
JINGLE BELL?    JINGLE HELL!
De perfecte plekjes om de eindejaarsgekte    te ontvluchten
Proef van de wereld
Wij zouden het liefst van al gekata-
pulteerd worden naar een of andere 
exotische bestemming ver weg van 
10 kerstfeesten op een rij. Goedkoop 
alternatief? Wereldse restaurants in 
België opzoeken. Same, but 
different…
Bij het Antwerpse Fez (Klooster-
straat 52, www.fez.be) eet je heerlij-
ke Marokkaanse tajines, bij Izumi 
(Beeldhouwersstraat 44, www.izumi.
be) eet je überverse sushi. Authen-
tieke Indiase keuken vind je bij Tas-
te of India (Fruitmarkt 26, www.
tasteofindia1.com) in Hasselt. En bij 
Gado Gado (Vrouwebroersstraat 
21, http://gado-gado.gent) in Gent 
eet je Indonesisch. In Brussel moet 
je bij Little Tokyo (Rue Saint Boni-
face 15, www.littletokyo.be) zijn als 
je fan bent van de Japanse keuken. 
Alle adresjes getest en goedgekeurd!

Maak een 
winterwonderwandeling
Een hekel aan kerstshoppen? We feel you. Ontwijk 
de stad en doe je inkopen dit jaar online. Ga in de 
uren die je gewonnen hebt heerlijk winterwande-
len in de natuur. 100% zengarantie!
ONZE FAVORIETEN?
• De Kalmthoutse Heide – ook wel de ach-
tertuin van de Antwerpenaren genoemd – is een 
fantastische plek om tot rust te komen.
• Ga uitwaaien aan zee. Op de grens met Neder-
land kan je in het Zwin (Knokke-Heist) van de 
ongerepte natuur genieten.
• De Wijers – een mooi natuurgebied met meer 
dan duizend vijvers in Limburg – is op z’n mooist 
als het gesneeuwd heeft.
• De kreken in het Meetjesland en in het 
Waasland zijn mooie plekken om te wandelen. 
Bij een erg strenge winter kan je in de buurt van 
Assenede fantastisch schaatsen.
• Op 20 minuten van Brussel kom je bij Rood 
Klooster, een park in het Zoniënwoud nabij Ou-
dergem. Ideaal om de stadsdrukte te ontvluchten.

Ga heerlijk 
cocoonen 
in een spa
De kans bestaat dat er een 
kerstboom in de inkomhal 
staat en lichtjes de oprit ver-
sieren – er zijn nu eenmaal 
té veel kerstlovers op de 
 wereld om dat te bannen 
– maar… eens je in de well-
nessruimtes komt, is er geen 
vleugje kerst meer te 
 bespeuren. Beloofd!
• Hotel Julien – een 
prachtig hotel in hartje Ant-
werpen – heeft een zalige 
privéspa in z’n kelder. Na 
een uurtje (of twee) genieten 
drink je een glaasje wijn aan 
hun open haard. (www. 
hotel-julien.com/the-spa)
• Nooz is een uniek concept 
waarbij alles op maat wordt 

Zijn kerstbomen, Jingle Bells en 
schuifelen over een kerstmarkt met 
een glühwein in je hand pure horror 
voor jou? Check onze tips om de 
gekte te ontvluchten zodat jij dit jaar 
zen naar je kerstfeest kan. Of niet.
TEKST: MARIE MONSIEUR

RESTAURANT: Izumi 

 CINEMA: Sphinkx 

 SPA: Parein 
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samengesteld: ga je in de 
Kempen of Nieuwpoort, wil 
je twee uur relaxen of een 
paar dagen blijven? Beslis 
welke massages je wil, of je 
er al dan niet wil eten, of je 
wil genieten in de buiten-
lucht… Your wish is their 
command! (www.nooz.be)
• Parein is een van onze 
all-time favourite relaxadres-
jes. Een stijlvol ingerichte 
privésauna in Beveren waar 
je niet alleen kan relaxen, 
maar ook fantastische mas-
sages kan boeken. Eind 
 januari komt er een sau-
na-unit bij die gericht is op 
een jong publiek. De moeite! 
(www.sauna-parein.be)
• Gewoonweg prachtig: Wu 
Wei in Kortrijk. (www.wu-
wei.be)

Kijk films in 
een klein maar 
fijn cinemaatje
Geen zin om over de koppen 
te lopen in een megabio-
scoop? Kleine stadsbioscopen 
zijn dé place to be om je voor 
minstens anderhalf uur niets 
van de buitenwereld aan te 
trekken. Er zijn staan zeker 
ook films zonder ‘happy 
 happy joy joy’-factor op het 
programma!
• Antwerpen: Cartoons 
(www.cinemacartoons.be) & 
Cinema Zuid (www.cinema-
zuid.be).
• Brussel: Galeries (www.
galeries.be) & Cinematek 
(www.cinematek.be).
• Gent: Sphinkx (www.
sphinx-cinema.be) & Studio 
Skoop (www.studioskoop.be).

Snuif cultuur op
Ook musea zijn de perfecte plek om je tijdens de 
kerstdrukte te verbergen. Tentoonstellingen die alvast 
op ons to-dolijstje staan:
VOOR FASHIONISTA’S
• Footprint. Het spoor van schoenen in de mode: met 
schoenen van designers zoals Azzedine Alaïa, Salvato-
re Ferragamo, Ann Demeulemeester, Church’s, Martin 
Margiela….
Momu, Antwerpen, www.momu.be.

• Jazz Age: alles over mode tijdens the roaring twenties.
Modemuseum Hasselt, www.modemuseumhasselt.be.

VOOR FILMLIEFHEBBERS
• History @ The Movies: kostuums en filmfragmenten 
uit historische films en televisieseries zoals Pride and 
Prejudice, Downton Abbey…
Sint-Pietersabdij, Gent, https://sintpietersabdij.stad.gent.

VOOR ARTFREAKS
• Pop Art in Belgium: poparttentoonstelling met werk 
van onder anderen Warhol, Lichtenstein, Wessel-
mann en Panamarenko.
ING Art Center Brussel, https://about.ing.be/About-ING/Art/
PopArt.htm.

 NATUUR: De Wijers 

 RESTAURANT: Little Tokyo 

 CINEMA: Cartoons 

 SPA: Hotel Julien 

 CULTUUR: Pop Art  
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