooi gamma feestbieren voor, 
want tijdens de winter zetten onze brouwers 
traditiegetrouw hun beste beentje voor. Om het 
jullie gemakkelijk te maken, bundelde ik 12 van  
deze speciale winter- en kerstbieren in een 
mooie ‘winterbierbox’. Ideaal om te proeven 
en je eigen keuze te maken, maar ook perfect 
als geschenkidee. Hier maak je iedereen 
die houdt van de goede dingen in het 
leven gelukkig mee. En dat is niet 
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onze enige geschenktip. Doorheen heel deze 
Prikkels strooien we onze uitgekiende giftboxen 
kwistig in het rond. Wist je trouwens dat er een 
bier bestaat dat een heel geslaagde symbiose 
is van het beste van bier én whisky? Neen? 
In onze reportage over de Gouden Carolus 
Whisky Infused verneem je er alles over.

Welke wijn drink je nu precies bij welk gerecht? 
Niet altijd eenvoudig en zeker niet als je een 
feestmenu samenstelt. Daarom geef ik jullie 
in ‘Tafelgenoten’ graag een paar vuistregels 
mee over food & wine pairing. Niet alleen over 
de juiste wijnen bij vis, vlees of kaas, maar 
ook over wijn bij Aziatische of vegetarische 
gerechten en zelfs bij zoete desserts. Maar 
vergeet nooit, de beste wijn is de wijn die je 
zelf graag drinkt!

Namens heel het Prik&Tik-team 
wens ik jullie een fijn en veilig 

eindejaar en samen maken 
we er een heel ‘ander’ 
2021 van. Beloofd!
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Niet één, niet twee, 
maar drie!

Beste  
tafelgenoten

Met afstand  
het leukste feestje

Heb je al een  
cadeautje gevonden?

Klinken zonder  
alcohol

Opkikkertje van  
Belgische bodem

INHOUD

Ik geef er 
eentje!

EN VERDER NOG...
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NET ALS 
DE GROTE 
MENSEN!
De laatste maanden hebben je kleintjes de 
aperomomenten van dichtbij meegemaakt. 
En ze vinden niks zo stoer als zelf meedoen 
met de grote mensen. Laat je helpertjes het 
gezellig maken, snacks in kommetjes doen, 
drank klaarzetten en … zelf van een fancy, 
alcoholvrije traktatie slurpen. Wedden dat ze 
zich de hele avond amuseren?

Tip! Met satéstokjes, marshmallows en wat chocoladesaus tover je  

sneeuwmansnacks op tafel om vingers en duimen bij af te likken.

OASIS
Orange /  
Tropical
2 L

LIPTON ICE TEA
Peach / Original / 
Green Zero Sugar
6 x 50 cl

KIDIBUL
Appel / Appel-Aardbei / 
Appel-Kers / Appel-Perzik / 
Tropical / Appel-Bio 
75 cl

2DE FLES 
-50%

2+1
PACK  

GRATIS2,60
€ 1,30/L

We zijn jong, dynamisch en vooral  
héél nieuwsgierig. Lokale dranken  
en unieke dranken met bijzondere  
verhalen, dàt is onze passie!”

Onze Prik&Tikkers zijn échte ondernemers. Zelfs in deze moeilijke periode 
blijven ze er vol voor gaan. We zijn dan ook héél fier dat we jullie in deze 
Prikkels maar liefst drie nieuwe Prik&Tik-winkels mogen voorstellen!

De Keyzer Drinks in Sint-Stevens-Woluwe
Het familiebedrijf De Keyzer op de Leuvense Steenweg in Sint-Stevens-
Woluwe, vlakbij Zaventem, is al vier generaties lang een vaste waarde 
in de drankensector. Een héél mooi gamma aan correcte prijzen en een 
perfecte service, dat zijn de sleutels tot hun succes. Misschien niet de 
grootste drankenhandel in de buurt, maar zeker de beste!

All Drinks Bevernagie in Roeselare 
Roeselare kleurt een beetje meer oranje, na de winkel van Dranken Jo 
(Prik&Tik Roeselare, Populierstraat 96), openden Dominique Bevernagie en 
zijn echtgenote Silvie een tweede mooie drankenwinkel van maar liefst 1.300 
m² (All Drinks Bevernagie, Godhuislaan 13). Een mooi nieuw hoofdstuk in de 
rijke geschiedenis van het familiebedrijf dat in 1900 startte als lokale brouwerij.

J&J Drinks in Haasrode
Katlein & Jan zijn de gepassioneerde zaakvoerders van J&J Drinks in het 
Vlaams-Brabantse Haasrode. De plek bij uitstek wanneer je op zoek bent 
naar klassieke dorstlessers of iets héél verrassend. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van drankjes met rabarber, lavendel of komkommer? Ga er gerust eens op 
ontdekkingstocht en laat je zeker adviseren door Jan of Katlein!

De Keyzer Drinks te Sint-Stevens-Woluwe

All Drinks Bevernagie te Roeselare

J&J Drinks te Haasrode

Jan en Katlein  
van Prik&Tik  
Haasrode

NIET ÉÉN,  
NIET TWEE, 
MAAR DRIE!
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op 50CL & 1L

#ParfaitPour

MonCorps

#PerfectVoor

MijnLichaam

2+1
Gratis

1,5L

1.5L vol met calcium en magnesium            1.5L avec Calcium et Magnésium

203_contrex_A4_2+1_Bi.indd   1 17/05/19   10:24

pack

BADOIT
Groen
6 x 1 L

2+1
PACK  

GRATIS

 Bekijk de voorwaarden van de actie in uw deelnemend verkooppunt. *20% korting op het totaal van uw 2 bakken onmiddellijk verrekend aan de kassa.

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, COCA-COLA LIGHT, SPRITE and FANTA are registered trademarks of The Coca-Cola Company. 
VU – Coca-Cola European Partners Belgium bv - 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.

GELDIG BIJ 
AANKOOP VAN

  

2 BAKKEN 
6X 1L

2
de-40%*

NAAR KEUZE

ORIGINAL TASTEZERO SUGAR

6 x1L

Bekijk de voorwaarden van de actie in uw deelnemend verkooppunt. *20% korting op 1 bak onmiddellijk verrekend aan de kassa.
Dranken met thee-extracten en 1-5% sap uit concentraat, met kruiden-extracten en natuurlijke smaken, met suiker en zoetstof.
©2020 DP Beverages. FUZE TEA is a registered trademark of DP Beverages. ER/VU – Coca-Cola European Partners Belgium srl/bv - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.

*

-20

1 BAK 24x0,20L
NAAR KEUZE

GELDIG BIJ 
AANKOOP VAN 

© 2018 “Chaudfontaine” is a registered trademark of MMJ. ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420. 

Bekijk de voorwaarden van de actie in uw deelnemend verkooppunt. -16,7% korting op het totaal van 1 multipack onmiddellijk verrekend aan de kassa. 
Voir conditions dans votre point de vente participant. -16,7% de réduction sur 1 multipack immédiatement déductible à la caisse.

5+1 GRATIS*

6x1L

11259-AZ-W1-3_CHDF RGB 6x1L A3.indd   1 6/12/17   15:31

Tastefully italian

CHAUDFONTAINE
Bruisend / Plat / Lichtbruisend

6 x 1 L

5+1
GRATIS

SCHWEPPES
Indian Tonic  
(Zero) /  
Virgin Mojito  
1,5 L

SCHWEPPES
Agrumes  
(Zero) /  

Lemon (Zero)  
1,5 L

2,35
€ 1,57/L

2,00
€ 1,33/L

YULA
Acai Berry /  
Lemon Ginger /  
Mango &  
Chili Pepper
25 cl

2+1
GRATIS

PEPSI
Max
12 x 15 cl

FEVER-TREE
Tonic Water
20 cl

10+1
GRATIS

5 + 1  G R A T I S

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt.

ONZE

WATERS ONZE

FRIS-
DRANKEN

GRATISPACK 12 X 15 CL
BIJ AANKOOP VAN  

MIN. 45 EURO
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Gratis
Cuvée glas

2 clipsBIJ AANKOOP VAN
CUVÉE DU CHÂTEAU

by

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Gratis
Cuvée glas

2 clipsBIJ AANKOOP VAN
CUVÉE DU CHÂTEAU

by

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Gratis
Cuvée glas

2 clipsBIJ AANKOOP VAN
CUVÉE DU CHÂTEAU

by

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

Dit tijdloze bier is de belichaming 
van onze onophoudelijke zoek-
tocht naar schoonheid. Dit is Tripel 
Karmeliet. 7 generaties, 3 granen, 
1 recept.

Actie geldig op Tripel 
Karmeliet 6x33cl.  
Voor actievoorwaarden,  
zie deelnemende 
winkelpunten. Maximaal  
1 aanbod per klant.

BIJ AANKOOP VAN 
TRIPEL KARMELIET

6x33cl Flessen

2 PACKE

-30%
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

= GRATIS
GLAS FILOU 

2X

GRATIS
GLAS

BIJ AANKOOP VAN
2 X 4-CLIP

ONZE

BIEREN

ONZE  
PRIK&TIK- 
KALENDER  
2021 IS ER!
Ook dit jaar weer heeft Rik 

model gestaan voor onze 

exclusieve Prik&Tik-kalender 

– en het resultaat mag er 

wezen. Vraag hem nu in je 

favoriete drankenhandel! 

Vind elke maand 
weetjes en fijne 
drankinspiratie! 

Online verkrijgbaar op www.prikentik.be

ONTDEK ONZE 
SPECIALE WINTER- 
& KERSTBIEREN

DE ‘WINTERBIERBOX’

Een echte bierliefhebber leeft op als de koude winterdagen 
er aan komen. Want dat betekent dat de brouwers weer 
hun uiterste best doen om met iets speciaals uit te pakken. 
Stevige winter- & kerstbieren om naar uit te kijken. Heerlijk 
om van te genieten bij het haardvuur, onder een warm 
fleecedeken of waarom niet buiten bij de vuurpotten?

MAAK HIER
KENNIS MET  
ALLE BIEREN
IN DE BOX 
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DUVEL
1,5 L

DUVEL
Discovery  

Box
4 x 33 cl

INCLUSIEF
GLAS
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BIÈRES DE CHIMAY S.A.
Route Charlemagne 8 - B-6464 Chimay

Tél. +32 60 21 03 11 • Fax +32 60 21 34 22 
info@chimay.com

AANBOD GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

POTJE CHIMAY 
À LA BIÈRE 150G
AANGEBODEN

FLESSEN
NAAR KEUZE12 1

Een echt trappistenproduct herkent u aan dit logo Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

=
zolang de voorraad strekt glas

 GRATIS 

Bij aankoop van
 2  X 4(33cl) Averbode 

+          =

rEen bier met liefDE      gebrouwen, d ink je met verstand

zolang de voorraad strekt

=

Bij aankoop van
 2  X 4(33cl) Delirium Tremens

+ 

rEen bier met liefDE      gebrouwen, d ink je met verstand

GRATIS
SLURfglas

-25%
PER CLIP

3+1
GRATIS

Bij aankoop van 1 clip Bush Caractère
 of Triple (6x33cl): 

 5+1 GRATIS!

AFFLIGEM
Blond 0,0%
4 x 30 cl

PALM
0,0%
6 x 25 cl

PALM
Speciale
6 x 25 cl

PALM
Session IPA 

4 x 33 cl

CRISTAL / 
MAES PILS

24 x 25 cl

GRATIS
GLAS 

BIJ 2 CLIPS

WATERLOO
Strong Dark /  
Triple Blond /  
4 x 33 cl

3+1
GRATIS

BLONDEN  
OS
4 x 33 cl

14+10
GRATIS

INCLUSIEFKOOK-BOEK  EN GLAS



MET AFSTAND  
HET LEUKSTE FEESTJE

NERGENS  
BETER DAN ...

3+1
GRATIS

  
0,0% KANS
DAT JE ONZE FANTASTISCHE
PROMOTIE MIST.

LEFFE 0,0% BLOND & BRUIN

 
 

*Actie geldig op Le�e Blond 0,0% 24x33cl en 4x33cl en op 
Le�e Bruin 0,0% 24x33cl en 4x33cl. Voor actievoorwaarden, 
zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.

      

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

BIJ AANKOOP VAN

1 BAK/PACK*

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

*Actie geldig op Leffe Blond en Leffe Bruin 24x33cl.  
Voor actievoorwaarden, zie deelnemende winkelpunten.  

Maximaal 1 aanbod per klant.

-25%
BIJ AANKOOP VAN

1 BAK*

FENIKS
Brut /  
Rosé Brut /  
Wit / Rood
75 cl

We zouden het allemaal graag anders willen 
maar … met veel volk samenkomen kan nu 
even niet. Maar laat je dat niet tegenhouden 
om er leuke feestdagen van te maken! Nodig 
je familie of vrienden virtueel uit en maak het 
gezellig. Een online kerstfeest, digital new 
years party of gewoon lekker lang babbelen: 
het kan allemaal. Met een lekker kerstbiertje 
erbij, natuurlijk.

Kerst vieren doen we dit jaar thuis! 
Maar niet getreurd, ook thuis kan je 
een feestje bouwen! En je helemaal 
optutten is zelfs niet nodig. Laat je 
fancy jurk en hoge hakken gewoon 
in de kast en kraak een flesje Feniks 
wijn in je meest comfy onesie!

Deze Hagelandse specialiteit uit 
Bekkevoort is zo lekker dat hij heel 
regelmatig zijn opwachting maakt 
in de soap Thuis. Er is voor ieder 
wat wils: crispy, friszure witte wijn, 
donkerrode wijn met toetsen van 
rood fruit, parelende witte en rosé 
mousserende wijn.

GRIMBERGEN
Winter  
8 x 33 cl

GORDON
Xmas / Finest Scotch Ale  
4 x 33 cl

LEFFE
Winter  
6 x 33 cl

6+2
GRATIS

BUSH  
DE NOËL
4 x 33 cl

GRATIS

fles 75 cl
 

bij 3 clips

5+1
GRATIS
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GRIMBERGEN
Giftpack  
4 x 33 cl + glas

Wil je het superpersoonlijk  
maken? Je kan ook altijd zelf  
een geschenkmand samenstellen 
in je Prik&Tik-winkel!  
Check zeker p. 26-27!

ONTDEK  
MEER TIPS  
VIA DEZE 
QR-CODE!

Ik geef er eentje! ...of 10!

1. 2.

3.

Rodenbach is een verfrissend, 
Vlaams roodbruin bier van 
gemengde gisting. Dit erkend 
traditioneel streekproduct 
heeft een zachtzure smaak en 
complexe fruitigheid. 

RODENBACH
Giftpack
2 x 25 cl + 2 x 33 cl  
+ 1 x 37,5 cl

CHOUFFE
Ontdekkingspakket  
4 x 33 cl + glas

4.

7.

9. 10.

8.

5. 6.

...of 10!
Ik geef er eentje!

RODENBACH
Luxe Box 
2x 33 cl + 2 x 37,5 cl + 
uniek delight glas

CORNET
Giftbox  
6 x 33 cl + 2 glazen

BEST OF BELGIUM
Giftbox  
3 x 33 cl

BON SECOURS
Noël Giftbox  
3 x 33 cl

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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ST HUBERTUS
Giftbox  
3 x 33 cl + glas

13,59
€ 13,72/L

BIÈRE DES AMIS
Coffret 
1 x 66 cl + 2 glazen

DUVEL
Taste Belgium 
3 x 33 cl + 1 x 25 cl

Pils, abdijbier, trappist, tripel, fruitbier, IPA … Ons Belgenlandje heeft 
zoveel lekker bier te bieden! En dat hebben we handig samengezet in deze 
feestelijke geschenkboxen. Kan jij door het bos de bierglazen niet zien? 
Geen zorgen! De drankenspecialisten van Prik&Tik hebben enorm veel 
ervaring en vakkennis, die ze gebruiken om jou de allerbeste tips te geven. 
Ga dus langs in de winkel en laat je adviseren over het ideale cadeau voor 

je lieve partner, beste vrienden of de hele familie! Of misschien wil je wel 
een ontdekkingspakket geven aan iemand die nog niks van bier kent. Bestel 
je liever vanuit je luie zetel? Dan hoef je alleen maar naar onze webshop 
www.prikentik.be te surfen om ons ruim bierassortiment te bekijken of te 
kiezen uit onze pagina vol geschenken. Zo geef je zeker cadeaus waar 
iedereen blij van wordt – en vergeet ook geen attentie voor jezelf!



(*) Actie enkel geldig op Gouden Carolus Whisky Infused clips (4x33cl). 

Actie geldig zolang de voorraad strekt.

GRATIS miniatuur flesje 

Gouden Carolus Single Malt whisky (5cl)  

bij aankoop van 3 clips Gouden Carolus  

Whisky Infused*
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

*3 jaar op rij door meer dan 10.000 bierliefhebbers 

verkozen tot beste bier op Zythos Bier Festival.

Proef nu het  
favoriete bier  

van België*

GOUDEN CAROLUS WHISKY INFUSED 
DE ‘MISSING LINK’ 

TUSSEN BIER EN 
WHISKY!

Gouden Carolus Whisky Infused is een uniek 
bier dat ontstaat door een kleine hoeveelheid 
single malt whisky te blenden (mengen) met een 
donker speciaalbier, om tot een gebalanceerd 
en volmondig eindresultaat te komen. Voor dit 
brouwsel wordt Gouden Carolus Imperial Dark 
verrijkt met een infusie van Gouden Carolus 
Single Malt whisky. Dat resulteert in een krachtig 
en volmondig bier met subtiele toetsen van 
vanille, eikenhout en chocolade. 
 
 
 

Reeds 3 maal, in 2016-2017 en 2020, 
werd Whisky Infused uitgeroepen tot ‘World’s 
Best Spirit Flavoured Beer’ op de prestigieuze 
World Beer Awards. Ook op het grootste 
bierfestival van België (Zythos) werd dit 
bier 3 opeenvolgende jaren bekroond met 
de publieksprijs, een nooit eerder vertoonde 
prestatie!   

Op vraag van de consument  
“Wij zijn erg gecharmeerd dat de consument 
onze bieren en whisky op prijs stelt.”, zegt 
brouwerij-eigenaar Charles Leclef. “Het is 

op vraag van de consument dat we Whisky 
Infused in 2017 in ons vast gamma op de 
markt hebben gebracht. Na de positieve 
reacties en vele prijzen is het bier ook te 
verkrijgen in flesjes van 33cl. Zo kunnen de 
liefhebbers nu nog gemakkelijker genieten van 
hun favoriete bier.”

Gouden Carolus Whisky Infused kan je mooi 
combineren met wildgerechten, blauwaderkaas 
of desserten op basis van donkere chocolade. 
Ook als ‘digestief-biertje’ bij de open haard is dit 
een echte aanrader op koude winteravonden.

OVER BROUWERIJ ‘HET ANKER’ 
Brouwerij Het Anker is een familiebrouwerij die al 5 generaties lang bier brouwt in het Groot Begijnhof 
van Mechelen. In de whiskystokerij wordt er op basis van Gouden Carolus Tripel een Belgische whisky 
gestookt. Gouden Carolus Single Malt vormt het perfecte huwelijk tussen de twee familietradities van 
brouwen en distilleren. De brasserie en het brouwerijhotel staan garant voor een ultieme Mechelse 
bierbeleving.

16 17



2+1
GRATIS

2DE FLES  
-50%

VINTENSE ORIGIN
Les Galets 0% / 
Terra Austrlis 0% /  
Prestige Blanc  
De Blancs 0% /  
Wild Springbok 0% 
75 cl

MARTINI
Floreale
75 cl

MARTINI
Vibrante

75 cl

It’s cocktail time!
VINTENSE DIRTY MIND

Ingrediënten
• Vintense Cabernet sauvignon  

0,0% alc (9 cl per glas)
• 1 limoen
• Frambozen en blauwe bessen
• Amandelsiroop
• Chocomousse
• Crushed ice

Bereidingswijze
• Pers de limoen. Neem een klassiek Old Fashioned glas.  

Plet de bessen in het glas. Doe het glas vervolgens  
halfvol met crushed ice.

• Giet 1 cl vers limoensap, 2 theelepels amandelsiroop  
en 9 cl Vintense Cabernet sauvignon in het glas. 

• Roer zodat alles mooi verdeeld is.  
Vul het glas verder aan met ijs.

• Vul nu een lepeltje met chocomousse en leg bovenop  
het ijs in het glas.

• Versier de glasrand met een partje sinaas.

VINTENSE VINTONIC

Ingrediënten
• Vintense Chardonnay 0,0% alc
• Tonic 
• Zeste van citroen
• Citroengras gepeld
• Steranijs
• IJsblokjes

Bereidingswijze
• Neem een mixglas of gewoon een groot glas  

en voeg het citroengras, de zeste van citroen  
en het steranijs toe in dit glas. Giet de Vintense  
Chardonnay erbij. 

• Vul aan met enkele ijsblokjes. Neem een groot wijnglas  
en voeg ook in dit glas ijsblokjes toe.

• Roer een 20-tal seconden door de ingrediënten  
en giet het dan over in het wijnglas. 

• Voeg wat tonic toe en werk af met een stengeltje 
citroengras en citroenschil.

VINTENSE 0%
Cabernet Sauvignon / 
Chardonnay / Merlot / 

Sauvignon Blanc / Syrah Rosé 
75 cl

VINTENSE FINES BULLES
Blanc / Rosé  

75 cl

VINTENSE ICE
Hugo / Americano Spritz /  

Bellini 
75 cl

Klinken zonder alcohol

Helemaal uit de bol gaan? 
Daar heb je echt geen 
alcohol voor nodig! Deze 
alternatieven – zonder 
ook maar 1 druppeltje 
alcohol – zijn even lekker 
als de klassiekers. Ideaal 
als je zwanger bent, BOB 
speelt, liever geen alcohol 
drinkt … of al een beetje 
voorsprong neemt op je 
goede voornemens. Ze zijn 
ook lekker in cocktails, zoals 
je hiernaast ziet. Bovendien 
krijg je nu extra veel korting 
dus … tchin tchin! 

2DE FLES  
-50%

2DE FLES  
-50%

2DE FLES  
-50%
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DOE-HET-ZELF TIP

BARON D’ARIGNAC
Rood / Wit /
Rosé
75 cl

GASTON 
BORDEAUX 
Blanc Sec 
Charpentier 
75 cl

GASTON  
BORDEAUX 
Grand Reserve  
Rouge 
75 cl

BARON  
D’ARIGNAC
Moelleux / Mousseux
75 cl

CHÂTEAU DAVID
Médoc Rouge 
75 cl

4,02
€ 5,36/L

De feestdagen zijn hét moment om een lekkere wijn boven te halen. Maar dat wil niet altijd 
zeggen dat je ook diep in je portemonnee moet tasten. In onze webshop en in de Prik&Tik-
winkels hebben we namelijk een groot aanbod verfijnde wijnen die lief zijn voor je budget. 
Dit zijn alvast enkele rode, witte en rosé favorieten!

Een paar wijntjes gedronken, een paar flessen 
ontkurkt … Vergeet dan zeker de kurken niet bij 
te houden! Want daarmee kunnen je kids een 
kerstboom in elkaar knutselen. Zo hou je ze 
makkelijk bezig – en scoor je extra decoratie!

1. Verzamel de kurken, was en droog ze 
grondig. Je wil geen kunstwerk dat naar 
wijn ruikt!

2. Neem een dop (bv. van een melkfles of 
neem een extra kurk) en schilder 
hem met metallic verf.

3. Schilder de bovenkant van elke 
kurk rood, goud of groen.

4. Lijm ze bovenop de dop en 
dan op elkaar in de vorm 
van een boompje.

5. Bewonder je mooie 
creatie!

Maak het extra  
gezellig en zet ‘m    
    voor het raam!

Cuvées  
  voor kerst

Alcoholvrije gin Buss 0,0% 
twee unieke en biologische creaties 
met het bittere van pompelmoes en 
het zoetere van framboos.

GRATIS 2 FLESJES COCA-COLA 
SIGNATURE MIXERS 20CL

bij aankoop van 1 fles Naked Grouse 70 cl

Brugal Extra 
Viejo 70 cl

N°3 London 
Dry Gin 70 cl

bij aankoop 
van 1 fles van 
onderstaande 
merken

bij aankoop  
van 1 fles  
Highland Park  
12YO 70 cl

NIEUW

MADE IN BELGIUM

The Famous 
Grouse 70 cl

Brugal Añejo 
70 cl

Tia Maria 
70 cl
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GRATIS

GRATIS

1 glas

2 glazen

11+1
GRATIS

11+1
GRATIS

4,02
€ 5,36/L

6,39
€ 8,52/L

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.
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JOHNNIE WALKER
Gold Label Icons
70 cl

FIREMAN
70 cl

BOSWANDELING
70 cl

KARL’S KOEKIE
70 cl

ROCKETSHOT
Original / Sour / Pink

70 cl

+BON
-2,00 EUR

+BON
-3,00 EUR

PORTO  
NEGRONI

QUINT
Glück 14% 
Gluhwein  
Rood  
75 cl

QUINT
Glück 14% 
Gluhwein Rood  
3 L

Nieuwe  
fles!

GRATIS 
MOK

VILLA MASSA
Limoncello
70 cl

COINTREAU
70 cl

+BON
-2,50 EUR

QUINTA DAS  
CARVALHAS
10Y Karaf
75 cl

23,99
€ 31,99/L45,99

€ 61,32/L

9,45
€ 9,45/L

ROYAL  
OPORTO
10Y Etui
75 cl

ROYAL  
OPORTO
Colheita 2000
75 cl

18,70
€ 24,93/L

ROYAL  
OPORTO
Ruby /  
Tawny /  
White
1 L

Klassieker met ‘n twist
De voorbije zomers was hij niet van de terrasjes 
weg te denken: de Negroni. Een traditionele 
Italiaanse cocktail met Campari, rode vermout 
en gin. Heb je er al heel wat gedronken, en wil 
je er wel ’s een twist aan geven? Of gewoon 
op zoek naar een nieuw drankje voor de 
eindejaarsperiode? 

Ga dan voor de Porto Negroni! Je maakt ‘m 
heel makkelijk. Combineer 3 cl porto, 3 cl gin 
en 3 cl Campari in een glas door ze langs een 
stirring spoon te gieten. Roer – dit werkt het 
best met 1 grote ijsbal – en ga met een stukje 
sinaasappelschil langs de rand van het glas. 
Gebruik die schil om te decoreren en … Santé!

ONZE

STERKE
DRANKEN

GRATIS 2x 

FLÜGEL 2
0ML

bi j aankoop van 1 fles n
aar keuze uit 

onderstaand assortiment  

GRATIS 10x 

FLÜGEL 2
0ML

bi j aankoop van 3 fless
en naar keuze  

uit onderstaand assortiment  

SAINT JAMES
Rum Imperial 40% /  
Rum Ambre 40% 
70 cl

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Beste
TAFELgenoten

De eindejaarsfeesten komen eraan 
en in 2020 zullen we die meer dan 
ooit in onze eigen huiselijke kring 
vieren. Maar geen nood, Prikkels 
helpt jullie graag op weg om bij 
ieder gerecht dat je op tafel tovert 
de juiste wijn te kiezen. Of een 
biertje, of iets sterks, waarom niet? 
Geniet ervan!

Vis
Vis moet zwemmen. Liefst in een 
heerlijk wijntje. Bij een klassiek 
visgerecht, tong of kabeljauw bv.,  
hoort een klassieke witte wijn  
zoals een goede chardonnay 
of een sancerre. 

Vlees
Ga je voor een fijn stukje wild zoals 
hertenkalffilet op de feestdis, denk dan zeker 
aan klasbakken zoals een Primitivo of een 
Saint-Emilion. Een krachtige Italiaanse 
sangiovese doet het dan weer prima bij  
een stevige filet pur. 

Pizza & pasta
Bij een pizza met mozarella en tomaten 
of een pasta al ragu, past uiteraard een 
Italiaanse rode wijn. Een jonge Chianti of 
een Muntepulciano d’Abruzzo zijn dan prima 
kandidaten. Hou je van spicy pizza’s, kies 
dan voor een stevige rode met voldoende 
tannines zoals een Negroamaro. 

Aziatische gerechten
Bij een kruidig Aziatisch gerecht kies 
je best een verfrissende tegenhanger. 
Zeker geen zware wijnen maar wel een 
speelse sauvignon blanc of een pinot 
gris als je voor wit gaat. 

Elégance
Sauvignon 
75 cl

Les Bories  
du Sud
Chardonnay 
75 cl

Kressmann
Saint-Emilion  
Grande Réserve 
75 cl

I Lauri Bajo  
Montepulciano  
D’Abruzzo 
75 cl

I Lauri Lume  
Trebbiano  
D’Abruzzo 
75 cl

Pinot Gris  
E Eguisheim 
75 cl

San Marzano 
Tratturi Primitivo
Puglia 
75 cl

San Marzano  
Tratturi Negroamaro 
Puglia 
75 cl

Maak er een 
geweldig 2021 van, 

gezondheid!

Kaas
Er is natuurlijk kaas en er is kaas. Hou je 
van een pittige roquefort, denk dan zeker 
aan een porto. Zout en zoet, heerlijk! Bij 
sterke harde kazen drink je een lekkere 
witte halfzoete wijn. Zachte kazen smelten 
lekker weg bij een rode bordeaux.

Dessert
Als je het diner afrondt met een 
stukje taart, zorg dan dat er een kop 
dampende koffie klaar staat met een 
fijne cognac of calvados. Bij een 
sabayon met rode vruchten of bosfruit 
kan je gerust een fris fruitbier in een 
champagneglas schenken. 

Prikkels wenst al zijn lezers  
een bruisend en sprankelend nieuw jaar.

Vegetarische gerechten
Ook vegetarische gerechten en 
wijn zijn een perfecte match. 
Een witte viognier past prima 
bij gegrilde groenten. En als je 
twijfelt, ga je gewoon voor een 
flesje bubbels, altijd lekker!

Les Colimonts 
Réserve
Chardonnay- 
Viognier 
75 cl

Gaston Bordeaux  
Blanc Demi-Sec 
Charpentier 
75 cl

Calvados  
Du Breuil 12Y 
70 cl

Lagolena
Prosecco 
75 cl

Royal Oporto
10Y Tawny 
70 cl

Hoegaarden
Rosée 
6 x 25 cl
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Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.



JACK DANIEL’S
Variety Pack
5 x 5 cl

JACK DANIEL’S
Tennessee Honey / 
Old N°7
70 cl Giftbox

DEWAR’S
Variety Pack
3 x 20 cl

HTK
Gin
70 cl + 2 glazen

GLEN MORAY
Peated 40%
70 cl + 2 glazen

GLEN MORAY
Port Cask 40%
70 cl + 2 glazen

GLEN MORAY
Chardonnay Cask 40%
70 cl + 2 glazen

GREY GOOSE
Eoy Giftpack
70 cl

ZIZI COIN COIN
10%
100 cl + glas

Verras je lieve vader of die stoere vriendin met 
een verzameling van de beste Jack-smaken, 
maar dan in miniformaat. Van de Regular tot 
de Fire!

Een selectie van exclusieve, Belgische 
bieren met bijpassend glas voor 
bierkenners.

Alles wat je nodig hebt om de 
ideale gin-tonic te maken, mooi 
gepresenteerd.

Een mand voor iedereen die gezond 
leeft en wel van een sapje houdt!

Stijl- en smaakvol: een 
whiskyset met de favoriete 
drank van de ontvanger. 

HEB JE AL EEN  
CADEAUTJE 

GEVONDEN?

26 27

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.

Deze maanden stellen de Prik&tik-
drankenspecialisten speciaal voor jou 
samen, op basis van je smaak en budget!

Nog meer inspiratie:

* Geldig van 18/12 t.e.m. 31/12 
bij aankoop vanaf € 50,-  
op www.prikentik.be,  
met de code “Prikkels2020”.

Gratis  
LEVERING  

bij online aankoop van geschenken.*

Voor je dochter? Een knikkerbaan. Voor je 
liefste? Parfum. Maar wat geef je aan iemand 

die alles al heeft – vooral heel veel goede 
smaak? Geef hem (of haar) een cadeau waar 
hij nog heel lang van kan genieten. Een fancy 

limited-edition fles van z’n favoriete drank, een 
pack met verschillende soorten of een grote 

geschenkmand – die je trouwens ook op maat 
kunt laten maken bij je Prik&Tik-winkel.  

Ga je voor inspiratie naar de online 
geschenkenpagina en bestel je daar?  
Dan hebben we ook nog ’s een actie  

voor je in petto! Want als je  
vanop die plek bestelt en code  

“Prikkels2020” vermeldt, krijg je  
je levering helemaal gratis.  

Cadeautje van ons! 

SURF  
SNEL  
NAAR:

Gebruik code  

“ Prikkels2020”



PREMIUM BELGIAN 
GENEVER 38%

Genever, de moeder aller Gins.
Proef eens puur met ijs of 
in the mix met tonic, zachte, 
kruidige en fruitige toetsen

*Zolang de voorraad strekt

SPICE 0.0%

De nieuwe sensatie in alcoholvrij!
Op basis van verse gember,

 citrus en rode pepers

LOKAAL, HASSELT, 
LIMBURG, BELGIE ….

en ècht lèkker!!!! 

Opkikkertje
van Belgische bodem

Yes! Jenever maakt eindelijk een echte comeback … en da’s geweldig, 
want deze graanlikeur die al sinds jaar en dag gebrouwen wordt, is 
super veelzijdig, lekker én lokaal. Want ook in België zijn er heel wat 
distilleerderijen. Zoals Filliers, al sinds 1880 één van de allerbesten.  
Deze smaakmaker uit Deinze heeft een enorm groot assortiment,  
gaande van citrus en kersen tot cuberdons en bananencrème. 

Hoe wij deze jenevertjes drinken? Als een hartverwarmend shot na een 
stevige winterwandeling. Als digestief na een lange maaltijd.  
Of in een volledig eigen cocktailcreatie! Kies bijvoorbeeld je favoriet uit 
en combineer met een bijpassend fruitsap. Of gebruik jenever om gin of 
tequila te vervangen in een meer typisch drankje. Je leest het al:  
je kan er echt alle kanten mee op. Dus bestel nu een fles – of een paar. 

Meer dan ooit beseffen we hoe cruciaal het is om  
lokaal te kopen! Niet alleen in je kleerkast maar ook …  
in je glas! En dat is echt geen opgave, want ons land is 
absolute wereldtop. De bieren kennen we allemaal al, 
maar wat dacht je van verfijnde, met liefde gedistilleerde 
jenever in alle kleuren, geuren en smaken. Smeets en 
Fryns uit Hasselt en Filliers uit Deinze (zie ook hiernaast) 
zijn onze sterkhouders, met een compleet unieke smaak.

Het is eens wat anders dan die exotische likeuren, en 
je helpt er onze lokale, harde werkers mee. Dat wil 
toch iedereen? Kom nu het assortiment ontdekken in je 
Prik&Tik-winkel of ga naar de webshop!

FILLIERS
Fruitjenevers 
70 cl

FILLIERS
Creamjenevers 
70 cl

12,49
€ 17,84/L

12,99
€ 18,56/L

Romige creamjenevers zijn  

ook lekker in je koffie  
‘met een tik’. 

SMEETS
Vintage 
70 cl

SMEETS
Heidebitt 

70 cl

FILLIERS
Dry Gin 28 Pink / 
Dry Gin 28 Classic 
50 cl

22,95
€ 45,90/L

BELGISCHE  
TOPPERS

GRATIS  GLASIN GIFTBOX*

Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.
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1,5M!

1

4

6

2

5

3
LAURENT-PERRIER
La Cuvée Brut /  
Harmony Demi-Sec
75 cl

PIPER HEIDSIECK
Rosé Sauvage /  
Cuvée Sublime /  
Cuvée Brut
75 cl

CAVA GM
Brut / Rosé /  
Gusto & Motion
75 cl

LAURENT-PERRIER
Cuvée Rosé
75 cl

Ladies, this is your time to shine! Want 
zelfs als je het eindejaar thuis viert, kan 
je nog pretty fabulous zijn. Je favoriete 
outfit, lekker veel bling bling en … bubbels 
natuurlijk! En op zo’n moment is alleen 
het beste goed genoeg. De beroemde 
champagne van Laurent-Perrier met een 
fikse korting. De zoete Cuvée Rosé van 
hetzelfde merk met een gratis stijlvol etui 
erbij. Lekker aperitieven met de Rosé 
Sauvage, Cuvée Sublime of Cuvée Brut 
van het topmerk Piper Heidsieck.  
Of aftellen naar het nieuwe jaar met een 
lekker glaasje Cava GM in de hand.
Dat wordt een feestje om nooit te vergeten!

+BON
-3,00 EUR

+ETUI 

-3EUR
PER FLES
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Aanbiedingen zijn geldig van 18/12 t.e.m. 31/12/2020. Zolang de voorraad strekt. Ons vakmanschap drink je met verstand.

CHECK  
HIER MEER  
BUBBELS!

Kom zoveel mogelijk alleen  
winkelen en houd altijd 1,5 meter 
afstand van iedereen om het risico  

op besmetting te verkleinen!

Al onze medewerkers dragen  
beschermende handschoenen.

Aan de kassa vind je ontsmettende  
gel voor je handen. 

Na elke Bancontact-transactie wordt  
de terminal schoongemaakt.

Wij ontsmetten alle winkelkarren  
volledig en grondig.

Doorheen de winkel vind je lijnen die je  
tonen hoe je 1,5 m afstand kunt houden.

Jouw gezondheid – en die van onze 
werknemers – is de absolute prioriteit voor ons! 
We doen er dan ook alles aan om ervoor te 
zorgen dat shoppen in je Prik&Tik-winkel zo 
veilig mogelijk gebeurt. Laten we ons er samen 
aan houden, zodat alles zo snel mogelijk weer 
normaal is. Want je weet het: samen staan we 
sterk en kunnen we echt een verschil maken! 

Maar hoe doen we dat, veilig feesten?  

We vroegen het aan drankenspecialist Rik! 

R: Het begint in de winkel! Daar zetten we alles 

op alles om ervoor te zorgen dat je afstand kan 

houden, ontsmetten en veilig afrekenen. 

En het feest zelf dan? Hoe maak ik er ook 

in ’n kleine bubbel iets gezelligs van? 

R: Zorg ervoor dat je altijd feestelijke dranken 

voor het hele gezin in huis hebt. Dat kan 

gaan van Kidibul tot een lekkere limoncello. 

Wil je advies voor bijvoorbeeld aangepaste 

wijnen? Dan kan je altijd, online of 

in het echt, contact opnemen met je 

dichtstbijzijnde Prik&Tik-winkel!

Heb je nog ’n cadeau-idee voor ons?

R: Met een geschenkmand op maat ga 

je nooit mis, en die kan je netjes voor 

de deur van je vrienden en familie 

afleveren!

SAMEN  
STAAN 
WE STERK! 

Zorg goed  

voor jezelf en
  

voor elkaar!



Daar drinken we eentje op!
De artikelen in deze folder zijn niet steeds beschikbaar in al onze drankenwinkels of online. Behoudens drukfouten  
of uitputting voorraad. Prijzen uitgedrukt in euro, incl. btw. V.U. Prik&Tik CVBA, Gerard Mercatorstraat 85, 3920 Lommel.

VIND HIER  
EEN WINKEL  
IN JOUW  
BUURT

AALST
GENTSESTEENWEG 331 
053/71 07 44
AARSCHOT
LINDEKENSTRAAT 21 
016/56 21 38
ARENDONK
HERTEVELDEN 4 
014/67 09 31
AVELGEM
OUDENAARDSESTEENWEG 74-76 
056/72 20 55
BAARLE-HERTOG
CHAAMSEWEG 31 
03/669 53 17
BALEN
SCHOOR 84 
014/81 23 27
BEERZEL
KONINGSBAAN 74 
015/23 66 55
BILZEN
SCHUTTERIJSTRAAT 4 
089/41 22 72
BOOM
HOLLEZIJP 2 
03/298 77 06
BORNEM
PUURSESTEENWEG 388 
03/899 44 24
BOUTERSEM
LEUVENSESTEENWEG 304 
016/72 03 30
BREE
RODE KRUISLAAN 55 
089/47 32 08
BRUSSEL
STEYLSSTRAAT 118 
02/420 76 03
DEUX-ACREN
CHAUSSÉE DE GRAMMONT 35 (DA) 
068/33 83 57
DUFFEL
BINNENWEG 261 
03/488 44 03
ERTVELDE
STOEPESTRAAT 5 
09/344 90 57
EVERGEM
MOLENHOEK 17A 
09/253 04 59
GEEL
DR. VAN DE PERRESTRAAT 59 
014/58 40 68
GEEL 
WESTERLOSEWEG 38 
014/54 57 54
GENK
HONDESKUILSTRAAT 22 
089/35 20 54
GENK
EMIEL VAN DORENLAAN 62 
089/79 13 99

GLABBEEK
TIENSESTEENWEG 139 
016/77 85 47
HAASRODE
BLANDENSTRAAT 171 
016/40 19 59
HEIST-OP-DEN-BERG
LIERSESTEENWEG 132 A 
015/22 42 46 
HERENTHOUT
ITEGEMSESTEENWEG 57 
014/51 76 00
HEUSDEN-ZOLDER
KOOLMIJNLAAN 6 
011/57 17 29
HOEGAARDEN
KLEIN OVERLAAR 54A 
016/76 61 40
HOUTHALEN-HELCHTEREN
GROTE BAAN 342 
011/52 13 90
ICHTEGEM
INDUSTRIESTRAAT 26 
051/58 21 72
IEPER
DIKKEBUSSEWEG 308 
057/21 69 98
IZEGEM
SINT-JORISSTRAAT 38 
051/30 11 31
KAMPENHOUT
VEKESTRAAT 41 
016/44 47 73
KNOKKE-HEIST
NIEUWSTRAAT 29 
050/63 14 80
KONTICH
HERMAN DE NAYERSTRAAT 4 
03/298 77 06
LAUWE
KORTEKEERSTRAAT 11 
056/40 48 31
LENNIK
BRUSSELSESTRAAT 13 
02/532 45 63
LEOPOLDSBURG
LOMMELSESTEENWEG 23 
011/40 22 02
LEUVEN
AARSCHOTSESTEENWEG 108 
016/29 43 72
LICHTERVELDE
KOOLSKAMPSTRAAT 22 
051/72 20 83
LIER
HAGENBROEKSESTEENWEG 212 
03/488 54 50
LINT
LIERSESTEENWEG 113 
03/455 45 86
LOKEREN
GENTSE STEENWEG 115 
09/391 11 20

LOMMEL
KLOOSTERSTRAAT 71 
011/54 43 62
LUMMEN
ZONNESTRAAT 2 
013/52 11 08
MAASMECHELEN
RIJKSWEG 13 
089/75 62 55
MAASMECHELEN
RIJKSWEG 626 C 
089/76 40 13
MALDEGEM
KONING LEOPOLDLAAN 18C 
050/70 03 02
MALDEREN
MALDERENDORP 27 
052/39 92 99
MECHELEN
LEUVENSESTEENWEG 98 
015/71 05 35 
MECHELEN
GEERDEGEM-SCHONENBERG 126 
015/41 30 80
MEER
WENENSTRAAT 9 
03/315 05 11
MELLE
BRUSSELSESTEENWEG 153A 
09/230 88 44
MELSELE
A. FARNÈSELAAN 61 
03/775 80 73
MERKSPLAS
VAARTSTRAAT 25 BUS 5 
014/63 40 92
MOERZEKE
SINT-MARTENSOMMEGANGSTR. 41 
052/39 71 24
MOL
TURNHOUTSEBAAN 79 
014/31 47 43
MOLENBEERSEL
WEERTERSTEENWEG 386 
089/70 30 11
MOORSLEDE
STATIONSSTRAAT 83 
051/77 71 43
NEEROETEREN
MAASEIKERLAAN 43 
089/86 38 16
NEVELE
TER MOTE 3 
09/371 55 34
NIEUWERKERKEN
TEGELRIJSTRAAT 189 
011/58 23 00

NIEUWPOORT
RAMSKAPELLESTRAAT 2A 
058/51 13 60
OOSTAKKER
LEDERGEMSTRAAT 7 
09/251 05 83
OUDENAARDE
NESTOR DE TIERESTRAAT 94 
055/30 55 88
OUDENAARDE
L. VANDEFONTEYNELAAN 
055/30 54 13
PAAL
SCHOEBROEKSTRAAT 63 
011/43 76 83
PELLENBERG
SLIJKSTRAAT 12 
016/44 94 76
RIEMST
MAASTRICHTERSTEENWEG 56 
012/45 10 21
ROESELARE
GODSHUISLAAN 13
051/22 02 64
ROESELARE
POPULIERSTRAAT 96 
051/72 20 83
RONSE
NINOVESTRAAT 74 
055/20 89 74
RUDDERVOORDE
SINT-ELOOISSTRAAT 107 
050/27 68 82
SIJSELE
DORPSSTRAAT 182 
050/36 37 33
SINT-NIKLAAS
NIEUWE MOLENSTRAAT 1A 
03/780 70 50
SINT-PIETERS-LEEUW
BERGENSESTEENWEG 747 
02/569 04 50
SINT-STEVENS-WOLUWE 
LEUVENSESTEENWEG 54 
02/720 04 17
STABROEK
TORENSEWEG 2 
03/772 17 39
STEVOORT
HASSELTSE DREEF 124 
011/59 11 41
TEMSE
CAUWERBURG 210-212 
03/771 34 40
TONGEREN
EERSTE MEISTRAAT 17 
012/23 11 89

TURNHOUT
SCHORVOORTSTRAAT 12 
014/72 08 38
VEURNE
MONNIKSHOEKSTRAAT 22 
051/55 50 72
VORSELAAR
VISPLUK 15 
014/51 10 36
WACHTEBEKE
DORP 34 
09/345 03 83
WAREGEM
BIESTSTRAAT 6 
056/60 19 05
WIJNEGEM
TURNHOUTSEBAAN 448 
03/353 61 01
WILRIJK
FRANS VAN DUNLAAN 63 
03/440 14 36
WUUSTWEZEL
BREDABAAN 53 
03/669 53 17
ZEDELGEM
GROENESTRAAT 112B 
050/24 13 55
ZELE
GENTSESTEENWEG 30 
052/45 15 51
ZELE
SPINNERIJSTRAAT 6 
052/44 66 68
ZOMERGEM
KRUISSTRAAT 32 
09/372 75 76
ZONHOVEN
HEIKENSSTRAAT 13 
011/51 01 20
ZOTTEGEM
GODVEERDEGEMSTRAAT 173 
09/360 87 90
ZWALM
PAULATEMSTRAAT 42 
055/498 347
ZWIJNDRECHT
ANTWERPSESTEENWEG 325 
03/252 72 89


