sinds 1991

Traiteur Cuisientje
Het overzicht van onze dagschotels ontvangen?
Kom langs in onze winkel...
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via info@delica.be...
Ga naar onze Facebook pagina... Lees Tam-Tam...
Stuur ons uw adres en ontvang het overzicht in uw brievenbus!

Actief Wenduine presents

050 / 42 74 68
De Smet De Naeyerlaan 3 - Wenduine
info@delica.be - www.delica.be

winkel open van 8u tot 18u30
dinsdag gesloten

Dagschotel afgehaald: € 8
Geleverd vóór 12u: € 10
Wij leveren in alle deelgemeenten van De
Haan. Vermeld duidelijk uw naam en adres
wanneer u een levering wenst!

1 & 2 & 3 & 4 mei

Let op! Dinsdag leveren we reeds de
dagschotel van woensdag en op zaterdag
reeds die van zondag. Bestel daarom tijdig!

Trendy weekend
in Wenduine

Dagschoteltje bestellen?
Cuisientje bellen!

Aan tafel
no-nonsense open keuken restaurant

Onze gerechten zijn ontdaan van alle franjes en worden
degelijk en klassiek bereid.

1STE JAARGANG, EDITIE 1 V.U.: vzw Actief Wenduine, Kerkstraat 8-10, 8420 Wenduine. Redactie: Kris Steen & Maite De Boom - actiefwenduine@outlook.be

“

“

volg ons op facebook

Wij bieden u een beperkte selectie vis- en vleesgerechten en dat is dé
garantie dat u steeds een supervers product krijgt voorgeschoteld.

Actief Wenduine organiseert een bruisend
modeweekend, waar de nieuwe trends
van 2014 worden voorgesteld.

open vanaf 12u ‘s middags en vanaf 18u ‘s avonds
gesloten: donderdag & vrijdagmiddag

Outdoor modeshows

0468 / 12 42 09 & info@restaurantaantafel.be
Onze specialiteiten zijn roggevleugel en côte à l’os. Nu volop bereidingen met belgische asperges verkrijgbaar.

Jaarprogramma Actief Wenduine

Sylvesterevent

Halloween

Win je winterweekend
in Wenduine

Zaterdag 25 oktober 2014

Halloweenzoektocht
25 oktober - 1 november 2014

Kerstboomverbranding
3 januari 2015

11u - 11u30 thv Kerkstraat 33-35
13u - 13u30 thv Kerkstraat 45-47
15u - 15u30 thv Zeedijk 38c
17u - 17u30 thv Kerkstraat 2

Boetiek Elle Leuk geschenkje bij aankoop

Deze trendy zaken tonen hun nieuwste modetrends

Art & Fashion – Boetiek Elle – Caramel – Collier et Cravate
Creaflor – Discovery Store – Het Bloemenhuis - Imani
Kapsalon Florence – Lingerie Burlesque – Lingerie Vano
Mai-Bo – The Body Cocon – Wenbeauty

26 – 27 – 28 december 2014

de perfecte stapschoen als de schoen met orthopedische inlegzolen

Caramel Demo gepersonaliseerd drukwerk op 1 & 2 mei

Sfeer, gezelligheid en muziek voor de modeshow

December

Braderie

23 en 24 augustus 2014

volg ons op facebook

Eindejaarsactie ‘Win je auto'

Schoenen Philip De Vos Infomiddagen over comfortschoenen voor zowel

op 3 mei op 4 unieke locaties

Presentator Kurt Willem

Concept & druk printint.be

Woensdag 16 juli 2014

Australian Home Made Ice Cream

Gratis snoepjes, hagelslag of nootjes voor op het ijsje.

Pauwaertstraat 13 (hoek Kerkstraat), Wenduine

Beachlife

Deze handelaars bieden u een extraatje
aan gedurende deze 4 Trendy dagen

Hartige hapjes en exclusieve drankjes
worden rond de podia aangeboden door:
Aan Tafel – Keurslager Ste. Marie
Restaurant Piccadilly - Wenduins Bier “8410”
Tupperware Consulente Marie-Anne Le Clef

Het Bloemenhuis Demonstratie trendy boeketten
Art & Fashion Drankje & geschenkje voor elke klant
Discovery Store Modeshow in de winkel – uitleg broekenfabrikant Zilton
Imani Voorstelling maatwerk
Creaflor Trendy bloemwerk en boeketten voor alle gelegenheden
Wenbeauty Peeling spons om je body zomerklaar te maken op 2 mei
Lingerie Burlesque Goodiebag – schoonheid voor elk lichaam
The Body Cocon Goodiebag op 2 en 3 mei voor elke klant
Nagelateljee Sophie Drankje & procentje
Demo kindernageltjes versieren op 1-2-3 mei van 15u tot 18u
Kapsalon Florence

Goodiebag – drankbonnetje aan het podium of glaasje cava in de zaak

Mai-Bo 15% directe korting – unieke Quiksilver selfies-wedstrijd:
maak de mooiste foto van jezelf in een Quiksilver outfit

ETC-Slaapcomfort & Interieur
Kom langs en laat je verleiden !

Lingerie Vano

Drankje & geschenkje voor elke klant bij aankoop vanaf €50

Residentie Zuidkant

*Harpoenlaan 2
*De nieuwe parel van Wenduine
*Luxe woonappartementen met zonneterrassen
*De hedendaagse en Normandische architectuur
zorgen voor lichte appartementen met
een rustige uitstraling
*Ondergrondse garages en fietsenstalling

Graaf Jansdijk 6 - 8420 Wenduine t. 050 41 10 13 - f. 050 42 75 64 - info@immovinck.be - www.immovinck.be

Lingerie Vano
Kerkstraat 2 , Wenduine - 050 41 71 17

Shoppen in Wenduine

ONZE TROEVEN

De betere Merken onder 1 dak
Reeds jaren professioneel advies
Bezoek ons en geniet van ons ruime aanbod !
Partner van ETC Slaapcomfort & Interieur

Wenduine staat nog steeds bekend als één van de leukste
familiebadplaatsen aan onze Belgische kust. Op een
boogscheut vind je er de perfecte mix van handelszaken,
waardoor je zonder stress en op een aangename manier
kan shoppen, Een grote verscheidenheid aan modezaken
biedt U een totaal gamma voor het ganse gezin. Heel wat
speciaalzaken en boetieks vormen een uniek aanbod voor
ieders voorkeur. Daarnaast zorgen ook diverse verzorgde
horeca-zaken voor het ideale verblijf in onze bruisende
gemeente.

10%

directe korting !
Op vertoon van
deze advertentie

Laat al je zintuigen verwennen in Wenduine !!!

geldig tijdens de
Fashion Days Wenduine 2014

BODY COCON
THE BODYTHE
COCON

Het betere slaapcomfort & Interieur op maat !
AFSLANK- EN GEZONDHEIDSHUIS
AFSLANK- EN GEZONDHEIDSHUIS
TENNISLAAN 12 • 8420 WENDUINE • TELTENNISLAAN
050/68 62 70 OF
0479/998973
• ENKEL
AFSPRAAK
12GSM
• 8420
WENDUINE
• TEL OP
050/68
62 70 OF GSM 0479/998973 • ENKEL OP AFSPRAAK
WWW.THEBODYCOCON.BE • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/THE-BODY-COCON/102719743190650

WWW.THEBODYCOCON.BE • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/THE-BODY-COCON/102719743190650
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Kapsalon Florence
Bij afgifte van deze bon
ontvangt U 10% korting
op de klantenkaart.

-10%

Philip De Vos
schoenen en lederwaren
Wenduine

Deze bon is niet cumuleerbaar met andere acties en geldig tot en met 31 mei 2014

www.philipdevos.be

lingerie

Burlesque

schoonheid voor elk lichaam

Kerkstraat 30 - 8420 Wenduine - t. 050 69 05 79
volg ons op facebook en blijf op de hoogte
van onze nieuwe collecties, ladiesnight, ...

Gratis exclusieve Goody Bag

bij aankoop vanaf €50

geldig op de Fashion Days Wenduine 2014

Kerkstraat 47, 8420 Wenduine  050 42 78 88
din - woe - vrij van 8u30 tot 18u
don van 9u tot 19u
zat van 8u tot 18u
zondag en maandag gesloten

IMANI
Damesboetiek

Kerkstraat 20 - Wenduine

10% korting bij afgifte van deze bon. Geldig tot eind 2014

14 mei - 11 juni - 9 juli
6 augustus - 10 september

Cursussen vinden plaats in Creaao om 19.30 uur

D Set e Neyerlaan 3 8410 Wnduin
www.reaao.

Kerkstraat 1
8420 Wenduine
050 41 13 64
www.etcslaapcomfort.be

Creaao
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FEEST ENZO, SMAKELIJKE MOMENTEN

om in te kaderen!
ONZE KEUZE! uit ons groot en lekker assortiment BROOD, voor boterham" Oo
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Wist je dat ook de paaszoektocht opnieuw een groot
succes was? Meer dan 2000
nieuwsgierige speurneuzen
gingen met pen en papier op
stap, op zoek naar het juiste
getal langs een parcours van
Wenduinse
handelszaken.
Wij bedanken onze trouwe
deelnemers en verwelkomen
iedereen opnieuw voor onze
griezelige
Halloweenzoektocht!
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Paaszoektocht

IEDERE DAG OPEN VAN 7u TOT 19u - GESLOTEN OP WOENSDAG
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(*) Actie geldig van 1 mei tot 31 juli 2014 en bij afgifte van de DelannoyeBON.
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TARWEROZIJNENBROOD”. Dit smaakpareltje bieden wij u aan
als gratis geschenk bij aankoop vanaf 15e (*). Ontdek in onze
vernieuwde winkel een waaier aan tientallen smakelijke, kwalitatieve en nieuwe kazen en fijne vleeswaren. Deel uw tafelmomenten
met familie en/of vrienden. Kader ze in met smaak en affectie.
”SMAKELIJK”.

De Smet de Naeyerlaan 2, Wenduine - tel. 050 41 23 07

Paaszoektocht

Schrijf alvast woensdag 16 juli in uw agenda.
Op deze dag viert Beachlife zijn derde verjaardag.
Vanaf 10u zullen tal van verkoopstandjes u met open
armen ontvangen! Van een zon overgoten cocktail tot
een overheerlijk hapje. Alles wordt u op een unieke en
zonnige locatie ter hoogte van de surfclub aangeboden.
Tussendoor kan u de sportieve toer opgaan tijdens de
verschillende sport- en andere creatieve activiteiten.
Om 20u volgt dan de apotheose met een modeshow op
het strand georganiseerd door de lokale handelaars!
Wenduine rocks on the beach! Be there!
Beachlife, dé zomeractiviteit van Actief Wenduine!

10 %

korting bij afgifte
van deze bon !
enkel geldig op
1 - 2 - 3 of 4 mei 2014

baby- en kinderspeciaalzaak 0-16 j

Wenduine ❯ van 5 april tot 21 april

Kerkstraat 8-10 - 8420 Wenduine
T 050 42 73 21 - F 050 42 36 15

Los de zoektocht
op en maak kans op
één van de prijzen

Alle dagen open van 10 tot 12u. en van 14 tot 18u.
Steeds open op zondag!
Buiten de schoolvakanties gesloten op woensdag.

Grote keuze originele geschenken !

deelname €1,50

win een reis naar Disneyland of vele andere prijzen
La Fee Maraboutee - Indi & Cold - Tramontana - Summum - ParaMi - EsQualo
Fashion Days Trendy Weekend Wenduine 2014
4 dagen aangenaam shoppen van 1 tot 4 mei
Aan alle klanten wordt een drankje en
aangepast geschenk aangeboden.

Filou & Friends - Woody - Gymp - Terre Bleue - Mc Gregor - Gaastra - Name It - Someone - CharlieChoe - CKS - Baker Bridge
- MUCHACHOMALO - Egomaniac - RTB - Alice Pi - Carbone - Le Chic - Diamante Blu - Archimède ...

O50 675840 www.artenfashion.be

Maï-Bo

Horeca De Haan - Wenduine nodigt u uit op het

Zeedijk 38C
8420 Wenduine
050/42.46.68

6Bierfestival
de

op 7 juni 2014

Laat je verleiden door de nieuwe zomercollectie.
Net dat tikkeltje anders !!!!

Kerkstraat 4, 8420 - Wenduine

www.caramel-baby.be

Astridplein Wenduine
aanvang: 11u. - ambiance verzekerd

Van 1 t.e.m. 4 mei 2014
-15% directe korting .
Niet cumuleerbaar met
andere kortingen.

Ook Mai-Bo Wenduine
neemt deel aan de
modeshow.

Braderie
LOCATIE: Wenduine
WAT:
Coole sporten voor jongens &

meisjes vanaf 8 tem 16 jaar
INSCHRIJVGEN:

www.elephantcamps.be

SKATE

SKATEPARK

BEACH

Actief Wenduine zou Actief Wenduine niet zijn, mochten
we ook dit jaar de braderie niet organiseren! Tijdens dit
tweedaags evenement op zaterdag 23 en zondag 24 augustus
zullen opnieuw alle handelaars voor een onvergetelijke sfeer
zorgen in de winkelstraten!
Lekkere garnaalkroketten, pannenkoeken, pizza’s, oliebollen,
cocktails en tal van unieke stuntacties zullen de kijklustigen
met hartelust kunnen waarnemen en ontdekken.
Bent U net nog op zoek naar het ultieme koopje? De
handelaars hebben het zeker voor U in huis.
Voor sfeer, ambiance en gezelligheid is er maar één adres:
Wenduine. THE place to be op zaterdag 23 en zondag 24
augustus! We kijken er nu al met heel veel plezier naar uit!

Relax Social
Nightlife dichtbij
Trendy

Gratis Wiﬁ

Jetair SCENE

Trendy Hotels in Griekenland
Mykonos

Rhodos

Hotel Porto Mykonos

★★★★

De kubistische architectuur en de parelwitte
muren creëren een prachtig en glansrijk kader,
waarin het zalig wegdromen is... De ligging vlak
bij het centrum zorgt er voor dat je het trendy
nachtleven probleemloos kan gaan verkennen.
1 week vanaf:
Meer info zie
Jetair Vliegvakanties
Zomer 2014, blz. 633

€ 884

Hotel Kipriotis

Corfu
★★★

Het hotel is modern en elegant, maar de typisch
Griekse stijl. Overdag kan je er ontspannen
aan het zwembad of in het wellnesscentrum,
’s avonds is er het bruisende nachtleven in de
hoofdstad.
1 week vanaf:
Meer info zie
Jetair Vliegvakanties
Zomer 2014, blz. 665

€ 663

Mare Boutique Hotel ★★★ SUP

Apart, modern, stijlvol. Het hotel is ingericht om
je te verbazen. Van de kamers tot de tuin en het
zwembad, alles straalt hier eigentijdse klasse
uit. Uitstekend geschikt voor een jong publiek
tussen 25 en 35 jaar.
1 week vanaf:
Meer info zie

€ 738

Jetair Vliegvakanties
Zomer 2014, blz. 609

Nog meer
trendy hotels
in Turkije, Ibiza,
Cyprus, Miami…
alsook hippe designhotels in
alle Europese hoofdsteden.

Nieuwe Zeedijk in Wenduine

Vraag ons meer info!

Kerkstraat 66 • 8420 Wenduine
050 42 46 70 • elmundotravel@selectair.be

www.elmundotravel.be

Juweelontwerp & Goudsmederij

AdvSelectElMondoTravel0414.indd 1

Lic. 7217

1/04/14 14:54

Vanaf 1 september starten de werken aan de Zeedijk te
Wenduine. De dijk wordt 10 meter breder en veiliger gemaakt.
Voor Wenduine betekent dit een nieuwe stap naar de toekomst.
Onze geliefde badplaats wordt opnieuw de Prinses der
Badsteden, met waarschijnlijk de mooiste dijk van de ganse
Belgische kust. Tijdens de werken zullen alle handelaars
steeds bereikbaar zijn, en leveren zij alle inspanningen om het
U comfortabel te maken.

Tentoonstelling

Juweel-, uurwerk- en klokherstellingen
KERKSTRAAT 36 8420 WENDUINE
www.veravanderheyden.be
Tel: 050/42.46.49

Kerkstraat 66
8420 Wenduine
t. +32 (0)50 43 25 50
f. +32 (0)2 288 15 13
wenduine@bnpparibasfortis.com

alle dagen open
van 10u tot 12u30
& van 14u tot 18u
Steeds open op zondag
Buiten seizoen gesloten
op woensdag
Kerkstraat 1 Wenduine - 0476 204 999

Win je winterweekend

voordeel
uit Wenduine
haal uw

“Yves Saint Laurent parfums”

kantoor Wenduine

Nooit eerder werden er werken van deze omvang uitgevoerd,
en het resultaat zal dan ook adembenemend zijn. Het strand
wordt bovendien reeds deze zomer opgefleurd met extra
speeltuigen voor de kids, een extra troef voor het familiale
Wenduine !

in het Parfummuseum:
Mostreystraat 17 – 8420 Wenduine
Open van 20/04 – 14/09/2014:
elke zondag 14u – 17u

-15%

Comme Ça
Mc Gregor
Terre Bleue
Hampton Bays
Passigatti

op zomercollectie 2014
niet cumuleerbaar
met andere kortingen

Rudy Claus

Vrijetijdskledij
voor heren & jongeren
voor elk budget !

Actief Wenduine presents for the first time ...
“Win je winterweekend in Wenduine” !
Met deze unieke actie hopen we ook tijdens de moeilijke
wintermaanden, ten gevolge van de Zeedijk-werken, sfeer
in Wenduine te brengen! Gedurende verschillende periodes
zal er telkens aan de hand van een tombolawedstrijd een
weekend in een appartement, hotel of B&B verloot worden.
Maak kans op dit weekend door op bezoek te gaan bij onze
handelaars en deel te nemen aan hun acties. Inwoners van De
Haan - Wenduine worden eveneens beloond en maken daarbij
kans op waardebonnen bij de plaatselijke handelaars.
Wenduine ook actief in de wintermaanden!

Kerkstraat 52 Wenduine - De Haan - Groenestraat 2 Zedelgem

Delacenseriestraat 20
t. 050 68 63 60 - www.nagelateljeesophie.be

GELNAGELS - NAILART - GELISH
TANDJUWELEN - ZONNEBANK - GEURKAARSEN
bij afgifte van deze

bon

bij aankoop van
zonnebankabonnement
Gratis zonneproducten t.w.v. €15
op de fashion days Wenduine ‘14

bon

bij afgifte van deze
Nieuwe set nagels plaatsen

€50 ipv €67
op de fashion days Wenduine ‘14

bij afgifte van deze

bon

Set nagels bijwerken

-20%
op de fashion days Wenduine ‘14

