
Programma feestweekend 
 

DIVA 

Op zaterdag 4 mei trakteert DIVA iedere bezoeker op een nep óf een echte 

diamant! Iedere bezoeker krijgt bij een toegangsticket een partijbriefje met een 

nep of echte diamant. In de juwelenshop van DIVA wordt jouw diamantje 

gecontroleerd. Wie weet ga jij naar huis met een echte diamant!  En dat is nog 

niet alles, wil je meer weten over het vakmanschap en ambacht van 

juweelontwerp of diamantslijpen ? Schrijf je dan in voor de praktische hands-on 

workshops van AWDC. 

 
Raadpleeg www.divaantwerp.be voor het volledige programma 
 
Diamanti Per tutti - Styling Tiany Kiriloff “how to wear your jewellery “ 

Ontdek de laatste collaboratie van Diamanti Per Tutti met Tiany Kiriloff.  Op 

zaterdag 04/05 zal Tiany zelf aanwezig zijn om de juweeltjes bij jouw outfit te 

stylen ( 12u – 15u ) 

 
Studio Collect - Trunkshow 

Koop de nieuwste collectie van Studio Collect in Pre sale en geniet van een 

korting van 15 %. 

 
Sara Gies - Stocksale 

Sara Gies stelt haar nieuwe collectie ‘Reflections’ voor en organiseert een 

stocksale van vorige collecties. 

	
Hilde Van Belleghem - Manchetknopen 

Ook voor de mannen hebben we wat in petto, Hilde Van Belleghem stelt dit 

weekend haar nieuwe collectie manchetknopen voor. 

 
Hanne Schoofs – Laat je juwelen schitteren 

Bij Hanne schoofs kan je gratis je goud en zilveren juwelen laten opkuisen. 

Daarnaast stelt ze haar nieuwste, door de jaren 80’ geïnspireerde collectie voor. 

 

Gerhild Kirchner  + Alto Galleria -  Open Atelier 

Benieuwd hoe een juweel gemaakt wordt ? Gerhild Kirchner en Alto Galleria 

nodigen je uit voor een kijkje achter de schermen van hun atelier. 



Pascale Masselis – Ontdek de wondere wereld van edelstenen. 

Interesse in edelstenen ? Pascale Masselis geeft je graag een woordje uitleg over 

je favoriete kleurstenen. 

 
Rembrandt Jordan – Starflower collectie 

Rembrandt Jordan zet zijn nieuwste collectie ‘Starflower ‘ in de kijker. 

 
Adelin - Pianoconcert 

Geniet van prachtige pianomuziek in de indrukwekkende Art Deco winkel van 

Adelin. 

 
O! Jewelry - Diamant 

O Jewelry deelt dit weekend hun diamant expertise en schatten gratis je eigen 

diamant. 

 
Nico Taeymans -  

Stelt zijn nieuwe lente collectie voor met een hapje en een drankje. 

	
Salima Thakker - Goodiebags 

Salima Thakker  lanceert haar webshop en viert dit met een drankje en een 

leuke goodiebag 

 
Lore Van Keer – Opening winkel Antwerpen 

Viert de opening van haar nieuwe winkel in de Steenhouwersvest. 

 
Gerda de vrij – Inwijding nieuwe etalage 

Feestelijke inwijding van hun tweede etalage in de Wijngaardstraat. 

 
Wim Meeussen - Trouwringen 

Wedding Bells ?! Wim Meeussen helpt je op weg met zijn jarenlange expertise in 

het maken van trouwringen. 

 
Mia & Moi - Goodiebag 

Stelt haar nieuwe collectie voor en klanten worden beloond met een goodiebag. 

 
Anne Zellien – Uitzonderlijke korting  

Bij Anne Zellien kan je op zaterdag terecht voor een glaasje en een korting van 

5% op een nieuw juweel. 


