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In deze bijlage vind je alles wat deze 
maand de moeite waard is om te ontdekken. 
Stijlvolle boetieks en restaurants, 
expo’s en concerten... het gebeurt 
allemaal verrassend vlakbij. 
Volg de gids en mis niks!

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN
10

LIMBURG22

ANTWERPEN2
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Het concept
In 6 edities van Feeling vindt u een katern op speciaal papier die 
integraal is gewijd aan de actualiteit in uw specifieke regio. 

Heel concreet richten wij onze redactionele pijlen op Vlaams-
Brabant, West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. 
Want jawel, uw vertrouwde Feeling is werkelijk overal: nieuwe 
boetieks, inspirerende interieurs, hippe restaurants, leuke 
tentoonstellingen en cultuurtips. Als het de hedendaagse vrouw 
boeit en prikkelt, dan leest ze het in Feeling CITYGUIDE!

Het merk
Feeling is dé stijlgids voor de hedendaagse vrouw, met een hart 
voor Belgische mode en een neus voor de nieuwste trends op 
gebied van gastronomie, beauty, wonen, reizen en cultuur. 

Feeling ontwikkelt zich steeds meer als een multimediaal 
platform: naast het magazine zijn er ook het wekelijkse tablet 
magazine feel.it, online content op feeling.be en een eigen app 
met de beste Feeling shopping adresjes.

Dankzij al deze touchpoints is Feeling dé inspiratiebron voor 
vrouwen die optimaal willen genieten van het leven.

Feeling Cityguide

* CIM 2016-2017/1 papier+digitaal, 12+ nationaal



Feeling Cityguide

Antwerpen

2

DOOR ELIEN GEBOERS

LOUIS VERSUS SEVEN ROOMS
 Louis, de kleine winkel met grote klasse, is al 

jaren een vaste waarde in de Antwerpse mo-
descene. Je vindt hier dan ook alleen de exclu-
siefste Belgische en internationale labels. Van 
vernieuwende Belgen als Martin Margiela en 
A.F. Vandevorst tot klassiekers als Balenciaga
en Lanvin: dit is hét adres voor fashionista’s die 
echt weten wat ze willen: investment pieces.
LOUIS, LOMBARDENSTRAAT 2, ANTWERPEN, 03/232.98.72

 De fictieve Mr. en Mrs. Fox stellen met veel 
plezier hun loft open voor liefhebbers van 
kunst, design en vooral: kledingmerken en 
ontwerpers die in België voorlopig te weinig 
aandacht krijgen. Zo zijn Bouchra Jarrar, Pe-
tar Petrov, N8 en Isabella Tonchi vertegen-
woordigd in concept space Seven Rooms. Een  
paradijs voor slow shopping:  je vindt er een 
bar, binnentuin en een gastvrouw die je een 
hapje en drankje serveert. 
SEVEN ROOMS, SINT-ANTONIUSSTRAAT 12, ANTWERPEN,  

WWW.SEVENROOMS.BE

 MODE 

DE ARME DUIVEL VERSUS DE NATIE
 Vlak bij de Bourlaschouwburg en de Schuttershofstraat ligt  

De Arme Duivel. Het voormalige café in het eeuwenoude pand is 
omgetoverd tot een gezellig eethuis met oerdegelijke Belgische 
gerechten. 
DE ARME DUIVEL, ARMEDUIVELSTRAAT 1, ANTWERPEN, 03/232.26.98 

 Leuke nieuwe eetadressen zijn er natuurlijk nooit genoeg. Een 
aanrader is bistro De Natie op het trendy Noord. Dit restaurantje is 
7 dagen op 7 open en is ondergebracht in een voormalig natiepak-
huis. Die roots worden niet verloochend: aan de muur oude foto’s 
van dokwerkers en allerlei havenactiviteiten. Een perfecte match 
met het eikenhouten meubilair.
DE NATIE, VAN DE WERVESTRAAT 18, ANTWERPEN, 03/296.76.10

 BEAUTY 

BED HEAD VERSUS 
STEV HAIR AND MAKE-UP
 De kappers van Bed Head

sleepten in 2012 de award 
voor ‘Hairdresser of the Year’ 
in de wacht. In de ruime, 
hypermoderne zaak word je 
met veel zorg onder handen 
genomen door jonge experts. 
TIGI BED HEAD BY TONI KALIN, STEENHOUWERSVEST 

34, ANTWERPEN, WWW.TONIKALIN.COM

 Heel beloftevol is STEV.
Hairstylist en kleurenconsu-
lent Stefaan koos bewust voor 
een sereen interieur, maar de 
look waarmee je buiten komt, 
is allerminst onopvallend.
STEV HAIR & MAKE-UP, GEUZENSTRAAT 21, ANTWER-

PEN, WWW.STEV-ANTWERP.BE

A.F. Vandevorst

De Natie

Seven Rooms

 FOOD & DRINKS - BISTRO 

Antwerpen huisvest veel gevestigde waarden, prachtige zaken waar je 
gegarandeerd vindt wat je zoekt. Maar je vindt er ook verrassende, trendy 

nieuwkomers die een bezoek waard zijn. Wij zetten ze op een rijtje. 

GEVESTIGD VS NAGELNIEUW

FEE_1013_002_INS_ANTWERP_AVL.indd   2 02/09/13   14:56

West-Vlaanderen
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DOOR ELIEN GEBOERS

DE ZON BOVEN DE GOLVEN
Geen beter begin van de dag 
dan de zon te zien opkomen 
boven de golven. Je moet er 
vroeg voor uit de veren, tenzij 
je logeert in Hotel Villa Select,
het enige viersterrenhotel op 
de Zeedijk van startpunt
De Panne. Het luxehotel biedt 
enkele interessante arrange-
menten, compleet met cham-
pagne, chocolade, ontbijt op 
bed en heerlijk ontspannende 
wellness. Het uitzicht krijg je 
er gratis bij.
HOTEL VILLA SELECT****, WALCKIERSTRAAT 7,  

DE PANNE, WWW.HOTELVILLASELECT.BE

09:00
ONTBIJT MET ZICHT OP ZEE
Voor een keizerlijk ontbijt houden we halt bij res-
taurant Mozart in Koksijde, dat deel uitmaakt van 
het Casino Hotel. Nestel jezelf in het salon, bewon-
der het uitzicht vanaf de veranda, of geniet op het 
terras van het uitgebreide ochtendfestijn met fruit, 
warme broodjes en dagverse charcuterie.
CASINO HOTEL KOKSIJDE, MAURICE BLIECKSTRAAT 4, KOKSIJDE,  

WWW.CASINOHOTEL.BE

08:00

10:00
BOEKEN SHOPPEN EN TRAM HOPPEN
Op de tram is genoeg te zien, maar een boek bij de hand is 
nooit ver weg. Loop daarom in Oostduinkerke even binnen bij 
bookshop Minty Gavin. Toppers zijn Zusje van Rosamund Lup-
ton, Muren van Glas van Marique Maas en Tegenlicht van Esther 
Verhoef. Pas wel op dat je de volgende halte niet mist.
MINTY GAVIN, MYOSOTISLAAN 6, OOSTDUINKERKE, 058/51.43.00

De zomer ligt achter ons, maar de kust zit nog altijd in ons hart. 
Ook in oktober heeft het Vlaamse zeegebied heel wat te bieden. 

Neem de kusttram voor een luxetour langs de 15 mooiste badsteden.

KUSTTRAM DE LUXE

FEE_1013_010_INS_WEST_AVL.indd   10 02/09/13   15:05
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DOOR ELIEN GEBOERS

Limburg

Wie kent de buurten van haar stad beter 
dan de eigen burgervader, euh... moeder. 
Professioneel advies van een volbloed 
Hasselaar.

 WAT IS JE FAVORIETE RESTAURANT?
“Hasselt heeft veel gezellige, lekkere eet-
plekjes. Ik probeer ze ook bewust alle-
maal uit en kies tijdens een lunchmeeting 
telkens een ander. Maar wanneer ik na 
een drukke dag aan de kinderen vraag 
om een hapje te gaan eten, kiezen zij 
steevast voor La Fontanella, een knus Ita-
liaans restaurant met een pure keuken.”

 HASSELT HEEFT EEN RUIM CULTUUR-
AANBOD. WAAR GENIET JIJ VAN KUNST?
“Als ik kunst wil, wandel ik gewoon door 
mijn stad. Op een aantal gevels in Hasselt 
pronken werken van internationale street 
artists. Vanaf de Kanaalkom heb je zicht 
op nog meer graffiti-meesterwerken. De 
werkjes van de Mexicaanse Pablo Delga-
do, verspreid over heel Hasselt, vind ik za-
lig. Hij plakt uitgeknipte figuurtjes tegen 
een muur en maakt er dan schaduwen 
van. Na een tijdje vergaan de werken en 
blijven enkel de schaduwen achter.”

EN WAAR GA JE SHOPPEN?
“Ik ben gek op kleren en vooral schoe-
nen. Ik koop de meeste van mijn outfits 
in Hasselt en ik koop alleen wat ik zelf 
mooi vind. Dat kan dan uit een boetiek 
zijn, maar evenzeer van een keten komen. 
Van de Kapelstraat naar de Dorpstraat en 
zo weer langs de Maastrichterstraat, voor 
een geschikte outfit kom ik overal.”

 HASSELT IS EEN BRUISENDE STAD, 
MAAR WAAR KOM JE GRAAG TOT RUST?
“In de Japanse Tuin; die straalt rust en 
sereniteit uit. De stenen, bomen, verschil-
lende planten, kabbelende beekjes en 
watervallen brengen je meteen in zen-
modus.”

LA FONTANELLA, SINT-JOZEFSSTRAAT 15, HASSELT, 

WWW.LA-FONTANELLA-HASSELT.BE
JAPANSE TUIN, KONING BOUDEWIJNLAAN, HASSELT.

4  V R A G E N  A A N 

DE BURGEMEESTER VAN HASSELT

HILDE CLAES

HASSELT VOOR 
BEGINNERS

Hasselt is happening. Wie nog niet zo bekend 
is met de Limburgse hoofdstad, start best 

met deze essentials.

DE PLAATSELIJKE BORREL
Midden in de stad brengt het Nationaal Jenevermuseum het verhaal 
van de Hasseltse favoriete sterkedrank. In deze 19de-eeuwse landbouw-
stokerij volg je het proces van dit oeroude streekproduct van graan-
korrel tot drankje. Daarnaast loop je er door boeiende exposities en leer 
je over de geschiedenis van de smokkel en illegale stokerij. Maar laten 
we eerlijk zijn, we gaan vooral om te proeven.
NATIONAAL JENEVERMUSEUM HASSELT, WITTE NONNENSTRAAT 19, HASSELT, WWW.JENEVERMUSEUM.BE

SUPERSHOP
Provinciale trots opsnuiven doe je bij de Stijn Helsen 
Concept Store. Deze Limburgse designer is met recht en 
rede een fenomeen in Hasselt. Zijn collecties ademen stijl 
en worden getypeerd door kwaliteit en duurzaamheid. 
Toch is er tussen al dat moois nog ruimte voor andermans 
werk. Zo verwelkomt de ontwerper ook labels als Hoss 
Intropia en Paul Smith in zijn paradijs. 
STIJN HELSEN CONCEPT STORE, DIESTERSTRAAT 10-12-14, HASSELT, WWW.STIJNHELSEN.BE

 DECO 

VEEL DESIGN ONDER 
ÉÉN DAK
Voor designliefhebbers 
is er één onmisbaar 
adres: Donum - Origi-
nals in Lifestyle and 
Interior Design. Deze 
interieurgigant brengt 
op 3.000 vierkante me-
ter aan voormalige post-
kantoren een schat aan 
schitterende merken, 
van iittala tot Cassina en 
Diptyque. Hier kom je 
gegarandeerd niet met 
lege handen buiten. 
DONUM, HAVERMARKT 31-33, HASSELT, 

WWW.DONUM.BE

 CULTUUR 

 MODE 

Cassina

BOEIENDE BEURZEN
Wie in Hasselt wil proeven van grootse evenemen-
ten, kan terecht in de Grenslandhallen. In oktober 
vindt daar bijvoorbeeld de fotografie-, platen- en 
cd-beurs plaats. Drie boeiende beurzen onder één 
dak en maar één toegangsprijs. 
FOTOGRAFIE-, PLATEN- EN CD-BEURS, 6 OKTOBER, GRENSLANDHALLEN, GOU-

VERNEUR VERWILGHENSINGEL 70, 3500 HASSELT, WWW.GRENSLANDHALLEN.BE

CULTUUR 

FEE_1013_022_INS_LIMBURG_AVL.indd   22 02/09/13   15:03
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Vlaams-Brabant

1

2

3

REISROND DE WERELD 
IN BRUSSEL

Wie alle werelddelen wil hebben gezien, moet gewoon een dagje Brussel 
doen, want onze hoofdstad bruist van de exotische adresjes. 

VERANTWOORD EXOTISCH
Marc is Australisch, Prune is Française en sa-
men verkopen ze interieurspullen met een In-
disch tintje. Hun decoratiewinkel Karma biedt 
twee verdiepingen vol exotische en shabby chic
meubels, tassen, kussens, kaarsen, lampen en 
tuintafeltjes. Een schatkamer vol bamboe, Indo-
nesische teak, kokos, schelp, én alles heeft hier 
een verantwoorde herkomst.
KARMA, BALJUWSTRAAT 36, ELSENE, WWW.KARMADECO.COM

AZIË

 CULTUUR 

VAN WERCHTER
NAAR DE AB
De Israëlische folk- en 
rockartiest Asaf Avidan
raakte bekend met de 
hit One Day en sinds-
dien weerklinkt zijn 
bijzondere stemgeluid 
door boxen over heel de 
wereld. Eerder dit jaar 
stond hij op het podium 
van Werchter, nu krijgen 
ook de Brusselaars de 
kans hem te horen.
ASAF AVIDAN, 12 OKTOBER, ANCIENNE  

BELGIQUE, ANSPACHLAAN 110, BRUSSEL,

WWW.ABCONCERTS.BE

DINGDONG, DE SUSHIMAN!
Echte Brusselse sushi-fans weten The Sushi 
Shop allang te vinden. En terecht, want in dit 
restaurant met zijn hypermoderne en strakke 
zwarte interieur eet je de lekkerste Japanse hap-
jes. Geen zin om uit te gaan? De zwarte, milieu-
bewuste brommertjes brengen een portie sushi, 
sashimi, spring rolls en maki tot aan je voordeur. 
In een mooie doos.
THE SUSHI SHOP, LOUIZALAAN 144, ELSENE, WWW.SUSHISHOP.BE

NAZDROVJE!
Bij Bolshoi waan je je in het land van borsjtsj, 
mooie vrouwen en wodka. De Russische deli-
catessenzaak van Alex en Inna Sidorov heeft 
alles wat we mooi en leuk vinden aan Rusland: 
baboesjka’s, bietensoep, kaviaar en uiteraard de 
lekkerste wodka. Je kunt er ook een hapje eten 
aan een van de lange tafels. Proef het dagmenu!
BOLSHOI, GERECHTSPLEIN 3A, BRUSSEL, 02/511.01.06

ALL THE TEA IN CHINA
Groen, geel, blauw, rood en zwart - Chinese thee 
bestaat in al die kleuren. En de lekkerste in elke 
soort vind je bij Chá Man. Geniet van een Snow 
Dragon of een Iron Goddess en je beseft weer 
eens dat thee méér is dan een zakje in heet wa-
ter. Natuurlijk kun je ook allerlei lekkers mee naar 
huis nemen.
CHÁ MAN, SINT-GILLISVOORPLEIN 49, SINT-GILLIS, WWW.CHA-MAN.COM

 FOOD & DRINKS 

Chá Man

Bolshoi

 DECO 

Asaf Avidan
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Ann vormt samen met haar partner  
Jeroen Worst het duo achter de ont-
werpstudio Studio Simple

 WAAR GA JE GRAAG IETS ETEN IN 
DE STAD?
“Bij Avalon in Gent koken ze biologisch 
en vegetarisch, met veel granen, ge-
zond dus en bijzonder lekker. Ik kom 
ook erg graag bij Gitane, voor een 
drankje en voor de lekkere, verrassen-
de hapjes. En ook omdat het erg fijne 
mensen zijn.”

 HEB JE EEN FAVORIETE DESIGN-
WINKEL ?
“Ik kom heel graag in Le Jardin Bohé-
mien, een heel inspirerende plek. Ze 
hebben er lekkere koffie, cake en lichte 
hapjes, maar vooral ook mooie meu-
bels en goede interieuroplossingen. Je 
voelt je er meteen op je gemak.”

 WAAR RELAX JE HET LIEFST?
“In het Natuurdomein Bourgoyen,
een heerlijk groene oase in de Gentse 
randstad, met maar liefst 220 hectare 
natuur. Als het even kan, ga ik er naar-
toe: ik kan er fietsen, wandelen, en in 
de bomen klimmen met mijn kinderen.”

 WAAR GA JE GRAAG NAARTOE OM 
WAT CULTUUR OP TE DOEN? 
“Ik kom heel graag in het S.M.A.K., waar 
altijd wat te beleven is. Verder vind ik 
het Huis van Alijn heel inspirerend, een 
museum waar je van alles vindt over 
het dagelijks leven in de 20ste eeuw. 
En als er in de stad iets wordt geor-
ganiseerd, ben ik er graag bij: 100 jaar 
Vooruit, OdeGand...”

WWW.STUDIOSIMPLE.BE
AVALON

WWW.RESTAURANTAVALON.BE
GITANE
LE JARDIN BOHÉMIEN

WWW.LEJARDINBOHEMIEN.BE
NATUURGEBIED BOURGOYEN-OSSEMEERSEN

WWW.NATUURPUNTGENT.BE/BOURGOYEN
S.M.A.K. WWW.SMAK.BE
HUIS VAN ALIJN

WWW.HUISVANALIJN.BE

FOOD & DRINKS

1

2

VAN JE SCHOONFAMILIE MOET 
JE HET HEBBEN 
Over schoonfamilie doen vaak nare 
verhalen de ronde, maar schoonbroers 
Alex en Edwin konden het zo goed met 
elkaar vinden dat ze samen de deuren 
openden van Doen, Het Gents Kook-
magazijn. 75m2 paradijs voor hobby-
koks, waar je alles vindt, van potten en 
pannen tot Sergio Hermans favoriete 
Big Green Egg. Gewoon doen.
DOEN, HET GENTS KOOKMAGAZIJN
WWW.DOEN-GENT.BE

BIG BROTHERS
De naam Boxy is een begrip in de 
wereld van de meeneemgastrono-
mie. Broers Stefan en Kristof start-
ten met Boxy Fine Foods een nieuw 
hoogstaand cateringconcept: in hun 
traiteurzaak vind je seizoengebonden 
kant-en-klare gerechten van hoog-
staande kwaliteit, en ook vegetariërs 
vinden hier hun gading. Je kunt zelfs 
je eigen gerechten samenstellen, al dan 
niet bijgestaan door de Boxy-brothers. 
BOXY FINE FOODS WWW.BOXY-
FINEFOODS.BE

PETJE AF VOOR DEZE CLAN 
Chapeau voor een familiezaak 
die al sinds 1893 bestaat. Let-
terlijk, want bij Chapellerie
Gelaude kies je hoeden en pet-
ten à volonté. Deze familie is 
namelijk gespecialiseerd in 
hoofddeksels, en of je nu voor 
een panama komt, een strohoed 
voor bij je zomerjurk of een 
unieke haarvilthoed, de keuze 
is enorm.
CHAPELLERIE GELAUDE

WWW.GELAUDE.BE

 MODE 

Boxy Fine Foods

Oost-Vlaanderen

4  V R A G E N  A A N 

STILISTE 

ANN VEREECKEN
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Contact
Info en/of reservaties
Contacteer uw sales verantwoordelijke voor meer info
+32 15 67 80 22 | advertising.be@sanoma.com

Technische informatie
+32 15 67 80 60 | be.ads@sanoma.com

De technische info
Aanlevering materiaal via Ad4All. Gelieve 1 PDF file/pag 
aan te maken volgens de Medibel + v7 standaard (GWG_
MagazineAds_1v4). Steeds voorzien van snijlijnen.

Bij aflopende advertenties ook 5 mm afloop aan elke zijde 
voorzien. Niet aflopend tekst- en/of beeldmateriaal moet min. 
5 mm van de rand verwijderd zijn. Voor 2/1 advertenties, levert 
u 2 x 1/1 pagina. Meer info op http://advertising.sanoma.be/nl/
technical-info

De tarieven

Formaat B x H in mm Tarief 

1/1 aflopend 225 x 295 € 3 430*

*Tarief Feeling 2017: € 9 800

De kalender

Editie Thema
Verschijnings-
datum

Deadline
Reservatie

Deadline
Materiaal

maart
3-2018 Gent 14/02/2018 08/01/2018 15/01/2018

april
4-2018 Kortrijk 21/03/2018 12/02/2018 19/02/2018

mei
5-2018 Knokke 18/04/2018 12/03/2018 19/03/2018

september
9-2018 Antwerpen 22/08/2018 16/07/2018 23/07/2018

oktober
10-2018 Hasselt 19/09/2018 13/08/2018 20/08/2018

december
12-2018

Juwelen/
accesoires 21/11/2018 15/10/2018 22/10/2018

Indien gewenst kan Sanoma ook de lay-out verzorgen van uw 
advertenties. Hiervoor geldt volgend tarief: 300 euro voor 1 
ontwerp met tekstcorrecties (max. 2/1 pagina)*.

*Sanoma behoudt te allen tijde het intellectuele eigendomsrecht op de advertenties en andere 
werken die door haar werden gemaakt in opdracht van de klant. Al deze stukken mogen uitsluitend 
gepubliceerd worden in het magazine, het boek of een andere drager zoals vermeld in de 
overeenkomst in hoofde waarvan het stuk werd geproduceerd. Deze stukken mogen dus niet door 
de opdrachtgever of door derden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of in een ander 
medium worden afgedrukt of gepubliceerd.


