
 

 

 

‘MASSAGE FOR LIFE’ 

Wat:  voor bewoners, begeleiders, ... een  

  professionele, relaxerende en  

  verkwikkende rugmassage (20 min.) 

Waar:  kiné schakel 

Wanneer: donderdag 29/11/2018 

  vanaf 16u 

Prijs:  12 euro 

Inschrijven: kine.schakel@devleugels.be 

‘LUIKSE WAFELS FOR LIFE’ 

Wat:  Horizon bakt heerlijke LUIKSE Wafels, je 

  kan ze verorberen in de grote zaal 

  samen met een drankje of afhalen om 

  in de leefgroep op te eten. 

Waar:  grote zaal de Vleugels 

Wanneer: woensdag 05/12/2018 

  tussen 14u en 17u 

Prijs:  3 euro / wafel  

  1 euro/ drankje 

Inschrijven: noodzakelijk vóór 29/11 naar 

  AFDHOAT@devleugels.be 

  graag vermelden of je ze ter plaatse eet 

  of afhaalt (met uur) 

‘POMPOENSOEP FOR LIFE’ 

Wat:  verse heerlijke pompoensoep, ook 

  verkrijgbaar per liter voor de leefgroep 

Waar:  in WE6 of aan huis gebracht 

Wanneer: woensdag 12/12/2018  tussen  

  10u30 en 12u30 

Prijs:  1 euro per tas / 4 euro per liter 

Inschrijven: vóór 3 december bij  

  wilgenerf6@devleugels.be 

‘CROQUES FOR LIFE’ 

Wat:  de  Smisse serveert u 

  heerlijke croques. 

Waar:  bar van DE LINK 

Wanneer: donderdag 22/11/2018 

  tussen 11u en 13u 

Prijs:  croque met groentjes: 5 euro 

  dubbele croque met groentjes: 7 euro 

  croque uit het vuistje: 3 euro 

  afhaalcroque (niet gebakken): 3 euro 

Inschrijven: desmisse@devleugels.be 

  ten laatste tegen 20/11/2018 

‘SOEP FOR LIFE’ 

Wat:  heerlijke soep met stukje brood 

Wanneer: vrijdag 23/11/2018 

  tussen 11u en 12u30 

Waar:  Wilgenerf  4 

Prijs:   3 euro 

Inschrijven: is niet nodig 

‘het ALTERNATIEF FOR LIFE’ 

Wat:  bij aankoop in het Alternatief wordt 

  25% van de winst geschonken aan de 

  goede doelen 

Wanneer: tussen 22/11 en 6/12/2018 

Niet cumuleerbaar met andere kortingen 

hetalternatief@devleugels.be 

 

Dit jaar organiseren verschillende 

leefgroepen—diensten terug heel wat 

acties voor MUSIC FOR LIFE. 

We steunen volgende goede doelen 

 

G-ploeg 

mailto:kine.schakel@devleugels.be
mailto:AFDHOAT@devleugels.be
mailto:wilgenerf6@devleugels.be
http://www.kloen.be/home
https://www.bovendewolken.be/nl/home/
mailto:desmisse@devleugels.be
mailto:hetalternatief@devleugels.be
mailto:info@devleugels.be
http://www.devleugels.be/
https://www.ksvdiksmuidejeugdacademie.be/fanion/


Kapster Gina 

Snit dames/ heren   10 euro 

Wassen, knippen & drogen  18 euro 

Brushen/watergolf met mousse/plix 14 euro 

Kleuring    30 euro 

Kleuring & baleage   38 euro 

Baleage 1 kleur    30 euro 

Baleage 2 kleuren   40 euro 

Verzorging    5 euro 

Permanent, knippen,  

brushing/watergolf, plix   55 euro 

Opsteken/vlechten   10 euro 

Maquillage    12 euro 

Manicure Shannon 

Basismanicure      

(vijlen, nagelriem achteruit duwen, 

Velletjes verwijderen, nagelriemolie, 

Voedende crème)   15 euro 

Basismanicure + lakken   18 euro 

Luxe manicure  

basismanicure + scrub,  

massage, lakken)   25 euro 

Enkel lakken    3 euro 

Nagellak verwijderen   2 euro 

Gelish color    28 euro 

Gelish french    30 euro 

Gelish verwijderen   10 euro 

Gelish op teentjes   30 euro 

Andullatietherapie (massagematras) 6 euro 

Pedicure Nathalie 

Nagelverzorging + eelt verw. + crème 20 euro 

Nagelverzorging + eelt verw. +  

crème + voetpeeling + voetmassage 24 euro 

Voetpeeling + voetmassage  8 euro 

Mini- gelaatsverzorging  

volgens huidtype) 

(Reinigen, peeling 

 ofwel masker ofwel massage)  25 euro 

Epilatie gelaat: 

Wenkbrauwen    6 euro 

Bovenlip    4 euro 

Epilatie kin    6 euro 

Volledig kin    8 euro 

Epilatie onderbenen   16 euro 

Massage hals een gelaat  (15 min) 8 euro 

BEAUTYSALON FOR LIFE 

Wat:  pure verwennerij voor bewoners en 

  medewerkers door Gina, Nathalie 

   en Shannon 

Waar:  muzieklokaal schakel 

Wanneer: dinsdag 11 december tussen 9u en 17u 

Prijs:  zie prijslijst 

Inschrijven: vooraf reserveren is noodzakelijk 

  ten laatste tegen 7/12 

  beautysalon.klerken@gmail.com  

  Met vermelding van naam, telefoon, 

  email en keuze verwennerij 

Beautysalon  
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