
EINDEJAARSACTIE
WERVIK-GELUWE

Van 1 tot 31 december 2021

Hoofdprijzen:
2 x e 1.000
2 x e 500
kadobonnen

Voor e 14.000
aan kadobonnen

te winnen!



Beste klant, 

Ondertussen is dit de 9de editie van de eindejaars- 
actie in Wervik, Geluwe en Kruiseke. 
Een editie die we een beetje aarzelend hebben 
opgestart, want het is de eerste editie zonder 
de trekkers Ignace Caulier (Wijnen Ignace) en 
Tom Vanlaeke (De Courant). 

Ignace geniet ondertussen volop van zijn pensioen 
en is nu voltijds opa, zoals je op de cover kan zien. 
Tom en Marilien kozen voor een nieuwe uitdaging 
en hebben de Courant in de goede handen van 
Romina achter gelaten. We willen hen bedanken 
voor hun jarenlange inzet! 

We twijfelden ook of we wel voldoende deelnemende 
handelaars zouden vinden, gezien de nasleep van de 
corona crisis. Maar deze vrees bleek onterecht, we zijn 
blij dat we dit jaar terug 100 enthousiaste ondernemers 
hebben die deelnemen aan de actie.  

100 ondernemers die klaar staan om jou met open 
armen te ontvangen in hun zaak en jou willen 
belonen om je kerst- en eindejaaraankopen bij 
hen te doen. Je maakt kans op vele waardebonnen, 
in totaal € 14.000. De hoofdprijzen zijn 2 waarde-
bonnen van € 1.000 en € 500. 

Met dit eindejaarmagazine willen we jou kennis 
laten maken met ons netwerk van specialisten 
in hun vak, met oog voor kwaliteit, tijd en service 
voor hun klanten. 

Ga vlug op ontdekking in dit magazine en ont-
dek welke pareltjes van handelszaken en onder- 
nemingen er bij ons zijn. 

Door lokaal te kopen steun je niet alleen jouw 
lokale ondernemer maar ook onze eigen economie. 
Zo zorgen we voor elkaar! 

Winkelhieren doe je niet alleen bij winkels en 
webshops, maar ook bij lokale bouwondernemers, 
webdevelopers, vrije beroepers,…
Winkelhieren kun je doen bij ondernemers uit alle 
sectoren. 

We wensen je nu al fijne eindejaarsfeesten en een 
gelukkig en vooral gezond 2022!

De organisatie van de eindejaarsactie 
Wervik, Geluwe en Kruiseke

Praktisch:
• De eindejaarsactie vindt plaats van 1 december tot 

en met 31 december 2021 bij 100 handelaars. 

• Bij de deelnemende handelaars krijg je genummer-
de loten. De handelaar bepaalt zelf hoe hij/zij de 
loten verdeelt. 

• Er zijn 3 weektrekkingen (op 13, 20 en 27 december). 
Wekelijks kan je volgende prijzen winnen: 

• 1 bon van € 200
• 1 bon van € 100
• 2 bonnen van € 50
• dit zowel in Wervik als in Geluwe. 

• De hoofdprijzen worden in de 1ste week van 
januari 2022 getrokken. 

• de hoofdprijs is een bon van € 1.000
• 1 bon van € 500
• 2 bonnen van € 200
• 2 bonnen van € 150
• 5 bonnen van € 100
• dit zowel in Wervik als Geluwe

• Er zal ook een lot getrokken worden waarvan de 3 
eindcijfers bepalen wie de winnaar is bij elke deel-
nemende handelaar. Deze bon heeft een waarde 
van € 50.

• De bonnen zijn kadobonnen van de Stad Wervik, 
voorzien van het logo van de eindejaarsactie én 
enkel te gebruiken bij de deelnemende handelaars 
aan de eindejaarsactie. 

• De uitslag van alle trekkingen kan je terugvinden 
bij de deelnemende handelaars, op facebook, en 
via www.wervik.be/eindejaarsactie. 

• De prijzen zijn af te halen:
- voor Geluwe bij Demyfruit - Kerkhofstraat 12
- voor Wervik bij dierenspeciaalzaak Pauwelyn - 

Sint-Maartensplein 10
 

Dit moet gebeuren vóór 1 maart 2022.

Een tip: hou je loten bij 
tot na de trekking 

van de hoofdprijzen!





Ieperstraat 32 | 8940 Geluwe | enkel op afspraak: 0473/73.35.93

Gelaatsverzorgingen met natuurlijke producten
Massages - Epilaties - Arrangementen

Van 21 dec. 2021 t.e.m. 20 maart 2022

WINTER-
ARRANGEMENT

warm voetbad + voetscrub

+

ontspannende rugmassage met

warme jojoba-olie

+

mineraliserende kleipakking

+

relaxerende onderbeen massage

Pure
Pure genieten... Sluit je ogen, relax

en kom helemaal tot rust.

e85Cosy



Slagerij Mingneau, Geluwestraat 130, 8940 Wervik - Parking Vredestraat
056 31 12 82 - slagerij@mingneau.be - www.mingneau.be

“Allemaal welkom in onze nieuwe slagerij”



Menenstraat 61 - 8940 Geluwe
0471/50.33.28

info@dcycles.bewww.dcycles.be





KOOP LOKAAL AAN DE BESTE PRIJS
en steun talrijke evenementen en verenigingen!

 M Slaapkamers +  
Boxspring

 M Matrassen + alles  
voor uw bed

 M Grootste keuze  
relaxen

 M Eetkamers
 M Decoratie
 M Steeds 50 salons  

te proberen

www.

.be

3000 m2  
meubelplezier

Geluwestraat 73 te Wervik
Info op www.meubelendefossez.be of 056 31 01 22

Patrick en Mira heten jullie van harte

WELKOM





Gratis opmeten en plaatsen
Vrijblijvende offerte schilderwerken

DECORATIE BOURGEOIS
www.decoratie-bourgeois.be

0478/82.59.85 (Brenda) - Schilderwerken: 0478/82.59.86 (Frederic)

binnen- en buitenschilderwerken | behang | gordijnen | kleuradvies



WERVIK
Geluwestraat 9

Bestel tijdig  
onze kaas- of  
tapasplanken  

Ook een ruim assortiment 
verse traiteurgerechten

SPECIALE OPENINGSUREN TIJDENS  
DE FEESTDAGEN!

Maandag 20/12 • 7u30 - 19u
Donderdag 23/12 • 7u30 - 20u30

Vrijdag 24/12 • 7u30 - 17u30

Geluwestraat 9
8940 Wervik

Maandag: 13u - 19u
Dinsdag > vrijdag: 7u30 - 19u

Zaterdag: 7u30 - 18u30
Zon- & feestdagen: 7u30 - 12u30

Maandag 27/12 • 7u30 - 19u
Donderdag 30/12 • 7u30 - 20u30

Vrijdag 31/12 • 7u30 - 17u30
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1 shopper
Bij aankoop van  
min. 5 €

Carrefour Express Wervik
Geluwestraat 9

Tegen afgifte van deze originele bon aan de kassa. Zolang de voorraad strekt. 1 bon per klant. Behalve leeggoed, 
tabak, sigaretten, gemeentelijke vuilniszakken, telefoon-, herlaad-, geschenk-, en vervoerskaarten, postzegels, 
betalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen. Niet cumuleerbaar. Zolang de 
voorraad strekt. V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. - Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere - BE 0448.826.918.

Geldig t.e.m. 31/12/2021
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07

V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. - Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere - BE 0448.826.918.

CAR6103_A4_AD_Carrefour_express_Wervik_03.indd   1 21/10/2021   08:49



Ben je het scheren of waxen beu en wil je voortaan 
haarvrij door het leven gaan? 

Vanaf heden kan je HIERVOOR TERECHT bij 
Juna B. Beauty & Wellness 

0470 05 93 34      -     junab.beautyenwellness@gmail.com      -     Menenstraat 18 8940 Geluwe 



















Geen tijd om ons een bezoekje te brengen of we zijn gesloten, geen nood…
We hebben een webshop: www.mylittlebeauty.be
My Little Beauty, Steenakker 36 - 8940 Wervik

Wie is My Little Beauty?

Wij bieden een assortiment van kwalitatieve merkjes voor baby’s,
jongens en meisjes vanaf de geboorte tot en met 4 jaar.

Collecties van kleurrijke en leuke prints tot stijlvol en trendy.
Met My Little Beauty laat je jouw kleine hartendiefje stralen

in een nieuwe outfit.

Onze merken:
First
Feetje
Ido
Sarabanda
Dimpel
Il trenino
Dr. Kid
Le Bébé ...

Ontvang tijdensde maand decemberbij iedere aankoopvanaf 20 euro eengratis geschenkje



Bij elke aankoop: eindejaarslotjes
Maak kans op een gratis setje (min. aankoop 50 euro)

Lingerie - Nachtmode - Homewear

Kerkstraat 51 - 8940 Geluwe
056 51 76 98

www.litchi-lingerie.be



Bij elke aankoop: eindejaarslotjes
Maak kans op een gratis setje (min. aankoop 50 euro)

Lingerie - Nachtmode - Homewear

Kerkstraat 51 - 8940 Geluwe
056 51 76 98

www.litchi-lingerie.be

Afhalingen mogelijk tot 18u
op 24 en 25 december en

op 31 december en 1 januari !

Zaal Leiedaele
Geen extra kosten voor de zaal

Zaal tot 100 personen, recepties tot 150 personen
Menu’s van 40,15 € tot 60,25 €

Voorbeeldmenu, keuzemenu 12:

Apero 1 uur met hapjes

***
Duo kaas & garnaalkroketten

of
Italiaanse ham met meloen

of
Gratin van garnalen en zalm

***
Kalkoenfilet in saus naar keuze

of
Varkenshaasje in saus naar keuze

of
Ardeens gebraad in mosterdsaus

***
3 mini gebakjes, koffie

of
Bowl met ijs, tiramisu en chocolademousse, koffie

of
Ijscoupe met vers fruit, koffie

52,00 € / all-in
(aperitieven, dranken tijdens de maaltijd, koffie)

Menu 1 - 24,70 €
- Hammousse, warm hapje, karnemelkaardappelen
- Gerookte zalmplakjes met grijze garnalen
- Kalkoenfilet met normandische saus

Keuze uit kroketten of gratin + groenten

Menu 2 - 25,50 €
- Foie gras, eendenmousse, mini pizza
- Kabeljauw met gerookte zalm
- Varkenshaasje met tuinkruiden

Keuze uit kroketten of gratin + groenten

Menu 3 - 21,20 €
- Zalmmousse, warm hapje, aperio
- Tomatenpompoensoep
- Kalfsgebraad met veenbessen en peren

Keuze uit kroketten of gratin + groenten

Menu 4  - 36,90 €
- Eendenmousse, karnemelkaardappelen, wildpastei
- Tomatensoep
- Duo van sint-jacobsnoten en scampi’s
- Hertenkalf grand veneur

Keuze uit kroketten of gratin + groenten

Volledige folder met alle mogelijkheden
verkrijgbaar in de winkel.

SLAGERIJ - FEESTZAAL - TRAITEUR
www.feestzaalleiedaele.be

JOKE & GERDY
SLAGERIJ

Menensesteenweg 112 - 8940 Wervik - 056/31.11.74
gerdy.joke@skynet.be

Afhaalmenu’s
eindejaarsfeesten



Fruit en groenten
AppelsAppen

Zuivelproducten 
Fruit- en geschenkmAnden

kerkhofstraat 12  |  Geluwe  |  056 32 88 55

we verwelkomen u GraaG 
in onze winkel

DINSDAG TOT VRIJDAG: 8U30 > 18U30
ZATERDAG: 8U30 > 16U 

GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG



Fruit en groenten
AppelsAppen

Zuivelproducten 
Fruit- en geschenkmAnden

kerkhofstraat 12  |  Geluwe  |  056 32 88 55

we verwelkomen u GraaG 
in onze winkel

DINSDAG TOT VRIJDAG: 8U30 > 18U30
ZATERDAG: 8U30 > 16U 

GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG

K
an

to
or

 W
er

vi
k

Le
ie

st
ra

at
 3

0,
 8

94
0 

W
er

vi
k 

• 0
56

 2
4 

57
 7

0 
• w

er
vi

k@
in

g.
be





BO
N
"

"

Je kan zowel bij

AdCosyHOME & TOO
terecht voor betaalbare kledij, schoenen, handtassen,

juwelen en accessoires….

We hebben eveneens een groot assortiment 
aan verzorgingsproducten in pakketvorm, kaarsen en geurstokjes 

van Atelier Rebul.

Kan je je keuze niet maken?
Dan is onze kadobon de ideale oplossing. Kadobonnen kun je kiezen 
naar eigen budget en worden keurig verpakt met een extra gadget.

EXTRA OPEN op ZONDAG 12 DECEMBER van 10u tot 17u.

AdCosyHOME
Elf Juliplein 14

8940 Wervik

0491/200.568
adcosywervik@gmail.com

AdCosyTOO
Vlamingenstraat 1

8940 Wervik
*1 bon per klant

geldig t.e.m. 31/12/2021 in beide winkels

(niet geldig op cosmetica, kousen en behandelingen)

10%
op je favoriete stukje*





geert_vandaele@skynet.be

WWW.GEERTVANDAELE.BE
    

KRUISEKESTRAAT 205, 8940 WERVIK
GSM 0473-355 778
T./F. 056 510 278

bvba

AANHANGWAGENS METAALBOUW

BTW.BE 0882.012.981

• Erkend europees constructeur  
van aanhangwagens  RDW gekeurd

• Metaalbouw – agro & industrie 
industriële woningbouw   
ISO EN1090 gecertificeerd

• Lascoördinator
• Gecertificeerd lasbedrijf
• Algemene metaalconstructie
• Mechanisch onderhoud

METAALBOUW  - ALGEMENE METAALCONSTRUCTIE

Geert Vandaele BV
Kruisekestraat 205 - 8940 Wervik

+32 (0)473 355 778
www.geertvandaele.be



Vlamingenstraat 2, 8940 Wervik|056 49 51 42

info@wamco.be|www.wamco.be 



Vlamingenstraat 2, 8940 Wervik|056 49 51 42

info@wamco.be|www.wamco.be 







FIJNE
FEESTEN!

 Vlamingenstraat 12 - Wervik

Ontdek snel onze nieuwe 
feestelijke collectie.

Advertentie-A4-2021.indd   1 21/10/2021   15:07



FIJNE
FEESTEN!

 Vlamingenstraat 12 - Wervik

Ontdek snel onze nieuwe 
feestelijke collectie.
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ALLE VOEDING, SNACKS EN ACCESSOIRES voor honden, katten, vissen, vogels,
konijnen, knagers, schildpadden, neerhofdieren…

VERKOOP VAN AQUARIUMS, VIJVERMATERIAAL EN LEVENDE DIEREN (konijnen, 
knagers, vogels, zoetwatervissen, koudwatervissen, vijvervissen, waterschildpadden)

Sint-Maartensplein 10, 8940 WERVIK - 056 31 10 40 - 0478 63 84 00
Alle dagen open: MA: 14u00-18u30 / DI-ZA: 09u00-12u15 & 14u00-18u30 / ZO: 10u00-12u00

Gratis levering in Wervik en omstreken.

Psst,… al
gedacht aan óns 
kerstcadeautje?

Geschenktip:

K-DO
BON!







Zo simpel kan het zijn.

Wij sparen
niet voor onze 
kinderen.
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Meer dan 3 miljoen Belgen beleggen al.*  
Wanneer zet jij de stap? Het kan al vanaf  
25 euro per maand. Kom gerust eens langs  
of doe de simulatie op argenta.be

Wij beleggen voor hen.

* Studie ‘Spaar- en beleggingsklimaat’, uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.

ARGENTA WERVIK - GELUWE - KOMEN 
LEIESTRAAT 32

8940 WERVIK

tel 056 31 49 31

wervik@argenta.be

ON 0536 698 525 RPR Kortrijk

893310A4-34E1-4944-B239-9547E5AD8A3E.indd   1 6/10/2021   11:27:32
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Eigen collectie 100% West-Vlaams op maat gemaakt!

Vroeger te koop bij Couture Novelty:

Vlamingenstraat 22, 8940 Wervik - 056/22.17.66
trifolium.wervik@hotmail.com

Openingsuren:
di & wo: 13u30-18u, vr: 9u-12u & 13u30-18u - do: enkel op afspraak

za: 10u-12u & 13u30-17u30, zo & ma: gesloten

Naast onze collectie
STOFFEN, RITSEN, KNOPEN & ACCESSOIRES

Nu ook de collectie van Diversa, Blue Bay en Hampton Bays

Nieuw:

Blue bay
WOMENItaliaanse collectie tot maat 52

H A M P TO N  B AYS





Wij maken graag tijd en plaats voor persoonlijk advies, ook buiten de 

kantooruren op afspraak. Ons team van x enthousiaste medewerkers 

staat klaar voor al uw bankzaken: van dagelijks betalen, kredieten, 

tot sparen & beleggen. Ook uw verzekeringen behartigen we graag, 

als onafhankelijk makelaar. U kunt op ons rekenen, vandaag maar 

ook morgen.

Van harte welkom voor al uw 
bankzaken en verzekeringen
Niels, Lode, Quentin en Ann Sofie  staan voor u klaar
voor al uw bankzaken en verzekeringen

Crelan Geluwe 
Kantoor Lode Verdonck 
VERDONCK FINANCIEEL ADVIES BV  | Ondernemingsnr. 0507.805.490 

Sint-Denijsplaats 26 B 
8940 Geluwe 
056 51 59 66 
geluwe@crelan.be

Geldautomaat
6-23u















BELEGGINGEN - KREDIETEN - VERZEKERINGEN

Fides-Dupont staat voor correct en professioneel advies,
gestoeld op een jarenlange ervaring in de financiële- en de verzekeringssector.

U bekomt bij ons een aanbod aangepast aan uw vereisten.

KANTOOR GELUWE
Kerkstraat 20, 8940 Geluwe - Tel. 056 51 22 91

KANTOOR DADIZELE
Meensesteenweg 98, 8890 Dadizele - Tel. 056 50 64 61

info@fides-dupont.be
www.fides-dupont.be
FSMA nr.: 022524A-cB

www.claeyswervik.be
Hoogweg 24 - 8940 WERVIK
056 31 10 76
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Leiestraat 26, Wervik - 0473 34 37 73 - 056 53 02 81 - info@dewaterkantwervik.com                                                         www. de waterkantwervik.com Volg ons op

BESTEL hem via onze website en 

print hem meteen bij u thuis af 

of kom langs.

geschenktip:
onze cadeaubon

ONS afhaalmenu voor 
uw eindejaarsfeesten:

Paté van haas - uienconfi tuur - toast 

• • • • • • • •

Pladijsfi let
aardappelmousseline 

prei - venkel
jus van garnaaltjes

Filet van parelhoen
champignons

winterse groenten
gratin van aardappel 

€ 35,00
• • • • • • • •

Dessertbordje      (enkel hoofdgerecht: € 19,50)

OOK TE VERKRIJGEN:

• Knolseldersoep met gerookte zalm (per liter) € 6,00
• Vispannetje ‘De Waterkant’ met puree € 19,50
• Stoofpotje van hert met winterse groenten 

en aardappelgratin € 19,50

ONZE AANGEPASTE dranken 

Picon “De Waterkant” € 17/fl es

Witte wijn “Pas de chichis” (Chardonnay) € 15/fl es

Rode wijn “Clos des Verdots” (Merlot) € 15/fl es

of

OPENINGSUREN 

- donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Leiestraat 26, 8940 Wervik

0473 34 37 73 - 056 53 02 81

Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

CadeauboN

ter waarde van €
LEKKER AAN DE LE

!

E

OPENINGSUREN

- donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

OPENINGSUREN - donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Leiestraat 26, 8940 Wervik0473 34 37 73 - 056 53 02 81Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

CadeauboNter waarde van €

LEKKER AAN DE LE

!

E

BESTELLEN: Online via www.dewaterkantwervik.com 
 via feest@dewaterkantwervik.be of in De Waterkant.
 Bestel tijdig want op is op!

AFHALEN: Vrijdag 24 december van 8.00 tot 17.00 uur
 (gerechten houdbaar tot en met maandag 27/12)

 en vrijdag 31 december van 8.00 tot 17.00 uur
 (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01)
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ONS afhaalmenu voor 
uw eindejaarsfeesten:

Paté van haas - uienconfi tuur - toast 

• • • • • • • •

Pladijsfi let
aardappelmousseline 

prei - venkel
jus van garnaaltjes

Filet van parelhoen
champignons

winterse groenten
gratin van aardappel 

€ 35,00
• • • • • • • •

Dessertbordje      (enkel hoofdgerecht: € 19,50)

OOK TE VERKRIJGEN:

• Knolseldersoep met gerookte zalm (per liter) € 6,00
• Vispannetje ‘De Waterkant’ met puree € 19,50
• Stoofpotje van hert met winterse groenten 

en aardappelgratin € 19,50

ONZE AANGEPASTE dranken 

Picon “De Waterkant” € 17/fl es

Witte wijn “Pas de chichis” (Chardonnay) € 15/fl es

Rode wijn “Clos des Verdots” (Merlot) € 15/fl es

of

OPENINGSUREN 

- donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Leiestraat 26, 8940 Wervik

0473 34 37 73 - 056 53 02 81

Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

CadeauboN

ter waarde van €
LEKKER AAN DE LE

!

E

OPENINGSUREN

- donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

OPENINGSUREN - donderdag 
vanaf 18.00 u

- vrijdag vanaf 11.30 u  en  vanaf 18.00 u

- zaterdag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u 

- zondag vanaf 11.30 u en  vanaf 18.00 u

Leiestraat 26, 8940 Wervik0473 34 37 73 - 056 53 02 81Reserveer online: www.de waterkantwervik.be

CadeauboNter waarde van €

LEKKER AAN DE LE

!

E

BESTELLEN: Online via www.dewaterkantwervik.com 
 via feest@dewaterkantwervik.be of in De Waterkant.
 Bestel tijdig want op is op!

AFHALEN: Vrijdag 24 december van 8.00 tot 17.00 uur
 (gerechten houdbaar tot en met maandag 27/12)

 en vrijdag 31 december van 8.00 tot 17.00 uur
 (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01) (gerechten houdbaar tot en met maandag 03/01)





Openingsuren:

Woensdag: 15u - 17u30

Vrijdag: 9u30 - 12u

Zaterdag: 9u30 - 12u en 14u - 16u

Kerstnocturne donderdag 23/12:
 17u - 20u

* maximum 5 lotjes extra

Ook wij doen mee met de kerstactie!

Bij aankoop van:

week 1:
op alle alcoholische dranken

week 2: op speelgoed, sjaals, 
handtassen en portefeuilles

week 3: op koffie, thee en chocolade

week 4: op alle artikelen 
van de vorige 3 weken

Steenakker 19
8940 Wervik





Ju
w

el
en

 -
 U

ur
w

er
ke

n

V
la

m
in

ge
n

st
ra

at
 2

0A
 - 

89
40

 W
er

vi
k 

- 0
56

/3
1.

37
.5

1

w
w

w
.s

im
oe

ns
ju

w
el

en
.b

e

Fij
ne 

fee
std

age
n!





DI

DO

VRI

ZAT

MOTESTRAAT 76 
8940 WERVIK

056 29 94 32

INFO@HEADSUPWERVIK.BE

HAIRSTYLIST SARAH MORLION

8:00 - 12:00 12:30 - 17:30

8:00 - 12:00 13:00 - 21:00

8:00 - 12:00 12:30 - 17:30

7:00 - 14:00
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!

SCAN MIJ!

COLORIST - MAKE OVER - KNIPPEN VAN 
KRULLEN - HOOFDHUIDPROBLEMEN

DAMES - HEREN - KINDEREN





Nijverheidslaan 12, 8940 Geluwe
T +32 56 49 30 03 • M +32 479 41 70 03
info@muylle-gadeyne.be

De Stal
E V E N T L O C A T I E

WWW.DESTALWERVIK.BE

Klijtstraat 20, 8940 Wervik • +32 474 41 70 22 • info@destalwervik.be

Volg ons op

VAN OPRIT TOT  APPARTEMENT, ... NIEUWBOUW &  RENOVATIE

Volg ons op

NIEUWBOUW & RENOVATIE

GEEN FEEST- MAAR BOUWPLANNEN?









Een gloednieuwe feestlocatie 
in het centrum van Wervik! 

Vier of vergader in het unieke kader van het voormalige stationsgebouw.

tafels en stoelen, servies en bestek ter beschikking

twee beamers, licht- en geluidsinstallatie – professionele keuken met koelcel

Unieke locatie voor feesten, recepties, babyborrels, huwelijken, 
verjaardagen, events, workshops, vergaderingen, bedrijfsfeesten, ...

Geschikt voor kleine en grote groepen: tot 100 personen zittend 
of 130 personen staand. Een deel van de zaal kan worden af-
gesloten voor kleinere groepen of voor animatie voor kinderen.

Feestzaal is vrij van traiteur. Frisdranken, bieren en koffi es zijn 
voorzien. Andere dranken of formules, zoals ontbijt- of dessert-
buffetten vers door de eigenaar klaargemaakt, kunnen worden 
aangevraagd. 

Vooraan of op het terras is er ruimte voor een foodtruck of 
springkasteel.

Reserveer nu 
de zaal voor dit of 

volgend jaar en ontvang

100 LOTJES
Actie geldig van 1 tot 31/12/2021 
en zolang de voorraad strekt.

Stationsstraat 17, Wervik
Tel. 0496 79 82 12
feest@wervik-stoasche.be
www.wervik-stoasche.be

Volg ons op



IK ZOEK EEN HUISHOUDHULP

Werken in jouw buurt, dus nooit lang onderweg
Vaste klanten waar respect centraal staat
Flexibel uurrooster aangepast op jouw maat, 

Hoogste aantal maaltijdcheques van de sector
Gratis hospitalisatieverzekering voor jou én je gezin

Hou je van orde en netheid? Bepaal je zelf graag je werkuren? En zoek je een vaste job met klanten in de buurt?  
 
Als huishoudhulp bij PARTOE word je gewaardeerd door zowel onze klanten als ons team. Je ondersteunt je  vaste
klanten in hun huishouden en zorgt voor een kraaknette woning. Maar ook voor serviceflats zoeken wij gemotiveerde
huishoudhulpen.
 
Onze troeven?

      zo heb je voldoende vrije tijd voor gezin en hobby's

DIENSTENCHEQUES - HUISHOUDHULP - STRIJKATELIER

WERKEN ALS HUISHOUDHULP

Betrouwbare medewerkers uit jouw regio
Persoonlijke én vaste huishoudhulp, wekelijks of tweewekelijks
Persoonlijke aanpak, vlot bereikbaar
Geen extra (administratieve) kosten

Op zoek naar een vaste huishoudhulp via dienstencheques? Nood aan
meer vrije tijd? Wens je iemand die jou helpt met de huishoudelijk taken? 
 
Wij nemen graag jouw huishoudelijke zorgen met de glimlach over! 
Samen zoeken we naar een huishoudhulp die bij jou past. 
 
Onze troeven?

dienstencheques@godtsvelde.be
www.dienstenchequespartoe.be
Sint-Jorisstraat 18, 8940 Wervik

051 79 27 90
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WINTERSET ACTIE
VOORDELIGE LICHTMETALEN VELGEN MET WINTERBANDEN

Wij informeren u graag over de juiste maatvoering voor uw auto!

Inchmaat Bandenmaat Continental Uniroyal / Yokohama Budget

15”
185/60R15 750 660 640
185/65R15 720 650 630
195/65R15 710 650 640

16”

195/55R16 910 790 760
205/55R16 850 770 710
205/60R16 880 780 730
215/55R16 1.000 840 750
215/60R16 950 840 750

17”

215/55R17 1.120 970 840
215/60R17 1.060 950 900
225/45R17 1.040 920 810
225/50R17 1.070 950 830
225/55R17 1.090 990 850
225/60R17 1.200 1.060 920

18”
235/55R18 1.310 1.190 1.010
235/60R18 1.250 1.130 1.010

  De vermelde prijzen zijn inclusief montage, balanceren, btw & milieubijdrage.

Alle bovenstaande velgen zijn geschikt voor TPMS sensoren. De velgenkit kan voorzien worden met een TPMS systeem mits een toeslag van € 160,- incl btw, montage en programmatie.

TU

TN

TY

TR

TW

TZ

CATEGORIE: BUDGET CATEGORIE: POPULAR (+ € 50,- per set)

silver | black

silver | black

silver | graphite

silver | black

silver | dark

silver | graphite



Huidverjonging
of afslanking

Voordeelprijs 
op testbeurt

Maak kennis met de 
nieuwste generatie van het

ontharingssysteem.
Reserveer nu uw testbeurt.

-20% op eerste beurt 
nieuwe zone

Geschenkbonnen 
naar ieders budget. 

Maak bovendien kans 
op een beautynamiddag 

t.w.v. € 140.

Barrierestraat 87, Wervik
056 31 03 62
info@eosbeautycenter.be
www.eosbeautycenter.be

✓ Behandelingen met zichtbaar resultaat
✓ Totaalconcept op gebied van afslanking en huidverjonging.
✓ Reeds 30 jaar ervaring.
✓ Jaar na jaar scholen wij ons bij.

 VOOR   NA 2 BEURTEN

PERMANENTE ONTHARING NU NÓG BETER!
Na meer dan 20 jaar ervaring in permanente 
ontharing, waaronder reeds 14 jaar met 
gepulseerd licht en met zeer goede 
resultaten, bieden we vanaf nu de 
nieuwste versie van deze doel-
treffende lichttechnologie aan.

Ef� ciënter  = minder behandelingen

Met gepatenteerde afkoeling 
= minder pijnlijke behandelingen

HUIDVERJONGING 

LITTEKENS

COUPEROSE

SPATADERS

(Trekking
12

januari 2022)
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Spar. Altijd een voordeel. mijnspar.be

Spar Wervik • Geluwestraat 13 • 8940 Wervik • Tel 056 15 10 30 • info@sparwervik.be

SPAR WERVIK

RUIME OPENINGSUREN: 
MA             13.00-19.00
DI-ZA         08.00-19.00
ZO              08.00-12.00

Ook open  
op feestdagen!

Uw meest voordelige  
en gezellige  

buurtsupermarkt  
met dagverse producten!
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Waar haar de hoofdzaak is!

Hair@Heidi’s
(voorheen Kapsalon Heidi)

Dames - Heren - Kinderen

Enkel op afspraak 0473/39 12 65
! Kleuringen met & zonder ammoniak
! Permanent op plantaardige basis
! December = eindejaarsactie
! Online boeking: via Facebook of de website

Vrijdag
24 & 31

december 
open

op afspraak

Accessoires:
! Handtassen
! Kleine lederwaren
! Haaraccessoires
! Sjaals
! Kinder-en jeugdaccessoires

BON
10% korting
bij aankoop
van min. 20e

geldig tot 31/12/2021

Menensesteenweg 336
8940 Wervik

http://kapsalonheidisalomez.optios.net/

kapsalon Heidi Salomez

Opgelet:
in het voorjaar
verhuizen we

naar Ooststraat 45
in Wervik
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Aperitie� apjes koud
- praline van ganzenlever “home made” – 
compote kweepeer - maanzaad   € 2,00

- crème van Flandrienkaas – 
gelée van Granny Smith - Ibericoham   € 2,00

- blini van Schotse zalm – Isignyroom - 
bosui - haringkaviaar   € 2,00

Aperitie� apjes warm
- oester – Champagnesaus - spinazie   € 3,00
- duizendblad - kalfszwezerik - zwartpootkip - 
dooierzwam   € 2,50

- opgevulde polderaardappel – karnemelk – 
grijze garnaal   € 2,50

Soep prijs per halve liter
- helder soepje van fazant (consommé) - dobbelsteentjes 
knolselder    € 8,00

- bouillon van handgeplede Noordzeegarnaal – gekon-
fi jte venkel – tomaat - dragon  € 8,00

  SPECIALITEIT :
- Bouillabaisse “Oud Stadhuis” 
  Hoofdgerecht: soep van de visser – 
5 soorten vis volgens marktaanbod – 
toast en aïolie – wilde rijst   € 27,00 p.p. 

Koude voorgerechten
- onze verse ganzenleverpastei 
“foie dʼoie Home Made” - briochetoast  € 22,00 

- tataki van Noorse zalm – structuren van biet –
olijf – avocado – kruidenslaatje – focaccia toast € 18,00

- half kreeftje  “Belle Vue” klassiek gebracht – 
bien soignez   € 25,00   

Warme voorgerechten
- ons gegratineerd vispannetje “Oud Stadhuis” - 
jonge prei – kreeftensausje - verse dragon   € 18,00 

- polderaardappel – handgepelde grijze garnaal – 
zure room –  blank botersausje   € 17,00

- gebakken Sint-Jakobsnootjes  – witloof - 
sausje van Sint-Bernardus Triple   € 19,00 

- SPECIALITEIT : half kreeftje in de oven – 
julienne van groentjes en mergpompoen – 
bouillon van schaaldieren    € 25,00 

 
Voor de lie� ebbers van echt wild 
- fazanthaantje “Fine Champagne” - de borst gebraden 
- de billetjes gekonfi jt – witloof – veenbessen   € 24,00

- hertekalffi let “Grand Veneur” -  wildgarnituur - 
boschampignons - amandelkroketjes   € 27,00

- stoofpotje van marcassin (civet)  - in Hommelbier 
gebraisseerd witloof – appel – veenbessen 
– knolselder   € 21,00

Onze klassieke hoofdgerechten voor 
de feestdagen 

- fi let pure “Wit-Blauw” -  purée van sjalot - saus 
Bordelaise - wintergroentjes – gratin dauphinois € 26,00

- Iberico varkenshaasje - “cross&blackwell” - 
boschampignons – groentenkrans - kroketjes    € 22,00

- Kabeljauwhaasje – bladspinazie – Oostendse 
saus – aardappelmousseline met hoeveboter   € 26,00

Onze specialiteit 
“Extra uit onze gastro-boetiek”
- specialiteit : verse ganzenlever (foie dʼoie in het gewicht) 
“home made” - Sauterne gelée 
- compote van ui - briochetoast                  € 149,00 /kg

Nagerechten
- ons groot nagerechtenbord “Oud Stadhuis” voor 
de fi jnproever : fruit –chocolade - ijs - sorbet - 
fi jn gebak  € 10,00

- crème brulée - grootmoeders wijze (specialiteit)  € 8,00
- appeltjes uit Geluwe “tarte tatin”- 
Calvadosroom - vanille-ijs   € 9,00

Uit onze wijnkelder
Passende wijnen te verkrijgen bij de menuʼs en à la carte  

Voor de kids : Menu “Tromgero� el !” 
- Grootmoeders “vol au vent” met Polderpuree
- chocomousse van “de Chef”   € 18,00

Wat bieden wij u ?
- een ruime keuze aan gerechten
- gemakkelijk op te warmen gerechten zonder 
kwaliteitsverlies

- alle gerechten zijn voorzien van de nodige tekst en uitleg
- een suggestie voor passende wijnen
- hoofdgerechten zijn vergezeld van passende 
garnituren en aardappelbereidingen

- koude voorgerechten schikken wij op onze 
borden, de warme voorgerechten in onze 
schaaltjes – hapjes en nagerechten,  volledig 
klaar zodat u thuis het beste resultaat bekomt

Kado-tip voor onder de kerstboom
Een pasklaar antwoord op de steeds terugkerende vraag : 
wat nu weer gekocht ?
Om iemand te verwennen is elke gelegenheid goed. 
Trakteer uw vrienden, familie of zakenrelaties met een 
origineel en lekker geschenk.

- Champagne “Oud Stadhuis”  Philippe Rouyer met ons 
eigen capsule. De capsules zijn enkel te verkrijgen op fl es 
in ons restaurant.    Meeneemprijs : €29,00

- Kado-bon : het bedrag dat u aan uw geschenkbon wenst te 
besteden, kan u uiteraard zelf bepalen. 

- “Picon van over de Schreve” recept van de Boma !                        
1/2 liter : €12,00

Praktisch ?
- Kerstavond - Kerstdag voor 20 december 2021
- Oudejaarsavond - Nieuwjaarsdag voor 27 december 2021- 
WAARBORG ons materiaal  € 25,00 CASH te betalen 

- bestellen via mail dat kan : info@oudstadhuis.be 
MAAR vraag altijd een BEVESTIGING om misverstanden te 
vermijden of telefonisch 056/51 66 49

Restaurant Oud Stadhuis en z’n team 
wensen u prettige feestdagen ! 
En geniet met smaak ! 

Culinaire groet, 
Katrien & Yves

Sint Denijsplaats 7, 8940 Geluwe
Tel. 056 51 66 49

www.oudstadhuis.be - info@oudstadhuis.be   

Restaurant 
Oud Stadhuis
bij U thuis

Kerst en Nieuwjaar 2021-2022

SMAKEN UIT GELUWE
thuis tafelen «à la carte» 

MENU 
KERSTAVOND 

KERSTDAG

Start  met enkele hapjes “modern soms anders”
- koud : gelée van soja - praline van rund & krab - sesam 
warm : mosseltjes - zoetzure venkel - beurre blanc
Voorgerecht :
- open ravioli van “mooie meid” - aardpeer - 
gekonfi jte prei - Parmezaan - kruidige bisquesaus
Hoofdgerecht :
- boutje van hertekalf “Grand Veneur” - witloof - 
appeltjes met veenbes - groene kool - boschampignons - 
amandelkroketjes
Nagerecht : - tarte tatin “New Style” - chocolade - 
dulce mousse – Engelse room

Start met enkele hapjes “modern soms anders” 
- koud : crème van Ibericoham – Portogelei – 
cavaillonparel - warm : gratin van rivierkreeftjes – 
krokante groentjes – coulis van paprika
Voorgerecht :
- gebakken zeebaars – knolselder – portobello-
champignons – blanke botersaus met tuinkruiden
Hoofdgerecht :
- opgevulde fi let van hoeveparelhoen met groene kool 
en foie dʼoie – enkele wintergarnituren – sausje met 
parfum van truffel - amandelkroketjes
Nagerecht : - gekarameliseerde hazelnoot – chocolade 
friandise – karamel – crumble van donkere chocolade 

€50

€50MENU 
OUDEJAAR    

1 JANUARI 2022
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www.MARCCAILLIAU.be
        FIETSEN - SCOOTERS - TUINMACHINES

           Molenstraat 30, 8940 Wervik - 056 31 47 07 - info@marccailliau.be

* Actieprijzen geldig tot 31 december 2021 - levering (en plaatsing) mogelijk in 2022

GENIET VAN ONZE 
EINDEJAARSACTIES* OP 
ALLE FIETSEN IN STOCK.

e-bikes

RMI 422 
ROBOTMAAIER
€ 1.099
€ 999*

+ gratis 
CARE & 

CLEAN KIT 
t.w.v. € 19,90

ONGEVALVRIJE TWEEDEHANDSWAGENS MET ELITE GARANTIE

www.UCARS.be 
Geluwesesteenweg 120A, Wervik - 0472 47 67 47 - info@ucars.be

RENAULT Grand Espace 1.6 DCi
Full Option • 7 Zitpl. • Automaat
2016 • 75.000 km • € 20.899

AUDI A4 Avant 2.0 TDi 
Ultra Design
2016 • 62.492 km • € 20.899

OPEL Mokka 1.6i Enjoy
2016 • 45.500 km • € 12.999
 

SKODA Fabia 1.0i Active
2017 • 31.600 km • € 9.299

• Wij komen ter plaatse voor de keuze van uw robot-
maaier.

• Gratis prijsofferte voor montage OF professionele 
uitleg voor eventuele zelfmontage  

Alle Stihl-acties op www.stihl.be

Herstel- en depannageservice
Vervangwagen
Elite garantie geldig in heel Europa
Onmiddellijke � nanciering met of zonder voorschot, carlight. (Pas op, geld lenen kost ook geld)

Jaarlijks verlof van 20 december 2021 t.e.m. 3 januari 2022
Bereikbaar via telefoon of e-mail.



Bakkerij laas
Molenstraat 88 - Wervik 056 31 15 46

stokbrood & pistolets
we gebruiken de beste ingrediënten,

respecteren rust- en rijstijden en 
bakken de ganse dag door ... altijd kraakvers!

belegde broodjes
à la minute klaargemaakt

TWEE TOPPERS:

NIEUW:

bestel online
 www.bakkersonline.be/bakkerijklaas

bestellen vóór 21u00 = ‘s anderendaags ophalen

Een geze� ig en liefdevol eindejaar gewenst!



Bakkerij laas
Molenstraat 88 - Wervik 056 31 15 46

stokbrood & pistolets
we gebruiken de beste ingrediënten,

respecteren rust- en rijstijden en 
bakken de ganse dag door ... altijd kraakvers!

belegde broodjes
à la minute klaargemaakt

TWEE TOPPERS:

NIEUW:

bestel online
 www.bakkersonline.be/bakkerijklaas

bestellen vóór 21u00 = ‘s anderendaags ophalen

Een geze� ig en liefdevol eindejaar gewenst!



Wij geven vorm aan uw communicatie

www.spotdesign.be

Knappe koppen
AL ZEGGEN WE HET ZELF

#spotdesign #websites #webshops #digitalemarketing  
#video #grafischontwerp #communicatie

Menensestwg 297 B, 8940 Wervik • T +32 56 29 01 01



We’ve got 
 you covered.

Toonzaal Waregem 
Franklin Rooseveltlaan 135
B-8790 Waregem
+32 56 61 61 95

Toonzaal Meerhout 
Nijverheidsweg 2
B-2450 Meerhout
+32 56 61 61 95 www.vermocarports.com

BE productie 
Industrielaan 105
8930 Menen
+32 56 61 61 95

CARPORTS (MET BERGING) TERRASOVERKAPPINGEN MOBIELE WINDSCHERMEN OUTDOOR LIVING CONCEPTS

++OFF_2110-16146_VERMO_adv_Wervik-Geluwe_210x297_nl.indd   1 26/10/2021   15:18
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Magdalenastraat 17
8940 Wervik
Tel. 056/31.11.28

marezfashion

WOMEN

MEN

NIGHTWEAR

UNDERWEAR

CADEAUTIPS:



CAFÉ EN EETHUIS

Menensesteenweg 67, 8940 Wervik - 056 31 35 17 www.dekastaar.be

VR� DAGAVOND EN ZATERDAG  is reserveren nu wel mogel� k. 
Reserveer online via de website en ontvang onmiddell� k bevestiging.
Niet gereserveerd? Geen nood, b�  ons kan u in het weekend meestal ook 
terecht zonder reservatie.
Alles toch volzet?  Dan kan u indien gewenst eerst een aperitiefje nemen 
aan de bar of in een van onze cosy corners in afwachting van een tafeltje.

IN DE WEEK kan u ook reserveren. Wenst u een supersnelle lunch? 
Geef uw keuze door voor 11u via info@dekastaar.be of 056 31 35 17.

Openingsuren keuken :
DI 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
WO 11u30 - 13u30                ---
DO 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
VR 11u30 - 13u30 18u00 - 22u00
ZA               --- 18u00 - 22u00



Chocolate & gifts

Leiestraat 8 - Wervik - 0473/25.87.93 - info@chicolat.be

www.chicolat.be

Verras met
deze heerlijke

attenties!

CAFÉ EN EETHUIS

Menensesteenweg 67, 8940 Wervik - 056 31 35 17 www.dekastaar.be

VR� DAGAVOND EN ZATERDAG  is reserveren nu wel mogel� k. 
Reserveer online via de website en ontvang onmiddell� k bevestiging.
Niet gereserveerd? Geen nood, b�  ons kan u in het weekend meestal ook 
terecht zonder reservatie.
Alles toch volzet?  Dan kan u indien gewenst eerst een aperitiefje nemen 
aan de bar of in een van onze cosy corners in afwachting van een tafeltje.

IN DE WEEK kan u ook reserveren. Wenst u een supersnelle lunch? 
Geef uw keuze door voor 11u via info@dekastaar.be of 056 31 35 17.

Openingsuren keuken :
DI 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
WO 11u30 - 13u30                ---
DO 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
VR 11u30 - 13u30 18u00 - 22u00
ZA               --- 18u00 - 22u00







Wervikse ‘kerstballen’
voor de feesttafel !
Topproducten vanop de zuidfl ank van de Amerikaberg: 
witte, rode, rosé en mousserende wijnen.

Wijndomein Ravenstein
Dirk Talpe & Patricia Lenoir
Kruisekestraat 296
8940  WERVIK

056 31 32 36 - 0477 67 49 80
info@wijndomein-ravenstein.be
www.wijndomein-ravenstein.be

Openingsuren winkel:
• vrijdag: 14.00-17.30 uur
• zaterdag: 10-12 uur / 14-17.30 uur
• Andere tijdstippen: op afspraak

Extra open tijdens de feestdagen: 
• donderdag 23 en 30 december: 
 10-12 uur / 14-17.30 uur

Wij adviseren u graag bij het kiezen van wijnen voor 
uw feesttafel of geschenken voor familie, vrienden 
of personeel.

Proef ook ons Werviks Levenswater en onze eigen 
gin Maurice, genoemd naar de grootvader van Dirk.

ZILVEREN MEDAILLE op ‘Beste Belgische Wijn 2021’

SAVE
THE

DATE
KERSTMARKT by Wijndomein Ravenstein op zondag 19 december (11-18 uur)
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W o r d   o o k   h e l e m a a l   B L I J – z i e n d …

Wij wensen u BRIL-jante Feestdagen. Tot binnenkort !







Grond- tuin en afbraakwerken
Terrassen / Opritten

Zwembaden
Vijvers

Nieuwbouw
Afbraak

Totaalprojecten
Nivelleringswerken

Beton
Afsluitingen

Kasteelstraat 141 - 8940 Wervik - 0470/68.21.60
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Cyrille & Marie
Naaiatelier

OP

Oude Beselarestraat 299
8940 Wervik (Kruiseke)

0474 83 91 08
persyn.evy@gmail.com

www.cyrilleenmarie.com

OP

Maken en herstellen van kledij
op afspraak

OP

Cedric Tandt
Oude Beselarestraat 299 | 8940 Wervik (Kruiseke) | 0499 29 38 87



Wij wensen u een 
gezond 2022!

Jolyne, Alice & Laura

Openingsuren:
Maandag:   8u15-12u15 13u30-19u
Dinsdag:   8u15-12u15 13u30-19u 
Woensdag:    8u15-12u15 13u30-19u
Donderdag:   8u15-12u15 13u30-19u
Vrijdag:    8u15-12u15 13u30-19u
Zaterdag:   8u30-12u15 gesloten
Zondag:   gesloten
     

      Beselarestraat 28 - 8940 Geluwe Volg onze pagina’s en ontdek onze acties!

Cyrille & Marie
Naaiatelier

OP

Oude Beselarestraat 299
8940 Wervik (Kruiseke)

0474 83 91 08
persyn.evy@gmail.com

www.cyrilleenmarie.com

OP

Maken en herstellen van kledij
op afspraak

OP

Cedric Tandt
Oude Beselarestraat 299 | 8940 Wervik (Kruiseke) | 0499 29 38 87





Optiek Hugo zorgt 
voor je ogen én oren

MINDER RISICO 
OP VALPARTIJEN

Eén op de drie mensen ouder dan 65 valt 
gemiddeld één keer per jaar. Bij mensen 
ouder dan 80 wordt dat zelfs één op de 
twee. De gevolgen van zo’n valpartij kun-
nen ernstig zijn, en betekenen soms zelfs 
het einde van een actieve levensstijl. 

Mij overkomt het niet, denken velen, 
want ik kijk uit mijn doppen. Blijf toch 
maar voorzichtig, want studies hebben al 
uitvoerig aangetoond dat gehoorverlies 
een belangrijke risicofactor vormt voor 
valpartijen. “Dan spreken we natuurlijk 
over de lange termijn”, verduidelijkt onze 
audioloog. “Geluid op zich heeft geen 
rechtstreekse invloed op ons evenwicht. 

Het gaat hem meer om je levensstijl die 
onvermijdelijk verandert als je minder 
goed begint te horen. Je krijgt de neiging 
om je te isoleren omdat je de anderen 
niet meer verstaat. 

Daardoor ga je minder op stap, beweeg 
je minder, en dat betekent dat je even-
wichtssysteem minder wordt getraind. 

Dat laatste vormt een risico, want minder 
gevoel voor evenwicht vergroot het risico 
dat je valt.” 

GOED HOREN 
IS GOED LEVEN

Een verminderd gehoor? Je bent niet 
alleen: in België heeft 12% van de 
bevolking gehoorproblemen. Heel 
opvallend: van die mensen draagt 
slechts 1 op de 3 hoortoestellen. 
Gemiddeld zit er 7 jaar (!) tussen het 
moment waarop iemand vaststelt dat 
er iets scheelt aan zijn of haar gehoor 
en het moment waarop die persoon 
er daadwerkelijk iets aan doet. 

Nochtans is twijfelen nergens voor nodig. 
Integendeel! Laat dus je oren testen bij 
de minste twijfel. Goed horen, al dan 
niet met de hulp van hoortoestellen, 
verbetert immers ook je levenskwaliteit 
aanzienlijk. Je hoort de deurbel weer, 
je verstaat wat iedereen zegt, je kan 
weer comfortabel tv-kijken, ... Kortom, 
je hoort er weer bij! “Een hoortoestel 
vormt de poort naar de buitenwereld”, 
vat onze audioloog samen. “Hoe langer 
je twijfelt om de stap te zetten, hoe minder 
je auditief systeem gestimuleerd wordt. 

Daardoor ga je steeds slechter horen, 
met alle gevolgen van dien voor je 
gezondheid. Mét hoortoestellen 
daarentegen kan je je gehoorverlies 
corrigeren en erger voorkomen.”

Onze Lapperre-audicien is wekelijks aanwezig (op afspraak). 
Je kan bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvende hoortest

en de hooroplossing die perfect bij je past!

4
Gezond ouder worden: wist je dat ook je gehoor daarbij een cruciale 
rol speelt? Goed horen, dat betekent immers ook dat je erbij blijft horen: 
een gevuld sociaal leven, veel bewegen en je evenwichtssysteem trainen. 
Daardoor loop je dan weer minder risico op een (lelijke) val. Wat als 
je níet meer zo goed hoort? “Een hoortoestel verbetert je gehoor, maar 
indirect ook je gezondheid en welzijn”, aldus onze Lapperre-audioloog.

redenen om regelmatig je 
gehoor te laten onderzoeken

Wij maken alle oren blij

METEN IS WETEN 
Als je gehoor erop achteruit gaat, zijn de 
signalen vaak subtiel: het kost je meer 
moeite om groepsgesprekken te volgen 
of je bent ongewoon moe na een dag 
vergaderen op het werk. Ligt dat nu aan 
mijn oren of niet? 

Blijven twijfelen is nergens voor nodig. 
Laat je gehoor testen, dan weet je me-
teen hoe het ermee gesteld is. Een hele 
zorg minder!

Wat het resultaat van je hoortest ook 
is, het biedt je houvast om verdere 
beslissingen te nemen die je gehoor 
en je levenskwaliteit ongetwijfeld ten 
goede komen. 

GEZOND OUDER
 WORDEN

“Je gehoor speelt een veel belangrijker 
rol dan iedereen denkt” zegt onze audio-
loog. “Beter horen nodigt uit om meer te 
bewegen: een belangrijk aspect in het 
gezond ouder worden. Draag dus zorg 
voor je oren, en geniet van het leven!

1 2 3

4

Kom langs 
tijdens de 

HOORDAGEN
IN DECEMBER!
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LEIESTRAAT 35  8940 WERVIK
056 31 49 34 - www.optiekhugo.be

2de paar glazen 
aan halve prijs!

(zonnebril, computerbril, autobril,�...)

Actie geldig tot 31/12/2021.

Eindejaarsattentie 
voor elke klant
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Leiestraat 33  Wervik - 056 32 43 87 - www.mokastijladvies.be        moka.katrien moka.wervik
EXTRA OPEN op maandag 20 & 27/12 (14 - 18 u) en op donderdag 23 & 30/12 (10 - 12 u / 14 - 18 u)

RUIME KEUZE 
KOUSEN

Falke, Wolford, Unmade 

ORIGINELE
JUWELEN

SJAALS, 
HANDTASSEN, 
SCHOENEN, ...

EINDEJAARSTIP:
Mooi verpakte

CADEAUBONNEN

                                                                                                                               KLEDĲ                                                   ACCESSOIRESOPENDEUR van 1 tot 11/12:  VANAF 2 STUKS -20%   VANAF 2 STUKS -10%



Het Werviks stadsbestuur
wenst je het allerbeste voor 2022!
Ondanks het grote aanbod toch nog op zoek naar een cadeau?

Koop de Wervikse kadobon (€ 10 of € 25), 
die je kan uitwisselen bij meer dan 100 handels- en horecazaken!
Deze vind je via www.wervikisstraffer.be

De kadobon kan je aankopen in het stadhuis, Carrefour Express (Wervik), 
De Courant en Cévan Wines (Geluwe).

STRAFFER DAN TABAKGelUWE

w
w

w
.w

er
vi

ki
ss

tr
af

fe
r.

be
K

A
D

O
B

O
N

 W
E

R
V

IK


