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• Alle deelnemers maken 3 dagen lang de tijd om 
hun passie en vakkennis met jou te delen. Proef van 
hun producten en leer alles over hun assortiment. 
Laat je inspireren tijdens workshops en demonstraties 
met originele tips en advies uit de eerste hand. 
Neem een kijkje achter de schermen en laat je 
onderdompelen in de warmte, sfeer en gezelligheid. 

• Zijn de kinderen mee op stap ? Super ! 
Ook dit jaar is er voor hen een coole Kinderroute 
voorzien (p. 6-7). Ga langs bij de 4 deelnemers 
voor een mooie herinnering en maak kans op een 
leuke prijs voor het hele gezin!

 Ondertussen liet Sinterklaas ook al weten dat hij er 
dit jaar opnieuw bij zal zijn. Zet alvast zondag 24 
november met stip op de agenda, want dan is het 
groot feest voor de allerkleinsten! 
Lees er alles over op p. 8 en 9. 

• Dat hele parcours afleggen op een lege maag? Nee 
toch! 2 horecazaken nemen deel aan Winterwarmte 
(p. 80 en 81) en maar liefst 12 verschillende 
anderen bieden een Winterwarmte-extra (p. 85) 
of een Sint-extra (p. 8). Keuze genoeg voor een 
hartverwarmend drankje en een lekker hapje.

• Liggen bepaalde deelnemers voor jou wat te ver uit 
elkaar? De gratis shuttle service zorgt er voor dat je 
met alle gemak overal komt (p. 112)!

WINTERWARMTE
MEER DAN 60 WINKELS EN HORECAZAKEN NEMEN JE EEN 
WEEKEND LANG MEE IN HUN WERELD EN HUN PASSIE.

ONTDEK. BELEEF. GENIET.

Hij is er ! De gids die jou door de 7de editie van Winterwarmte begeleidt. 

Dit magazine is jouw ”compagnon de route” door Oudenaarde. Op tal van mooie plekjes in het centrum 
kom je ze één voor één tegen, de deelnemers van Winterwarmte, de gezichten van de stad. Elke dag 
opnieuw zijn ze voor jou in de weer, van ’s morgens vroeg of juist tot ’s avonds laat. 
Geen enkele moeite is hen te veel. 

Ken jij al deze gedreven ondernemers in Oudenaarde? Weet je wat ze jou te bieden hebben? 
Ontdek het allemaal in dit magazine en laat je overtuigen tijdens de 7de editie van Winterwarmte 
op 22, 23 en 24 november 2019!
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Doe mee ! 
Bezoek onze deelnemers en win een weekendtrip naar een van de Oudenaardse zustersteden. 

 Wist je dat ? 

• Er 64 Oudenaardse handelaars deelnemen aan Winterwarmte ?
• 20 van hen zich niet in het centrum, maar in de gezellige rand of de bruisende deelgemeentes van de stad 

bevinden ?
• Zij jou kunnen helpen om een meerdaags verblijf te winnen naar een van de 5 zustersteden van Oudenaarde ?
• Je al lang op weg moest zijn om je wedstrijdformulier te halen ?

 Wat valt er te winnen ? 

De dienst Toerisme en Evenementen van Stad Oudenaarde en de vzw Oudenaarde Winkelstad geven samen 
5 weekendjes weg, een naar elk van de 5 zustersteden van Oudenaarde, zijnde : Arras (FR), Bergen-op-Zoom (NL), 
Castel Madama (I), Coburg (D) en Hastings (GB). 

 Hoe maak je kans op die mooie prijs ? 

1. Haal tijdens het Winterwarmteweekend het wedstrijdformulier op in het stadhuis (Volkszaal) of bij een van de 
64 deelnemers.

2. Beantwoord minstens 10 van de vragen op het formulier. De antwoorden vind je bij de 21 deelnemers aan 
Winterwarmte die hieronder vermeld staan.

3. Deponeer je ingevulde formulier in de volkszaal van het stadhuis (enkel daar, dus niet bij de deelnemende 
handelszaken) voor zondagavond 24 november, 18u. 

4. Fingers crossed en hopen op een van die mooie weekendjes weg! 

*Matrassen Foucart, D&M Beeld- & Klankstudio, Tende Van de Hauwaert, Vinilux Wijnimport, Casa Rocchi, Koken 
met Jan, Slagerij Blockeel, Hobby Kiekeboe, Brood- en banketbakkerij K.Burez, De Feestwinkel, Bloemen Reynaert, 
Floreine, Zorya, Pand Diependaele, Man-Exclusief/Huidcentrum Ann, De Bever slagerij-traiteur-superette, 
Callebaut & Van Haver Kaasmeesters, Focus Optiek, Tijl de Meulemeester, Klein Londen en Bakkerij Taerwe.

Veel succes!

5Ga eens een stapje verder en ontdek nog meer Winterwarmte

Oudenaarde WinkelStad telt 300 ondernemers, wist je dat ? 
Ze allemaal bezoeken op één Winterwarmteweekend lukt niet. 

En dat hoeft ook niet, want ze verwelkomen je elke dag weer. Met open armen en een brede glimlach. 

Hou daarom dit magazine ook na Winterwarmte bij. Alle ondernemers staan erin, 
netjes verdeeld in 6 gemakkelijk herkenbare categorieën. Je vindt er hun gegevens, zoals adres, 

telefoonnummer en website, zodat je hen ook na dit weekend moeiteloos kan bereiken. 

Neem de tijd, blader door de rubrieken 
DIENSTEN, FASHION & BEAUTY, FOOD & DRINKS, HORECA, LIFESTYLE en WARENHUIS, 

en ontdek hoe veelzijdig het aanbod is in Oudenaarde. 

- OM TE BEWAREN EN TELKENS WEER NAAR TERUG TE GRIJPEN - 

#BELEEF WINTERWARMTE
OP 22, 23 EN 24 NOVEMBER 2019

VRIJDAG 22 NOV. 2019 
VAN 14U TOT 22U, 

MET NOCTURNE VANAF 18U

ZATERDAG 23 NOV. 2019 
DOORLOPEND VAN 10U TOT 18U

ZONDAG 24 NOV. 2019 
ONTDEK IN DIT MAGAZINE 

WIE OOK OP ZONDAG OPEN IS
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7 K INDERROUTE 

De winter, dat is toch het meest fotogenieke van alle 4 de 
seizoenen. De witte sneeuw en vrolijke sneeuwmannen, de 
feeërieke lichtjes, leuke sjaals en kleurrijke mutsen. Gezellig 
samen voor een knisperend haardvuur met op de achtergrond 
stapels pakjes onder de kerstboom. #winterwonderland en 
#gezelligheid! 

Maar weet je wat er nog ontbreekt aan dat plaatje ? 
Een mooie, grote foto van jouw lieve sneeuw(b)engeltjes. 
Dankzij de Winterwarmte Kinderroute kan jij dat plaatje 
compleet maken. 

Kom langs bij de 4 deelnemende handelaars van de Kinderroute en stap binnen in 
dat winterwonderland. Elke deelnemer heeft een eigen pop-up fotostudio die volledig 
aangekleed is in het thema ‘winter’. Daar kan je zelf je fotografieskills bovenhalen 
terwijl je kids hun coolste, schattigste of tofste poses laten zien. Zo heb je alvast een 
blijvende herinnering aan jouw Winterwarmteweekend. 

 Maar er is meer ! 

De 4 deelnemers geven samen 4 professionele fotoshoots weg! 

Hoe je die kan winnen, vraag je ?

Simpel. Deel je foto’s die je in de pop-up fotostudio’s maakt op Facebook of 
Instagram met #kinderroute_winterwarmte en/of met de hashtag (#) van de 
deelnemende winkel: #vicky_kinderschoenen, #pimpelenmees, 
#kinderkorf_oudenaarde en #kiekeboe_hobby. 

Wie bij alle deelnemers langsging en telkens een foto postte met de bijpassende 
hashtag, maakt kans op een van de fotoshoots. Gemakkelijk, toch!

Camera ready? Smile!

Kinderschoenen 
Vicky 

(#vicky_kinderschoenen)

 p. 54 

Pimpel en Mees 
(#pimpelenmees)

 p. 95 

Kinderkorf 
(#kinderkorf_oudenaarde)

 p. 47 

Hobby Kiekeboe 
(#kiekeboe_hobby)

 p. 98 

DE 4 DEELNEMERS 76



DE SINT IN OUDENAARDE
Op 24 november krijgen we eindelijk het antwoord waarop iedereen al het hele 
jaar wacht: ‘‘Zijn er stoute kinderen in Oudenaarde?” Ben je net zo nieuwsgierig?
Kom dan vanaf 10 uur naar Pamelekerk (t.h.v. Louise Mariekaai) waar we met 
z’n allen wachten op de komst van de Sint en zijn Pieten. Wij zorgen voor de 
vlagjes, jullie voor de enthousiaste verwelkoming! Breng zeker je mooiste tekening 
voor de Sint mee!
Kan je er maar geen genoeg van krijgen? In de namiddag staan nog 3 
theatervoorstellingen (vanaf 2,5 jaar) op het programma (CC De Woeker).

Enkel deze voorstellingen zijn betalend (Kinderen € 3 - Volwassenen € 6 - Ok-pas 
€ 1,5). Tickets kan je verkrijgen vanaf 23/10 via Jeugdcentrum Jotie 
(Hofstraat 14 of via de webshop www.jotie.be) 

THEATERVOORSTELLING :
”SINT OP DIEET”
Sinterklaas en de Zwarte Pieten zijn eindelijk in ons 
land aangekomen. Ze verblijven in het grote huis van 
Antonietta, die de heerlijkste gerechten klaarmaakt.
Tenminste voor de Pieten, want de Sint moet dringend 
een paar kilootjes kwijt en krijgt enkel rauwe groenten 
voorgeschoteld. ’s Nachts zijn de pieten niet echt op 
hun gemak in dat vreemde huis.
Ze horen allerlei rare geluiden waar ze steeds banger 
van worden, al geven ze dat niet meteen aan elkaar 
toe. Is het het oude huis dat kraakt of een spook dat 
ronddwaalt? Geen van beide zo blijkt…

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019  
VANAF 10 U. (PAMELEKERK)

Wil je kans maken op één van de vijf GRATIS 
DUOTICKETS voor de voorstelling?

Haal dan vanaf 23 oktober een kleurplaat bij 
Hema of een van de deelnemende handelaars: 
Kinderkorf, Kinderschoenen Vicky, Hobby 
Kiekeboe en Pimpel & Mees. Maak er een mooi 
plaatje van en steek ze in de grote Sint-Brievenbus 
op de Markt voor 18 november.

Vergeet zeker je naam en adres niet te noteren! 
Dan stuurt de Sint vast een brief terug.

De Sint komt naar 
Oudenaarde dankzij 
een samen werking 
van de Jeugddienst en 
Creafant VZW.

Honger stillen voor of na de 
aankomst van de Sint ? 
Hier kan je terecht :

ANITA’ S PLACE
Kom op zondag 24 nov. genieten van 
een SINT-ONTBIJTJE voor €11,00 
p.p.. De Sinterklaasliedjes klinken op 
de achtergrond en de Sinterklaassfeer 
hangt in de lucht want… misschien komt 
Zwarte Piet wel helpen opdienen!

COMTE DE FLANDRE
Kindjes tussen 2 en 10 jaar ontbijten 
aan €5,00 op zondag 24 nov., indien 
vergezeld van tenminste 2 betalende 
volwassenen (€15,00 p.p.).
Enkel op reservatie met vermelding 'De 
Sint in Oudenaarde' ten laatste 2 dagen 
voordien (Tel: 055 23 23 73)

DA ROMEO 
Gelateria & Pasticceria
Op zaterdagmiddag 23 nov. en 
zondagmiddag 24 nov. kan je terecht 
voor een SINTERKLAASBRUNCH: 
heerlijk smullen en volop genieten van 
allemaal kleine gerechtjes.

STEENHUYSE
Kindjes tussen 2 en 10 jaar eten op 
zondag 24 nov. tussen 11.00u en 
14.30u een kindergerecht naar keuze van 
onze kaart en drankje aan slechts €8,00.
Enkel op reservatie met vermelding 'De 
Sint in Oudenaarde' ten laatste 2 dagen 
voordien (Tel: 055 21 51 55)
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DIENSTEN
FASHION & BEAUTY

FOOD & DRINKS
HORECA

LIFESTYLE
WARENHUIZEN



Je wil je gezin, huis of onderneming optimaal 
beschermen. Daarom sluit je de nodige verzekeringen 
af. Maar ben je wel zeker dat je niet over- of 
onderverzekerd bent ?
Tijdens Winterwarmte kan je bij AGO terecht voor 
een gratis check-up van jouw verzekeringen. Zij staan 
jou graag bij met onafhankelijk advies, zodat jij met 
een gerust hart verder kan.
Wil je meer weten over Axa-bank homebanking ? Kom 
dan naar de workshop en ga mee in het 
digitale tijdperk.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9 tot 18.30 u. en zaterdag van 9 tot 12 u.

ADVIESGROEP 
GAVERE OUDENAARDE
Ronde Van Vlaanderenplein 5 • 055 33 06 56 
info@ago-advies.be • www.ago-advies.be 

 AdviesgroepGavereOudenaarde

› Onafhankelijk verzekeringsadvies in alle 
vertrouwen.

Een persoonlijke spreuk maakt van je huis een echte 
thuis. Febe Bordon van Lettersenzo komt tijdens het 
Winterwarmteweekend een workshop handlettering 
geven waarin je jouw favoriete spreuk Pinterestwaardig 
maakt. Achteraf ga je naar huis met een mooie 
sleutelhanger met een boodschap. 
Neem zeker ook je kinderen mee, want zij kunnen zich 
als echte bouwers uitleven met de reuzenlego of hun 
droomhuis tekenen op de glazen wand. Honger zullen ze 
alvast niet hebben, want er is verse popcorn à volonté. 
Geen zorgen, aan de ouders is ook gedacht.
Stop voor het buitengaan zeker ook eens in de pop-up 
van kinderkleding Cirkeltje!

› Een belangrijke stap in je leven verdient 
een persoonlijke aanpak.

IMMO D’HONDT
Gentiel Antheunisplein 6 • 055 69 68 67 
info@immodhondt.be • www.immodhondt.be 

  immodhondt

IMMO D’HONDTADVIESGROEP GAVERE OUDENAARDE

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 12.30 u. en van 14 tot 17 u., zondag van 14 tot 17 u.
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› Het hart van de stad, voor iedereen die 
Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen 
wil leren kennen.

Ga de culinaire toer op tijdens Winterwarmte. In 
de volkszaal kan je immers het hele weekend lang 
kennismaken met enkele streekgerechten. Wat dacht 
je van zoete lekkernijen op basis van bier ?
Vier Oudenaardse artisanale brouwerijen (Cnudde, 
HopSaSam, ’t Hoppegeluk en Petre Devos) sloegen 
de handen in elkaar met vier lokale bakkerijen (Burez, 
Panda, Rogge en Taerwe).
Kom zeker proeven van hun verrassende creaties. 
De muziek van Oudenaardse bands op de 
achtergrond maakt de beleving compleet.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

STADHUIS 
(DIENST TOERISME EN MOU MUSEUM)
Markt 1 • 055 31 72 51 
toerisme@oudenaarde.be • www.visitoudenaarde.com 

 toerismeenevenementenoudenaarde 
mou@oudenaarde.be • www.mou-oudenaarde.be 

 moumuseum

STADHUIS (DIENST TOERISME EN MOU MUSEUM)

VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019 TOT 22U 
MUSEUMNACHT MOU MUSEUM

 Ontdek de magie in kunst 

Op vrijdag 22 november, van 18u tot 22u, staat het MOU Museum volledig in het teken van de beleving. 
Eeuwenoude tapijten vertellen hun verhalen uit lang vervlogen tijden en magische dieren komen tot leven. 
Maak tijdens Museumnacht kennis met het magische dier Buraq, een beeldhouwwerk van kunstenaar Johan 
Tahon. Dit mythische wezen neemt voor het eerst zijn intrek in het MOU en is een voorbode voor de grote 
tentoonstelling die volgt in 2020.

 Museumnacht op kindermaat 

Kinderen hebben een heel eigen kijk op kunst. Ze laten hun fantasie de vrije loop met de instrumenten die 
ze aangereikt krijgen. Ook tijdens Museumnacht beleven kinderen het MOU op hun eigen manier. 

Wie het pad met de mysterieuze lichtjes volgt, komt terecht in de wonderlijke groene wereld vol 
spannende verhalen. 
Trek erop uit en ga op zoek naar fabelachtige wezens. 
Of beter nog: laat je zelf omtoveren tot een grappig, lief of lekker griezelig groen monster!

17Beleef een magische nacht 
tussen mythische dieren in het MOU 

Zin gekregen in een inspirerende, spannende, grappige, magische avond met het hele gezin?
Kom dan zeker naar Museumnacht op vrijdagavond 22 november.

Tot dan!
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= Deelnemer WinterWarmte 2019 D I ENSTEN 

 AAN• EN VERKOOP GOUD 

BUDDY’S GOLD 
Nederstraat 6 • 055 608806 
www.buddysgold.com

 APOTHEEK 

APOTHEEK AUGUSTIJNS 
Beverestraat 50 • 055 312158 
www.apotheekaugustijnsboulanger.be

APOTHEEK DE BRABANDERE 
Markt 24 • 055 305050 
www.apotheekdebrabandere.be

APOTHEEK DOBBELAERE • SOETAERT 
Hoogstraat 43 • 055 311224

APOTHEEK GEVA 
Markt 3 • 055 310201

APOTHEEK TUSSENBRUGGEN (DINCQ) 
Tussenbruggen 2 • 055 311476

APOTHEEK VAN OMMESLAEGHE 
Markt 51 • 055 309735 
www.apotheekvanommeslaeghe.be

APOTHEEK VAN WAMBEKE 
Nederstraat 29 • 055 316934

 AUTO•ONDERDELEN EN TOEBEHOREN 

AUTO SERVICE 
Neringstraat 9 • 055 314805 
www.auto•service.be

 BANK 

AXA BEVERE 
Beverestraat 97 • 055 301514 
www.ago•advies.be

BEOBANK  
Tacambaroplein 10 • 055 312943 
www.beobank.be

BNP PARIBAS FORTIS 
Markt 2 • 055 230640 
www.bnpparibasfortis.be

DELBEKE • VAN SIMAEY  
Markt 32 • 055 302535 
www.crelan.be

DEUTSCHE BANK 
Beverestraat 1 • 055 331800 
www.deutschebank.be

EUROPABANK 
Nederstraat 11 • 055 303853 
www.europabank.be

FINTRO OUDENAARDE 
Burgschelde 23 • 055 317850 
www.fintro.be

ING 
Beverestraat 39 • 055 334040 
www.ing.be

KBC 
Hoogstraat 26 • 055 331850 
www.kbc.be

NAGELMACKERS 
Hoogstraat 63 • 055 339222 
www.nagelmackers.be

VDK SPAARBANK 
Hoogstraat 31 • 055 213471 
www.vdk.be

 BANK & VERZEKERINGEN 

AGO p. 14 
Ronde van Vlaanderenplein 5 • 055 330656 
www.ago-advies.be

ARGENTA 
Markt 54 • 055 310480 
www.argenta.be

BELFIUS 
Nederstraat 17 • 055 339090 
www.belfius.be

 BINNENSPEELTUIN 

’T STADSBOERDERIJTJE 
Stationsstraat 45 • 0479 566263 
www.stadsboerderijtje.be

 DAGBLADHANDEL 

EXPRESS STORE 
Tussenbruggen 16 • 055 615267 
www.express•store.be

LETTERLAND 
Beverestraat 81 • 055 309510 
www.letter•land.be

PRESS SHOP 
Hoogstraat 67 • 055 311658 
www.ubiwayretail.be

 DAMPWINKEL 

VAPORSHOP OUDENAARDE 
Broodstraat 6 • 055 616461

 DE POST 

DE POST 
Beverestraat 45 • 02 2012345

 DIENSTVERLENING AAN ONDERNEMERS 

SECUREX 
Beverestraat 45 / 0102 • 055 333911 
www.securex.be

UNIZO 
Einestraat 26 • 055 232929 
www.unizo.be

VOKA 
Markt 41 • 055 390490 
www.voka.be

 3D TECHNOLOGY 

CHARLIE’S 3D TECHNOLOGIES 
Stationsstraat 46 • 0495 355505 
www.charlies3dt.com
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= Deelnemer WinterWarmte 2019 D I ENSTEN 

 GSM ACCESSOIRES & REPARATIE 

FIX ME 
Nederstraat 14 • 055 309829 
www.fixme.be

MICROFORCE 
Stationsstraat 15

 HOORCENTRUM 

AMPLIFON 
Nederstraat 30 • 055 497708 
www.amplifon.com

HOORCENTRUM ‘T OORHUIS 
Markt 10 • 055 300260 
www.oorhuis.be

LAPPERRE Hoorcentrum 
Broodstraat 29 • 0800 10888 
www.lapperre.be

 IMMO 

AGENCE ROSSEEL 
Nederstraat 63 • 055 210190 
www.rosseel.be

CENTURY 21 
Stationsstraat 5 • 055 615533 
www.century21.be

DEWAELE VASTGOED 
Nederstraat 2 • 055 208020 
www.dewaele.com/oudenaarde

I.V.A. 
Beverestraat 106 • 055 310878 
www.iva.be

IMMO D’HONDT p. 15 
Einestraat 49 • 055 696867 
www.immodhondt.be

IMMO VAN WELDEN 
Nederstraat 64 • 055 339236 
www.immovanwelden.be

IMMOTHEKER 
Broodstraat 8 • 055 470011 
www.immothekerfinotheker.be

INFINITY JOBS 
Hoogstraat 3 • 055300076

VASTGOED LIETAER 
Jezuietenplein 6 • 055 500007 
www.vastgoedlietaer.be

VOSSIMMO 
Beverestraat 120 • 055301613 
www.vossimmo.be

 INTERIM 

ABSOLUTE JOBS 
Hoogstraat 53

ACCENT CONSTRUCT 
Meinaert 1 • 055 612890 
www.accentjobs.be

ACCENT FOOD SERVICES 
Beverestraat 41 • 055 231050 
www.accentjobs.be

ACCENT INDUSTRY SERVICES 
Markt 52 • 055 309200 
www.accentjobs.be

ACCENT INDUSTRY SERVICES 
Wijngaardstraat 1B • 055 232650 
www.accentjobs.be

ACCENT SELECT SERVICES 
Beverestraat 18/20 • 055 331560 
www.accentjobs.be

ACTIEF INTERIM 
Beverestraat 119 • 055 334130 
www.actief.be

ADECCO 
Markt 4

AGO INTERIM 
Beverestraat 22 • 055 218750 
www.ago.jobs.be

ASAP 
Stationsstraat 58 • 055 757510 
www.asap.be

JOBFIXERS.BE 
Beverestraat 56 • 055 219598 
www.jobfixers.be

KONVERT INTERIM 
Tacambaroplein 2 • 055 319301 
www.konvert.be

MANPOWER 
Beverestraat 22 • 055 335980 
www.manpower.be

RANDSTAD 
Beverestraat 15 • 055 303545 
www.randstad.be

START PEOPLE 
Nederstraat 4 • 056 620590

SYNERGIE INTERIM 
Beverestraat 32 • 055 612040 
www.synergiejobs.be

T - INTERIM 
Markt 36 • 055 994590 
www.stepstone.be

VIVALDI’S INTERIM 
Beverestraat 49 • 055 232377 
www.vivaldisinterim.be

 KOPIECENTER 

KOPIECENTER FLITSKOPIE 
Stationsstraat 2 • 055 330681

 LENINGEN 

HYPOTHEEKWINKEL 
Jozef Braetstraat 7 • 055 502222 
www.hypotheekwinkel.be

 MEDISCH MATERIAAL 

MEDISHOP 
Kattestraat 24 • 055 309444 
www.medishop-va.be
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 MUSEA 

MOU MUSEUM & p. 16 
DIENST TOERISME EN EVENEMENTEN 
Stadhuis 1 • 055 317251 • www.visitoudenaarde.be

WIELERMUSEUM & SHOP: CENTRUM RONDE VAN 
VLAANDEREN 
Markt 43 • 055 339933 
www.crvv.be

 NIEUWKUIS 

ALL CLEAN 
Stationsstraat 52 • 055 316583

COLIBRI 
Nederstraat 56 • 055 311617

 POETS- EN STRIJKHULP 

DOME ASSISTANCE 
Broodstraat 1 • 055 315881 
www.domeassistance.be

DOMOCURA 
Beverestraat 92 • 055 386032 
www.domocura.be

GREENHOUSE 
Beverestraat 110 • 055 311215 
www.greenhouse-vlaanderen.be

HULP IN HUIS 
Jezuietenplein 8 A • 055 302075 
www.hulpinhuis.be

PLUS HOME SERVICES 
Tacambaroplein 6 • 055 300793 
www.plushomeservices.be

 REISBUREAU 

NECKERMANN 
Nederstraat 40 • 055 206409 
www.neckermann.be

REIZEN LIEVENS 
Beverestraat 100 • 055 315212 
www.reizenlievens.be

REIZEN VERBEKE 
Ronde van Vlaanderenplein 17 • 055 304222 
www.verbekereizen.be

TUI TRAVEL CENTER 
Nederstraat 27 • 055 314949 
www.tui.be

 RIJSCHOOL 

LUST RIJSCHOLEN 
Jezuietenplein 29 • 09 2701932 
www.rijscholenlust.be

 SCOOTERS 

VAN CAENEGHEM BVBA 
Stationsstraat 67-69 • 055301711 
www.vancaeneghem.be

 SLOTENMAKERIJ, INBRAAKPREVENTIE 

SCHOEN- EN SLOTENMAKERIJ FREDDY 
Nederstraat 37 • 055 303860

 SPORTWEDDEN 

LADBROKES 
Tussenbruggen 5 • 055 304704

 STRIJKWINKEL 

CLEAN HOUSE ID STRIJKWINKEL 
Tussenbruggen 1 • 055 604643 
www.idcleaningschoonmaakbedrijf.be

 TATTOO & PIERCING 

TATOO LEROY 
Achter de Wacht 2 • 0478 224722 
www.tattooleroy.be

SUB ROSA 
Broodstraat 33 • 0487 533621 
www.subrosa.site

 TAXI 

TIK-TAX  
Markt 59 • 055 696969 
www.tiktax.be

 TELEFOONWINKEL 

BASE SHOP OUDENAARDE 
Nederstraat 35 • 0488 405631 
www.base.be

ORANGE 
Nederstraat 22 • 055 309950 
www.shops.orange.be

PROXIMUS 
Markt 13 • 0800 22800 
www.proximus.be

TELENET RETAIL SHOP 
Nederstraat 10 • 055 386607 
www.telenet.be

 TOYS & MULTIMEDIA 

GAME MANIA 
Tacambaroplein 8 • 055 208955 
www.gamemania.be

 VERZEKERINGEN 

ASSUGAN VERZEKERINGEN 
Lappersfort 6/0101 • 055 232399 
www.assugan.be

FAIGNAERT VERZEKERINGEN 
Beverestraat 62 • 055 316724 
www.faignaert-verzekeringen.be

VAN WELDEN VERZEKERINGEN 
Hoogstraat 36 • 055 339222 
www.vanwelden.be

VERZEKERINGEN BODYN&BONTE 
Beverestraat 21 • 055 303698

 VERZEKERINGEN, BELEGGINGEN, LENINGEN 

BROWAEYS ZAKENKANTOOR 
Nederstraat 9 • 055 331233 
www.bromaeys.be

 WASSALON 

WASH CASINO 
Tussenbruggen 6 • 0476 500558

 ZONNEBANKCENTRUM 

SUNLAND 
Stationsstraat 20 • 0475468481
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DIENSTEN

FASHION & BEAUTY
FOOD & DRINKS

HORECA
LIFESTYLE

WARENHUIZEN



WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 18 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

CELINE ROELENS
Broodstraat 23 • 055 31 42 78 • 0475 86 10 24 
info@celineroelens.be • www.celineroelens.be 

 juwelier.celineroelens •  celine_roelens

Het leven is één groot avontuur en Celine Roelens geniet 
ervan met volle teugen. In 2020 opent ze immers haar 
eigen creatieve designstudio in de Henegouwenstraat in 
Gent, waar ze exclusief haar eigen ontworpen collecties 
zal verkopen. Om haar klanten te bedanken voor het 
jarenlange vertrouwen, nodigt ze jullie tijdens haar laatste 
Winterwarmte uit voor haar Adventure Days, een grote 
opruimactie met kortingen tot -30% (van 15/10/2019 
t.e.m. 15/03/2020). Maar dit is geen afscheid! Ook 
na haar verhuis kan je een afspraak maken met Celine in 
Oudenaarde voor persoonlijk advies en herstellingen. Zo 
wil ze haar trouwe klanten dezelfde service blijven geven 
waarvoor ze altijd garant stond.  

› Celine vertaalt haar passie voor goud 
en edelstenen in een waardevol stukje 
kunst dat jouw unieke verhaal en 
persoonlijkheid accentueert.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 20.30 u., zaterdag van 9.30 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

Bij Veritas geniet je altijd van professioneel advies en 
begeleiding. Met hun accessoires maak je elke outfit 
af. De echte creatieveling kan zelf aan de slag met 
het assortiment stoffen en wol.
Ben je nog op zoek naar warme sokken voor 
de winter of het perfect accessoire voor bij jouw 
feestoutfit? Sla dan tijdens Winterwarmte je slag, want 
je krijgt 5 euro korting bij aankoop vanaf 25 euro. 
Zomaar, omdat je dat verdient.

› Laat je bij Veritas inspireren om te 
combineren en te creëren. 

VERITAS
Nederstraat 5 • 055 20 79 31 
myriam.vaneecke@telenet.be • www.veritas.be 

 veritasEU •  veritaseu

VERITAS CELINE ROELENS
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN : Vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 20 u.,
zaterdag van 9.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 18 u. en zondag van 14 tot 17.30 u.

JUWELEN VANDE VELDE
Markt 14 • 055 31 15 48 
info@juwelen-vandevelde.be 
www.juwelen-vandevelde.be 

  juweliervandevelde

› Vertrouw op meer dan 120 jaar traditie 
van passie, service en vakmanschap.

Heb jij nog oude juwelen liggen die je niet meer 
draagt, maar ook niet kan wegdoen ? Een erfstuk dat 
toch maar in de kast ligt ?
Kom dan tijdens het Winterwarmteweekend langs 
bij Vande Velde en ontdek hoe ze die kunnen 
transformeren naar een hedendaags juweel dat je wél 
wil dragen.
Heb je zelf geen oud juweel, maar ben je op 
zoek naar iets nieuws? Dan stellen Isabelle en Piet 
jou graag de nieuwe modellen voor van enkele 
topateliers. WINTERWARMTE-OPENINGSUREN

Vrijdag van 14 tot 18 u. 
Zaterdag van 14 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 16 u.

RAMOON
Nestor de Tierestraat 35 • 0476 81 56 93 
Winterwarmte pop-up : Hoogstraat 42 
marjolein@ramoon.be - www.ramoon.be 

 ramoonbymarjolein

› Met liefde, passie en gouden handen 
vereeuwigt Marjolein Van Dorpe jouw 
verhaal in een uniek juweel.

Tijdens Winterwarmte viert Ramoon by Marjolein haar 
driejarig bestaan met een pop-up in de Hoogstraat 
42. Je kan er niet alleen kennismaken met het nieuwe 
logo en de nieuwe huisstijl, maar speciaal voor deze 
gelegenheid is er een mini-collectie die je volledig 
naar wens kan aanpassen.
Marjolein brengt haar arsenaal aan edelstenen mee 
waaruit jij er eentje kan kiezen om het juweel naar 
jouw hart te ontwerpen. 
Of je neemt gewoon een van de direct beschikbare 
toonmodellen mee naar huis.

RAMOON

JUWELEN VANDE VELDE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

› Een uniek designerjuweel is zoveel meer 
dan een accessoire. 

Bewonder tijdens Winterwarmte de schitterende 
designerjuwelen die Zorya verdeelt. Je vindt er 
collecties van o.a. Shaune Leane, Joke Quick, Angela 
Hübel en Cardillac. Siegfried neemt je mee in zijn 
passie voor juwelen met een ziel en laat je de finesse 
ontdekken van spanning ringen.
Laat je onderdompelen in de magie van goud en 
edelstenen en je merkt al snel waarom Siegfried een 
voorliefde heeft voor goede ontwerpen. Alleen al 
kijken naar deze stukken werkt inspirerend. 

ZORYA
Beverestraat tussen 1 en 3 
055 33 04 02 
info@zorya.be • www.zorya.be

› Bij elke persoonlijkheid hoort een uniek 
juweel.

De creativiteit en passie van Peter en Veerle stralen op 
je af als je bij Rogge Juweliers binnenstapt. Met hun 
eigen collecties en die van gerenommeerde merken 
hebben ze voor iedereen het passende juweel.
Nog op zoek naar die kleine extra om jouw outfit voor 
de feestdagen helemaal af te maken? Kom binnen 
en ontdek de eindejaarscollecties van alle juwelen en 
horloges bij Rogge Juweliers.

ROGGE JUWELIERS
Nederstraat 15 • 055 30 37 89 
info@roggejuweliers.be • www.roggejuweliers.be 

  roggejuweliers

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 21 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. ZORYAROGGE JUWELIERS
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› Deze Concept Store is jouw partner in 
crème voor een energieke en verzorgde 
uitstraling.

MAN-EXCLUSIEF / HUIDCENTRUM ANN CALLEBAUT
Prins Leopoldstraat 4 TS • 055 31 82 00 
steven@man-exclusief.be • www.man-exclusief.be 

 ManExclusiefOudenaarde •  skincoach.man.exclusief 
ann@huidcentrum-ann.be • www.huidcentrum-ann.be 

 HuidcentrumAnnOudenaarde •  huidcentrum_anncallebaut

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

Feest! Het is precies 10 jaar geleden dat Huid-Expert 
Ann van Huidcentrum Ann Callebaut en kapper 
Steven Aelvoet van Man-Exclusief de handen in elkaar 
sloegen en hun Concept Store opzetten. Huidcentrum 
Ann is - in tegenstelling tot de kapperszaak van Steven - 
niet exclusief voor de mannen. Bij Huidcentrum 
Ann kunnen zowel mannen als vrouwen terecht 
voor huidverbetering. Het koppel nodigt je tijdens 
Winterwarmte uit voor een dankjewel-moment waarbij 
de bubbels en de hapjes zullen klaarstaan. En maak 
ondertussen zeker van de gelegenheid gebruik om hun 
aanbod te ontdekken.  WINTERWARMTE-OPENINGSUREN

Vrijdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 20 u. 
Zaterdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18.30 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

› Met 200m² aan topmerken kleden Carlo 
en Tania elke man met stijl en perfectie.

Bij Carlo Herenkleding geen verkopers die je zomaar 
de nieuwste trends aansmeren. Als je hier binnenkomt, 
weet je dat je met een perfect passende outfit buiten 
gaat. Carlo en zijn vrouw staan erop om voor iedere 
man de juiste pasvorm te vinden.
Na meer dan 27 jaar ervaring weten ze als geen 
ander hoe ze service tot een hoger niveau moeten 
tillen.
Kom tijdens Winterwarmte langs en ontdek 200m² 
aan topmerken in een gezellig kader.  

CARLO HERENKLEDING
Markt 23 • 055 31 52 59 
carlo.kleding@telenet.be 

 Carlo Herenkleding Oudenaarde

CARLO HERENKLEDING

MAN-EXCLUSIEF / HUIDCENTRUM ANN CALLEBAUT
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 20.30 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

ABSOLU
Nederstraat 31 • 055 21 13 10 
oudenaarde@absolu.be • www.absolu.be 

 absoluwearsfashion •  absoluwearsfashion

› Betaalbare merken voor de vrouw die 
elke dag goed gekleed door het leven 
wil gaan.

Nood aan een beetje retail therapy tijdens de grauwe 
winterdagen?
Stap binnen bij Absolu en laat je verwarmen door de 
aangename sfeer. Laat je bijstaan met professioneel 
advies in jouw zoektocht naar de perfecte outfit.
Maar opgelet, misschien kies je beter voor een maatje 
meer. Want aan het heuse snoepbuffet dat de dames 
zullen klaarzetten kan niemand weerstaan! 

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 18 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

› De gezellige winkelervaring voor elke 
modebewuste man. 
Prêt-à-porter en maatwerk.

Bij Smalville komen modebewuste mannen shoppen 
voor de stijlvolle merken en voor de beleving. Met 
Atelier Smalville gaat Tom nog een stapje verder in die 
beleving. In de speciaal ingerichte ruimte achteraan de 
winkel, met zicht op de gezellige stadstuin en met een 
drankje uit de trendy winkelbar, krijg je jouw luxemoment 
op maat. Hier voel je dat de tijd genomen wordt om 
jouw hemd, kostuum of blazer op maat te ontwerpen. 
Jij kiest wat je wil uitstralen, tot in de kleinste details. 
Kom langs tijdens Winterwarmte en ontdek hoe je jouw 
gepersonaliseerde outfit voor huwelijk, ceremonie of 
business bij Atelier Smalvill kan laten maken. 

SMALVILLE
Nederstraat 65 • 055 21 55 96 
info@smalville.be • info@ateliersmalville.be 
www.smalville.be • www.ateliersmalville.be 

 smalville_herenkleding 
 tom_smalville • atelier_smalville

SMALVILLE

ABSOLU

35

34



WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

De perfecte outfit en feilloze make-up maken samen 
een oogverblindende look. Tijdens Winterwarmte kan 
je bij Andrews zelf deze combinatie uittesten met een 
glaasje bubbels bij de hand.
Ontdek de feestcollectie van Caroline Biss en 
bewonder de nieuwe capsule collectie van Gigue.
Op vrijdag- en zaterdagnamiddag kan je je daarnaast 
ook laten opmaken door een make-upartieste. Zo heb 
je meteen jouw look voor de feestdagen!

› Al bijna 50 jaar kom je hier thuis tussen 
stijlvolle Belgische modemerken voor 
jouw casual chique outfits.

ANDREWS
Voorburg 2 • 055 31 86 05 
info@vanwambeke.be • www.andrewsoudenaarde.be 

 andrewsoudenaarde •  andrews.oudenaarde

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 11 tot 18 u., zaterdag van 11 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

DUGARDEIN24
Broodstraat 24 • 055 31 08 00 
info@dugardein24.be • www.dugardein24.be 

 dugardein24

De kleren maken de vrouw. De juiste outfit kan je 
een fantastisch gevoel geven. Maar een look is 
pas écht af met de juiste make-up. Dugardein24 
verwelkomt op zaterdagnamiddag tussen 14u en 
18u de professionele make-upartieste Evelien De 
Keukeleire. Met haar tips en tricks en de perfecte outfit 
doe jij straks alle hoofden draaien als je een ruimte 
binnenkomt.
Wil jij je laten opmaken door een professional? 
Reserveer dan via info@dugardein24.be 
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

› Ruimte, sereniteit en privacy : 
zoveel meer dan enkel ”kleren kopen”.

DUGARDEIN24ANDREWS 
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

MARTINE PILATE
Tacambaroplein 11 • 055 30 00 05 
martinepilate@skynet.be • www.martinepilate.be 

  martinepilatefashion

› Van kwaliteitsvolle en duurzame kleding 
tot eigentijdse accessoires, bij Martine 
Pilate vind je net dat tikkeltje meer.

Martine Pilate stelt voor: “The making off… jouw 
outfit”. Wil jij wel eens weten hoe jouw lievelingsjurk 
gemaakt werd? Of die leuke handtassen en schoenen?
Tijdens Winterwarmte ontdek je bij Martine Pilate het 
hele proces van creatie tot eindproduct. Bekijk elke 
etappe naar een duurzaam kledingstuk of accessoire met 
een drankje in de hand. Zie je het proces liever live?
Dat kan! Op vrijdagavond geeft juweelontwerpster 
Laurence Delvallez een demonstratie van haar 
werkwijze. Wedden dat je jouw garderobe en 
accessoires nog meer zal waarderen na dit weekend?WINTERWARMTE-OPENINGSUREN

Vrijdag van 10 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

› Mademoiselle M verrast je elke week 
met nieuwe, betaalbare mode

Laat je betoveren door de nieuwe collecties bij 
Mademoiselle M in de sfeer van Duizend-en-één-
nacht. Het hele weekend staat in het teken van de 
beleving.
Neem deel aan een workshop make-up of ontdek 
welke stijl en kleuren het beste bij jou passen. Neem 
buiten in de zithoek een pauze van al dat winkelen 
met een warme kop thee, Turks fruit en ander lekkers. 
En geniet van de gezellige drukte van Winterwarmte 
die aan je voorbijgaat.

MADEMOISELLE M
Broodstraat 18 • 0472 08 51 15 
info@mademoisellem.fashion 
www.mademoisellem.fashion 

 mademoisellem.1 •  m.ademoisellem

MADEMOISELLE M

MARTINE PILATE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 12 u. en van 13.30 tot 21 u., zaterdag van 9.30 tot 18 u.

De donkere dagen, de gure wind en koude regen of 
zelfs sneeuw. Tijdens de winter kan je je maar beter 
warm kleden als je buitenkomt.
Dankzij Klein Londen ben je niet alleen goed 
beschermd, maar zie je er nog magnifiek uit ook!
Tijdens Winterwarmte staan de jassen en mantels 
in de spotlight. En jij ook, wanneer je jouw favoriet 
draagt.KLEIN LONDEN

Nestor De Tièrestraat 135 • 055 31 75 35 
info@kleinlonden.be • www.kleinlonden.be 

 klein londen •  kleinlonden

› Breng eigenheid in je garderobe met de 
topmerken die je bij Klein Londen vindt.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 22 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

TINE.B
Markt 8 • 055 31 22 17 
tine@tineb.be • www.tineb.be 

  tineboudenaarde

› Bijna 60 jaar mode en lekkere koffie op 
het kleinste hoekje van de Markt.

Je look is pas compleet met de juiste accessoires, 
dat weet Tine als geen ander. Daarom zet TINE.B 
tijdens Winterwarmte het Deense merk UNMADE 
in de kijker. Hun sjaals, mutsen en handschoenen in 
Scandinavische stijl houden je lekker warm én fleuren 
de donkere dagen helemaal op. Laat je inspireren 
door deze unieke collectie aan leuke prijzen. Ideaal 
om je outfit meer pit te geven of als hartverwarmend 
geschenkje onder de kerstboom. 
Is jouw kennis sjaalknopen aan een opfrissing toe  ? 
Komt goed uit! Het hele weekend lang leert TINE.B je 
– op model – alle knepen van het vak.

TINE.B

KLEIN LONDEN
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 20.30 u., zaterdag van 9.30 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

ESPRIT
Nederstraat 43-45 • 055 31 59 97 
espritoudenaarde@absolu.be • www.esprit.be 

 Esprit Oudenaarde

› Esprit brengt no-nonsense kwalitatieve 
mode voor hem en haar.

Haal je beste poses boven wanneer je bij Esprit de 
nieuwste collectie komt ontdekken, want een fotograaf 
zorgt ervoor dat jij een blijvende herinnering aan het 
Winterwarmteweekend mee naar huis kan nemen.
Daarnaast trakteert het Esprit-team je ook op bio 
hapjes en drankjes.
Zo wordt je winkelervaring nog wat aangenamer.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 21 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

BEL&BO
Nederstraat 7A • 055 38 58 96 
info@bel-bo.be • www.bel-bo.be 

 @modebelbo •  #belnbofashion

› Belgische, duurzame en trendy fashion 
aan een eerlijke prijs ? Het kan !

Wie tijdens Winterwarmte komt shoppen bij Bel&Bo, 
krijgt er meteen het advies van een professionele 
styliste bovenop. Uiteraard vergezeld van een hapje 
en een drankje.
Zoek nu al jouw feestoutfit uit en krijg 20% korting! 
Je neemt je nieuwste aankoop mee in een duurzaam 
herbruikbaar tasje.
De kindjes die mee komen shoppen krijgen 
daarenboven een leuke ballon. 

BEL&BO

ESPRIT
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18.30 u. en zondag van 14 tot 18 u.

FASHION ANTERO
Krekelput 1 • 0474 49 18 22 
info@antero.be • www.antero.be 

 anterofashion •  fashion_antero

› Voor de man die er ook zonder een 
maatpak stijlvol wil uitzien.

Niet elke man staat altijd te springen om te gaan 
winkelen. Bij Antero brengen Lesley en Teun daar 
verandering in.
Tijdens het Winterwarmteweekend worden de 
mannen nog net iets meer in de watten gelegd 
met een Red Glow Gin of een Indigo Wodka. En 
uiteraard geen drankje zonder hapje.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

VAN WAMBEKE
Markt 34 • 055 31 10 23 
info@vanwambeke.be • www.vanwambeke.be 

 vanwambekeoudenaarde

120 jaar Van Wambeke, dat moet gevierd worden!
Kom tijdens Winterwarmte zeker eens langs, want 
Anne en Sylvie maken het extra gezellig in hun winkel. 
Je geniet er zoals altijd van de persoonlijke service en 
onberispelijke kwaliteit.
Verder staan dit weekend ook de bubbels voor je 
klaar om jouw winkelervaring net dat tikkeltje meer te 
geven.

› Een gevestigde waarde in stijlvolle 
en casual herenkleding, met eigen 
retouche-atelier. 

VAN WAMBEKEFASHION ANTERO
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 16 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 13 tot 18 u.

KINDERKORF
Nederstraat 3 • 0477 51 47 75 
kinderkorf@telenet.be • www.kinderkorf.be 

 kinderkorfoudenaarde 
 kinderkorf_oudenaarde

Welke mama droomt er niet van een mooie, grote 
foto van haar kleine schatten? Dankzij de Kinderroute 
kan die droom werkelijkheid worden. Misschien 
wel een kerstshoot met het hele gezin? Zoek een 
mooie outfit uit en oefen alvast je beste poses in onze 
winterse pop-up fotostudio. Deel je foto op Facebook 
of Instagram met #kinderroute_winterwarmte en/of 
#kinderkorf_oudenaarde.
Ga daarna langs bij de andere Kinderroute-
deelnemers en maak ook daar een mooie foto. Wie 
de 4 verschillende foto’s gedeeld heeft, maakt kans op 
1 van de 4 professionele fotoshoots. Smile!  

› Bij Kinderkorf komen ouders en kids 
graag snuisteren tussen de rekken met 
exclusieve merken.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 12.30 u. en van 14 tot 17 u., zondag van 14 tot 17 u.

› De kleurrijkste kinderkledingzaak van 
Oudenaarde: want het leven is te kort 
voor saaie kleren!

Tijdens Winterwarmte brengt Leen met haar 
Cirkeltje.be pop-up kleur in de kantoren van Immo 
D’hondt. Terwijl mama snuistert door de exclusieve 
kledingmerken die haar kindjes doen stralen, kunnen 
die kindjes zelf zich uitleven met de grote bouwblokken 
of hun creativiteit loslaten op de glaswand. De 
popcornmachine is er voor jong én oud.
Op vrijdag en zaterdag is er een workshop 
handlettering en op zondag leer je alles over cameo. 
Zo kan je je hier het hele weekend lang creatief 
uitleven.

CIRKELTJE.BE
Nestor de Tierestraat 145 • 0479 21 24 82 
pop-up bij Immo D’hondt, G. Antheunisplein 6 
info@cirkeltje.be • www.cirkeltje.be 

 cirkeltje.be •  kinderkleding_cirkeltje

CIRKELTJE.BE KINDERKORF  deelnemer  
 kinderroute 
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18.30 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

LINGERIE HERMAN
Nederstraat 26 • 055 31 22 69 
lingerie.herman@skynet.be • www.lingerieherman.be 

 hermanoudenaarde •  lingerie.herman

› Bij Lingerie Herman vind je de 
basis voor elke look en stap je vol 
zelfvertrouwen weer buiten.

Tijdens Winterwarmte stelt Lingerie Herman het Franse 
lingeriemerk Empreinte voor, dat met haar prachtige 
borduurwerk en mooie pasvorm de vollere boezem in 
de kijker zet. Een lingeriemodel showt de stuks terwijl 
een medewerkster van het merk uitgebreid uitleg geeft 
en al jouw vragen beantwoordt.
Uiteraard kan je ook zelf jouw favoriete artikels 
passen. Daarbij kan je zoals altijd rekenen op het 
professionele advies van Myriam en haar team.
Bij de aankoop van een setje van Empreinte geniet je 
dit weekend trouwens van een mooie korting. 

› Bekijk het leven eens door een roze bril. 
Of een andere kleur, keuze genoeg.

Met Winterwarmte willen onze ondernemers 
jou verwarmen in de aanloop naar de koude 
wintermaanden. Bij Focus Optiek Eine gaan Paul en 
Nicole hierin nog een stapje verder. Ze nemen je mee 
naar het exotische Hawaï. Je proeft er letterlijk het 
eiland van kokosnoten en bloemenkransen. In deze 
setting maken Paul en Nicole jou graag warm voor 
de superieure glazen en het ultieme draagcomfort van 
Maui Jim zonnebrillen. Dit weekend krijg je trouwens 
uitzonderlijk 25 euro korting bij aankoop van jouw 
Maui Jim. Om te zorgen dat je niet helemaal wegglijdt 
in je dromen en de hangmat, is er het interactieve 
straattheater De Typotheek. Wie deelneemt aan de 
act gaat alvast naar huis met een gepersonaliseerd 
aandenken. Laat je verbazen over wat je ziet, proeft, 
ervaart en verlies even de kou uit het oog. ALOHA  

FOCUS OPTIEK EINE
Nestor de Tièrestraat 127 • 055 30 27 92 
paul@focusoptiekeine.be • www.focusoptiekeine.be 

  focusoptiekeine

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9 tot 12.30 u. en van 14 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 12.30 u. en van 14 tot 18 u. 
Zondag gesloten FOCUS OPTIEK EINELINGERIE HERMAN
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. en 13.30 tot 21 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 12.30 u. en 13.30 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

OPTIEK VAN DE VELDE
Nederstraat 33 • 055 31 22 61 
info@optiekvandevelde.be 
www.optiekvandevelde.be 

 OptiekVandeVelde •  world_of_vandevelde

› Bij Optiek Van de Velde vind je de 
ultieme verfijning die jouw look 
compleet maakt.

Kom tijdens Winterwarmte de mooiste collecties 
brillen uit Parijs en Milaan ontdekken in het 
winterwonderland bij Optiek Van de Velde.
En doe dan meteen mee aan de grote wedstrijd 
waarbij je kans maakt op de hoofdprijs, een 
waardebon van 200 euro, of één van de 10 
waardebonnen van 50 euro.
Gewoon het wedstrijdformulier invullen en in de grote 
bus deponeren. 
Gemakkelijker kan het niet zijn, toch!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

Zin in wat cultuur? Ga dan eens langs bij Optiek Van 
Ommeslaeghe. Brillen en kunst een rare combinatie ?
Helemaal niet! Jan en Ilse en hun team toverden de 
zaak om tot een kunstgalerij met werken die je een 
bredere kijk geven op de evolutie en het belang van 
de bril. Kunstwerk en kunstenaar worden op een 
originele manier toegelicht.
Wie goed oplet en de wedstrijdvragen juist 
beantwoordt, maakt kans op een leuke prijs.
Van harte welkom !

OPTIEK VAN OMMESLAEGHE
Nederstraat 20 • 055 31 18 01 
info@vanommeslaeghe.be  
www.vanommeslaeghe.be 

  optiekvanommeslaeghe

› Vakmanschap en een passie voor brillen, 
dat zie je zo.

OPTIEK VAN DE VELDE

OPTIEK VAN OMMESLAEGHE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 11 tot 18 u.

FEYS BOUTIQUE
Nederstraat 7 • 0476 63 23 78 
info@feysboutique.be • www.feysboutique.be 

  feysboutique

› Je schoenen- en handtassenverslaving 
voeden is dubbel zo fijn met een glaasje 
bubbels of een koffie in de hand.

Shoppen bij Feys Boutique is altijd een beleving op zich. Bij 
Bart en Samed kies je de mooiste schoenen voor mannen 
en vrouwen uit in een sfeervol kader. Tijdens Winterwarmte 
trekt Feys Boutique die beleving nog meer door en zorgt 
een violist voor live muziek terwijl jij de laatste trends 
ontdekt. Wil je weten welke schoenen het beste passen 
op je favoriete outfit? Breng die dan gewoon mee, want in 
de paskamers bij Feys Boutique kan je naar hartenlust de 
perfecte match zoeken met de schoenen en tassen in de 
winkel. En uiteraard willen we allemaal zo lang mogelijk 
kunnen genieten van onze waardevolle tassen en schoenen. 
Daarom krijg je dit weekend ook extra uitleg over de beste 
onderhoudsproducten voor jouw accessoires. 

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 22 u., zaterdag van 9.30 tot 18.30 u. en zondag van 14 tot 18 u.

STILETTO SHOES
Ronde Van Vlaanderenplein 11 • 055 31 00 96 
stilettoshoes@telenet.be • www.stilettoshoes.be 

 Stiletto Oudenaarde •  stiletto_oudenaarde

› Ga smaakvol door het leven met de 
schoenen die bij jouw persoonlijkheid 
passen.

Onder het motto “dansend door het leven” 
leggen Patricia en Koen van Stiletto Shoes tijdens 
Winterwarmte de link tussen dansen en schoenen. Bij 
elke dansstijl hoort immers een bepaald type schoen. Zo 
draag je voor een tango bijvoorbeeld geen sneakers.
Maar waarom en wat draag je dan wel? 
Je leert het dit weekend.
Daarnaast wil Stiletto Shoes jou laten genieten van 
de emoties die dans teweegbrengt. Beleef hoe je 
boosheid, verdriet of juist plezier de vrije loop kan 
laten. Laat je meevoeren door het ritme en beweeg!  

STILETTO SHOESFEYS BOUTIQUE
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KINDERSCHOENEN VICKY
Markt 9 • 055 31 51 85 
yana@kinderschoenenvicky.be 
www.kinderschoenenvicky.be 

 Kinderschoenen Vicky •  vicky_kinderschoenen

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 16 tot 20 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 13 tot 18 u.

› De mooiste kinderschoenen, getest 
en goedgekeurd door Yana en haar 
kinderen.

Welke mama droomt er niet van een mooie, grote foto 
van haar kleine schatten? Dankzij de Kinderroute kan 
die droom werkelijkheid worden. Misschien wel een 
kerstshoot met het hele gezin?
Trek je stoute schoenen aan en zet je beste voetje voor 
in onze winterse pop-up fotostudio. Deel je foto op 
Facebook of Instagram met #kinderroute_winterwarmte 
en/of #vicky_kinderschoenen.
Ga daarna langs bij de andere Kinderroute-
deelnemers en maak ook daar een mooie foto. Wie 
de 4 verschillende foto’s gedeeld heeft, maakt kans op 
1 van de 4 professionele fotoshoots. Smile!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 20 u. en zondag van 10 tot 18 u.

Hoor jij het in Keulen donderen bij woorden als 
dermabrasie, micro needling en fruitzuurbehan-
delingen? Ga dan tijdens het Winterwarmteweekend 
zeker langs bij Peau d’Or. Ann legt je alles uit over de 
cosmedische en andere behandelingen die ze in haar 
instituut toepast.
Pik ook een kleine demonstratie mee van LPG 
endermologie, de nieuwste technologieën op het vlak 
van huidverbetering of de producten van het Duitse 
kwaliteitsmerk Babor. Overtuigd? Tijdens dit weekend 
lopen er diverse promo-acties op de abonnementen en 
de producten van Babor.

› Ann laat je weer stralen en pakt 
huidveroudering aan dankzij de 
allernieuwste technologieën en de beste 
producten.

PEAU D’OR
Hoogstraat 7 • 055 61 75 77 
info@peaudor.be 

 Peau d’or Oudenaarde

PEAU D’OR

KINDERSCHOENEN VICKY

 deelnemer  
 kinderroute 
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 22 u., zaterdag van 14 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

RELAX & BEAUTY TESS
Kattestraat 12/0103 • 0488 50 14 44 
www.relaxenbeautytess.be 

 R&B, Relax & Beauty, Tess 
 relax.n.beauty.tess

› Geniet van een moment voor jezelf 
met een verlichtende pedicure of een 
natuurlijke gelaatsverzorging.

Tijdens Winterwarmte zet Tess de statige deuren van 
haar charmante salon open. Ervaar zelf de weldadige 
handen van Tess tijdens een ontspannende hand- of 
voetscrub op vrijdagavond en zondagnamiddag.
Ben je meer geïnteresseerd in minerale make-up? 
Op zaterdagnamiddag geeft een visagiste van 
Bellapierre advies op maat. Kom gerust eens langs, 
de hapjes en drankjes staan klaar.
Geen zin om je beurt af te wachten? 
Reserveer dan zeker vooraf jouw plaats.

RELAX & BEAUTY TESS
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 FASHION & BEAUTY 

 ACCESSOIRES & IDEEËN 

B&T 
Nederstraat 66 • 055 495550

VERITAS p. 26 
Nederstraat 5 • 055 207931 
www.veritas.be

 HEALTH & BEAUTY 

KRUIDVAT  
Nederstraat 47 • 03 3030136 • www.kruidvat.be

 JUWELEN 

CELINE ROELENS JUWELEN p. 27 
Broodstraat 23 • 055 314278 
www.celineroelens.be

JUWELIER VANDE VELDE p. 28 
Markt 14 • 055 311548 
www.juwelen-vandevelde.be

RAMOON p. 29 
Nestor De Tièrestraat 35 • 0476 815693 
www.ramoon.be

ROGGE JUWELIERS p. 30 
Nederstraat 15 • 055 303789 
www.rogge-juweliers.be

SENTO 
Nederstraat  71 • 055 302999 • www.pandora.be

ZORYA p. 31 
Beverestraat 1-3 • 055 330402 
www.zorya.be

 KAPPER EN MAKE-UP 

HAIR & MAKE-UP STUDIO EVELIEN 
Beverestraat 3 • 0476 654330 • eveliendk.be

 KAPSALON 

COIFFURE KN 
Hoogstraat 2 • 0477 478114

DE WILDEMAN NICOLAS 
Beverestraat 71 • 055 316313

ELISE VERBEURGT 
Burgschelde 70 • 0474 248683

G-HAIR 
Krekelput 12 • 055 604515

HERENKAPPER P. MINNAERT 
Hoogstraat 15 • 055 315636 
www.philippe-minnaert.be

KAPPER YOURI 
Ronde van Vlaanderenplein 9 • 0495 889211

KAPSALON DORIEN 
Gentiel Antheunisplein 5 • 0497 366264

KAPSALON HAIR RENAS 
Hoogstraat 47

KATRIEN FAMILY HAIR CARE 
Wijngaardstraat 10 • 055 319800

KREATOS 
Broodstraat 26 • 055 218919 • www.kreatos.be

LAMRI 
Nederstraat  68

MAN-EXCLUSIEF - HUIDCENTRUM ANN p. 32 
Prins Leopoldstraat 4 • 055 318200 
www.man-exclusief.be

PRO MODE 
Kattestraat 8 • 0553 19600

RED 
Nederstraat 53 • 055 495668 • www.red-stylists.be

W&A STYLING 
Broodstraat 2 • 056 726797

 KLEDING & SCHOENEN HEREN 

CARLO HERENKLEDING p. 33 
Markt 23 • 055 315259

FIFTH AVENUE 
Broodstraat 19 • 055 313342 
www.fifth-avenue-store.eu

PER L’UOMO 
Krekelput 10 • 055 614624 • www.perluomo.be

SMALVILLE p. 34 
Hoogstraat 57 • 055 215596 
www.smallville-oudenaarde.be

 KLEDING DAMES 

1993 
Hoogstraat 55 • 0473 181997

ABSOLU p. 35 
Nederstraat 31 • 055 211310 
www.absolu.be

ANDREWS p. 36 
Voorburg 2-4 • 055 318605 
www.andrewsoudenaarde.be

BOETIEK ACCENTO 
Hoogstraat 49 • 055 301301

BOETIEK BIADE FACTORY 
Hoogstraat 39 • 0498 506725

BOETIEK VIVALDI  
Nederstraat 70 • 055 314102

BOETIEK XTASE 
Hoogstraat 23 • 055 607849

BOUTIQUE 9 BY IMPULSE 
Tussenbruggen 9 • 055 319233 
www.impulse-oudenaarde.be

DUGARDEIN 24 p. 37 
Broodstraat 24 • 055 310800 
www.dugardein24.be

FIRST I 
Broodstraat 31 • 055 315471 • www.first1.be

GLYNIS 
Nederstraat 41 • 055 312489

MADEMOISELLE M p. 38 
Broodstraat 18 • 055 499722 
www.mademoisellem.fashion

MARTINE PILATE p. 39 
Tacambaroplein 11 • 055 300005 
www.martinepilate.be

NEW D.C. 
Broodstraat 3-5-7 • 055 311841 • www.newdc.com

SLOANE 
Nederstraat 44 • 055 214440 • www.sloane.boutique

TINE.B p. 40 
Markt 8 • 055 312217 
www.tineb.be

 KLEDING DAMES & HEREN 

DAMART 
Markt 26 • 055 309628 • www.damart.be

ELLE & LUI 
Nederstraat 12 • 055 302360

= Deelnemer WinterWarmte 2019
58 59



KLEIN LONDEN p. 41 
www.kleinlonden.be

 KLEDING DAMES, HEREN & KINDEREN 

BEL & BO p. 42 
Nederstraat 7A • 055 385896 
www.bel-bo.be

ESPRIT p. 43 
Nederstraat 43-45 • 055 315997 
www.esprit.be

 KLEDING DAMES, HEREN & KINDEREN 

FASHION ANTERO p. 44 
Krekelput 1 • 0474 491822 
www.antero.be

VAN WAMBEKE p. 45 
Markt 34 • 055 311023 
www.vanwambeke.be

 KLEDING KINDEREN & JEUGD 

CIRKELTJE.BE p. 46 
www.cirkeltje.be

KINDERKORF p. 47 
Nederstraat 3 • 055 311307 
www.kinderkorf.be

 KWALITEITSTEXTIEL 

LE.CA. Textiel 
Broodstraat 10 • 055 610101 • www.leca-textiel.be

 LINGERIE DAMES 

HUNKEMÖLLER 
Nederstraat 13 • 055 386589 • www.hunkemoller.be

JOLYCOR 
Beverestraat 52 • 055 313341

 LINGERIE DAMES & HEREN 

LINGERIE HERMAN  p. 48 
Nederstraat 26 • 055 313966 
www.lingerieherman.be

 NACHTKLEDIJ & ONDERGOED  

LA LUNA 
Beverestraat 91 • 055 385995 
www.lalunaoudenaarde.be

 OPTIEK 

FOCUS OPTIEK p. 49 
Nestor De Tièrestraat 127 • 055 302792 
www.focusoptiekeine.be

GRAND OPTICAL 
Nederstraat 67 • 055 211654 • www.grandoptical.be

HANS ANDERS 
Nederstraat 55 • www.hansanders.be

OPTIEK VAN DE VELDE p. 50 
Nederstraat 33 • 055 312261 
www.optiekvandevelde.be

PEARLE VISION 
Nederstraat 47 • 055 312821 • www.pearle.be

OPTIEK VAN OMMESLAEGHE p. 51 
Nederstraat 20-25 • 055 311801 
www.vanommeslaeghe.be

 PARFUMERIE & SCHOONHEIDSPRODUCTEN 

BEAUTY BOUTIQUE 
Beverestraat 4A • 055 610732

PARIS XL 
Nederstraat 61 • 02 6436650 • www.iciparisxl.be

YVES ROCHER 
Nederstraat 51 • 055 315320 • www.yves-rocher.be

 SCHOENEN DAMES 

CRINKLES 
Nederstraat 21A • 055 216110 • www.crinkles.be

K. DE LATHAUWER 
Broodstraat 20 • 055 319027 
www.kdelathauwerschoenen.be

SENZA SCHOENEN 
Broodstraat 4 • 055 310970

 SCHOENEN DAMES & HEREN 

FEYS BOUTIQUE p. 52 
Nederstraat 7 • 055 420765

SCHOENEN SPAZIO 
Nederstraat 54 • Hoogstraat 51 • 055 319417

STILETTO p. 53 
Ronde van Vlaanderenplein 11-13-15 • 055 310096 
www.stilettoshoes.be

 SCHOENEN KINDEREN 

KINDERSCHOENEN VICKY p. 54 
Markt 9 • 055 315185 
www.kinderschoenenvicky.be

 SCHOENEN ORTHOPEDIE 

MATTON ORTHOPEDIE 
Stationsstraat 7 • 055 609636 • www.pietermatton.be

ORTHOPEDIE KESTELYN 
Krekelput 15 • 055 315154 • www.orthokestelyn.com

 SCHOONHEIDSINSTITUUT 

ALL-WELLNESS 
Pompstraat 1 • 0488 847641

ALPHADERM INSTITUUT 
Jezuietenplein 14 • 055 314806 
www.alphaderm-instituut.be

BEAUTY & WELLNESS 
Broodstraat 15 / 301 • 0475 243709 
www.wellness-devrieze.be

INSTITUUT BELLE 
Hoogstraat 7 • 055 610578 
www.belle-oudenaarde.be

PEAU D’OR p. 55 
Hoogstraat 7 • 055 617577

RELAX & BEAUTY TESS p. 56 
Kattestraat 12 / 103 • 0488 501444 
www.relaxenbeautytess.be

SCHOONHEIDSINSTITUUT BO 
Jezuietenplein 8B • 055 319596

 SCHOONHEIDSINSTITUUT & PARFUMERIE 

INSTITUUT FAYE 
Beverestraat 60 • 055 330025 
www.faye.be

 SCHOONHEIDSZORGEN DAMES & HEREN 

MAN-EXCLUSIEF - HUIDCENTRUM ANN p. 32 
Prins Leopoldstraat 4 • 055 318200 
www.man-exclusief.be

 FASHION & BEAUTY = Deelnemer WinterWarmte 2019

60 61



DIENSTEN
FASHION & BEAUTY

FOOD & DRINKS
HORECA

LIFESTYLE
WARENHUIZEN



WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 7.30 tot 18 u. 
Zaterdag van 7.30 tot 18 u. 
Zondag van 7.30 tot 13 u.

BAKKERIJ TAERWE
Nestor de Tièrestraat 12 • 055 61 05 11 
bakkerij.taerwe@telenet.be • www.BakkerijTaerwe.be 

 Bakkerij Taerwe Zingem - Eine 
 bakkerijtaerwe

› 7 generaties artisanale bakkers: van 
traditie tot vernieuwing en altijd met 
passie.

Bakkerij Taerwe staat niet alleen bekend als producent 
van het Adriaan Brouwer-gebak, hij weet zijn klanten 
ook altijd weer te verrassen met nieuwe smaken.
In zijn winkel in Eine ontdek je de vele soorten 
broden en patisserie die bakker Redgy met passie en 
vakkennis bereidt. In de aanloop naar de kerstperiode 
stelt hij graag zijn eindejaarsspecialiteiten voor.
Beleef, proef en kies alvast wat jij binnenkort op tafel 
zet.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 18.30 u., zaterdag van 14 tot 18.30 u. en zondag van 14 tot 18.30 u.

Tijdens Winterwarmte verwelkomen Christophe en Lut en 
hun team je in hun pop-up atelier in de winkel op de Markt, 
waar ze je laten kennismaken met een heerlijk winters 
gebakje. Zo een gebakje smaakt immers extra lekker als 
je ziet met hoeveel liefde het wordt klaargemaakt. Perfect 
daarbij is een heerlijk kopje koffie. Dit weekend proef je 
daarom ook van de echte Sergio Herman koffie, die in 
Oudenaarde exclusief bij Bakkerij Rogge verkocht wordt. 
Maak dit weekend ook kennis met de 5de generatie Rogge 
bakkers: zoon Edward heeft zich immers toegelegd op de 
desemcultuur van het brood. Krijg jij ook al het water in de 
mond bij de gedachte aan dat heerlijk krokante brood? 
Kom dan zeker eens langs!

› Bakkerij Rogge staat voor 4 generaties 
toewijding aan een eerlijk product met 
karakter.

BAKKERIJ ROGGE
Markt 29 • 055 30 07 73 
bakkerijrogge@skynet.be 

 Bakkerij Rogge

BAKKERIJ ROGGE

BAKKERIJ TAERWE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 20 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 17 u.

Het is bijna zover: Sinterklaas! En omdat ’t Soethuys 
haar interieur en producten steeds aanpast aan de 
tijd van het jaar, kunnen jong en oud er tijdens dit 
Winterwarmteweekend smullen van chocoladen 
Sinten, Maria-snoepjes en ander lekkers.
Voor de brave mama’s en papa’s staat er ook een 
proevertje ‘Chocolate in a bottle’ (oftewel: chocolade-
champagne) klaar. Kom binnen voor een overheerlijk 
sfeervolle beleving!

’T SOETHUYS
Nederstraat 58 • 055 31 53 22 
info@soethuys.be • www.soethuys.be 

 T Soethuys •  soethuys

› Zoveel nostalgie, smaak, verrassing en 
sfeer in één klein zoet huisje!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN : Vrijdag van 7 tot 22 u., zaterdag van 7 tot 18 u. en zondag van 7 tot 17 u.

DEMONSTRATIES : vr.: doorlopend van 18 tot 22 u., za.: doorlopend van 14 tot 18u. en zo.: doorlopend van 13 tot 17u.

› Vers brood en verrassende patisserie, 
met aandacht voor kwaliteit, traditie en 
ambacht.

Laat je tijdens Winterwarmte helemaal onderdompelen 
in de smakelijke wereld van Bakkerij Burez. Je zal 
beginnen te watertanden bij het zien van de prachtige 
ontbijt-, lunch- en dessertbuffetten. Je doet er vast 
ideeën op om thuis zelf je buffet te presenteren.
En alsof dat nog niet genoeg is, kan je van dichtbij 
zien hoe gepersonaliseerde producten, stapeltaarten 
en profiteroltorens gemaakt worden.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 
K. BUREZ
Beverestraat 80 • 055 31 27 28 
info@bakkerij-burez.be • www.bakkerij-burez.be 

  bakkerijburez

’T SOETHUYSBROOD- EN BANKETBAKKERIJ K. BUREZ
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9 tot 12.30 u. en van 14 tot 18.30 u., zaterdag van 9 tot 18.30 u. en zondag van 14 tot 18 u.

CALLEBAUT-VANHAVER 
MEESTER-KAASRIJPERS
Burg 14 • 055 30 02 22 
kaasmeester.callebaut@telenet.be 
www.kaasmeester-callebaut.be 

 Kaasmeester Callebaut •  nathalie.vanhaver

› Kazen met karakter, het resultaat van 
meesterschap en geduld.

Dit weekend ontdek je bij kaasmeesters Callebaut-
Vanhaver de veelzijdigheid van kaas. Zo kan je 
vernieuwende combinaties met kaas degusteren. Zo is 
er een wijnhuis aanwezig voor heerlijke pairings van 
kaas met uitzonderlijke wijnen.
Maar naast deze alom bekende combinatie van 
wijn en kaas, kan je ook de combinatie proeven met 
olijfolie. Een foodpairing beleving die je niet mag 
missen.
Wie weet doe je wel inspiratie op voor je kerstdiner.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 11 tot 17 u.

› Tijd voor Koffie met kennis van smaken

Een heerlijke kop koffie of thee is de perfecte afsluiter 
bij elk feestmaal.
Wil je een optimale beleving? Kies dan voor verse, 
kwaliteitsvolle producten. Dat kan een speciaal 
samengestelde blend Arabica-koffie zijn of een 
hartverwarmende winterse vruchteninfusie.
Kom deze mélanges gratis proeven bij Tijd voor 
Koffie tijdens Winterwarmte. Of ontdek de weldadige 
geuren van het uitgebreide assortiment koffies en 
theeën in het prachtige pand waar de tijd even stil is 
blijven staan.

TIJD VOOR KOFFIE
Krekelput 2 • 0475 73 55 19 
info@tijdvoorkoffie.be • www.tijdvoorkoffie.be 

 tijdvoorkoffie.be

TIJD VOOR KOFFIE

CALLEBAUT-VANHAVER MEESTER-KAASRIJPERS
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN : Vrijdag van 14 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 12.30 u. en van  14 tot 18 u., 
zondag van 10 tot 12.30 u. en van  16 tot 18 u.

DE BEVER 
SLAGERIJ - TRAITEUR - SUPERETTE
Beverestraat 124 • 055 31 12 12 
info@superettedebever.be • www.superettedebever.be 

 slagerij.superette.de.bever.oudenaarde

› Liefde voor het product, dat proef je bij 
Ilse en Benny!

Kom tijdens Winterwarmte naar slagerij De Bever 
en ervaar zelf de liefde van Ilse en Benny voor 
kwaliteitsvol gerijpt vlees, dat zij steeds met zorg 
selecteren en na rijping verwerken tot overheerlijke 
producten. 
Zin in een proevertje? Kom dan zeker langs en waag 
je kans om een côte à l’os Witblauw te winnen via het 
interactieve scherm!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 9.30 tot 18.30 u. en zondag van 9.30 tot 18.30 u.

GELATERIA DA ROMEO
Markt 16 • 055 30 36 48 
misitano.g@hotmail.com 

 Da Romeo Gelateria - Pasticceria

› De sfeer, de traditie, de smaken: een 
stukje Italië op de Oudenaardse Markt.

Kom ook tijdens Winterwarmte bij Gelateria Da 
Romeo proeven van zuiderse smaken. Giulia en 
Peppe stellen voor: “il cioccolato caldo Italiano”, 
warme chocolademelk op zijn Italiaans. De romige 
textuur en uitgesproken chocoladesmaak, je bent 
meteen verkocht! Liever een andere smaak proeven? 
Natuurlijk! Wat dacht je van witte chocolade of noten? 
Keuze genoeg. 
Enneuh… wat zou Winterwarmte bij Da Romeo zijn 
zonder de Panettone? Dit typisch Italiaanse kerstgebak 
is de ster op elke feesttafel. Er zijn weer tal van smaken 
en variaties, dus kom zeker jouw favoriet halen.

GELATERIA DA ROMEO DE BEVER SLAGERIJ - TRAITEUR - SUPERETTE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 19 u., zondag van 14 tot 17 u.

CASA ROCCHI
Ter Eecken 2 • 0473 27 10 34 
francesco@rocchi.be • www.rocchi.be 

 CasaRocchiOudenaarde •  casarocchi

Al 4 jaar presenteert Francesco Rocchi zijn Italiaanse 
topwijnen op Chef’s Place tijdens de Gentse 
horecabeurs.
En wat goed genoeg is voor de grote chefs, is dat 
ook voor jouw verfijnde smaakpapillen. Stap door de 
deuren van Casa Rocchi binnen in het warme Italië.
Je kan er tijdens Winterwarmte de wijn degusteren die 
je enkel op de terrasjes aan de Amalfi kust vindt of 
nieuwe smaken ontdekken die je meevoeren naar het 
ongerepte Italiaanse platteland.
Salute! 

› Proef de zuiderse Italiaanse smaken bij 
elk glas dat Francesco je serveert.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 8 tot 19.30 u., zaterdag van 8 tot 19 u. en zondag van 8 tot 19 u.

SLAGERIJ BLOCKEEL
Prins Leopoldstraat 65 • 055 31 15 68 
info@slagerijblockeel.be • www.slagerijblockeel.be 

 Slagerij Blockeel Oudenaarde

› Met passie voor ambacht en verse 
producten zorgt Slagerij Blockeel altijd 
voor een culinaire verwennerij.

Bij Slagerij Blockeel kan je altijd terecht voor pure 
verwennerij van je smaakpapillen. En dat is voor de 
feestdagen niet anders.
Tijdens Winterwarmte stellen Nathalie en Tom je met 
veel enthousiasme hun gamma voor met heerlijke 
huisbereide gerechten die niet op jouw feesttafel 
mogen ontbreken.
Het wordt een streling voor al je zintuigen. Laat je 
inspireren, maar vooral ook culinair verrassen.

SLAGERIJ BLOCKEEL CASA ROCCHI
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› Bij Collin vind je de geneugten van het 
leven. Voor jezelf, of om te delen. 

Collin Oudenaarde bestaat 25 jaar! Dat verdient 
een feestje en een frisse look. Kom mee vieren tijdens 
Winterwarmte en loop meteen door naar de gezellige 
degustatieruimte.
Daar maak je op vrijdag en zaterdag een reis rond 
de wereld met een aanbod van meer dan 50 wijnen. 
Proef onder deskundige begeleiding van grote 
klassewijnen en laat je verrassen door nieuwe smaken.
Op zondag stelt Veronique haar persoonlijke selectie 
voor tijdens een degustatie in de winkel. Daarnaast 
geniet je dit weekend van uitzonderlijke kortingen, 
want Veronique weet hoe ze haar klanten in de watten 
moet leggen.

COLLIN WIJNEN OUDENAARDE
Krekelput 17 • 055 30 29 08 
veronique@collin.be • www.collin.be 

 Collin wijnen Oudenaarde 
 collin_wijnen_oudenaarde

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9 tot 22 u. 
Zaterdag van 9 tot 19 u. 
Zondag van 14 tot 17.30 u. 
Vr. en za. uitgebreide degustatie in de degustatieruimte

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 10 tot 18 u.

Geen beter moment dan een koud weekend in 
november om wijnen te proeven voor jouw feestdis.
Dieter en Els ontvangen je met warme, open armen bij 
Vinilux voor een degustatie van hun selectie wijnen.
Ze staan je graag bij met advies om jouw feesten te 
voorzien van een gouden (of bordeaux) randje.

VINILUX WIJNIMPORT
Prins Leopoldstraat 45 • 0479 23 97 31 
info@vinilux.be • www.vinilux.be 

 Vinilux Wijnimport •  viniluxwijnimport

› Je proeft de passie voor goede wijn en 
de persoonlijke service in elk glas bij 
Dieter en Els.

VINILUX WIJNIMPORT

COLLIN WIJNEN OUDENAARDE
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= Deelnemer WinterWarmte 2019 FOOD & DR INKS 

 ALGEMENE VOEDING 

TSJAKAMAKA MINI MARKET 
Markt 22 • 055 752052

 BAKKER 

BAKKERIJ ROGGE p. 64 
Markt 29 • 055 300773

BAKKERIJ TAERWE p. 65 
Nestor de Tièrestraat 12 • 055 61 05 11 
www.BakkerijTaerwe.be

BROOD- EN BANKET BAKKERIJ K. BUREZ p. 66 
Beverestraat 80 • 055 312728 
www.bakkerij-burez.be

BAKKERIJ ORLANS 
Hoogstraat 19 • 055 312302

BAKKERIJ PANDA 
Hoogstraat 29 • 055 317936

GIJSELINCK BAKKER & TEAROOM 
Tussenbruggen 14 • 055 312136

MATAGALPA BAKKERIJ & TEAROOM 
Hoogstraat 17 • 0470 296462

PANOS 
Nederstraat 73 • 055 300557 
www.stores.panos.be

 BROODJESZAAK 

SOUPLESSE + 
Nederstraat 1 • 055 303032 
www.souplesseplus.be

 BROODJESZAAK, SLAGERIJ 

DE CATTELLE 
Nederstraat 39 • 055 311206

 CHOCOLATERIE-CONFISERIE 

LEONIDAS 
Broodstraat 14 • 055 615646 
www.leonidas.be

‘T SOETHUYS p. 67 
Nederstraat 58 • 055 315322 
www.soethuys.be

 GROENTEN-EN FRUITHANDEL 

FRUITBOETIEK 
Beverestraat 53 • 055 313171 
www.fruitboetiek.be

 HEALTHY LIFESTYLE SHOP 

OKKERENNOOT p. 97 
Nederstraat 8 • 0484 407309 
www.okkerennoot.be

 KAASHANDEL 

CALLEBAUT - VANHAVER KAASMEESTERS p. 68 
Burg 14 • 055 300222 
www.kaasmeester-callebaut.be

‘T WINKELKE 
Beverestraat 74 • 055 318824

 KOFFIE- EN THEESPECIAALZAAK 

TIJD VOOR KOFFIE p. 69 
Krekelput 2 • 0475 735519 
www.tijdvoorkoffie.be

 KOFFIEBAR & IJSSALON 

GELATERIA DA ROMEO p. 70 
Markt 16 • 055 303648

PATISSERIE TEAROOM VERLINDEN 
Nederstraat 34 • 055 312122

 NACHTWINKEL 

NACHTWINKEL JAAN 
Beverestraat 40 • 0488 060000

 NATUURVOEDING 

SESAM NATUURWINKEL 
Beverestraat 5 • 055 311827

 SLAGERIJ/TRAITEUR 

DE BEVER SLAGERIJ-TRAITEUR-SUPERETTE p. 71 
Beverestraat 124 • 055 311212 
www.superettedebever.be

Q LINAIRE SLAGERIJ SYLVIE 
Beverestraat 54 • 055 312684 
www.slagerijsylvie.be

SLAGERIJ BLOCKEEL p. 72 
Prins Leopoldstraat 65 • 055 311568 
www.slagerijblockeel.be

SLAGERIJ VAN DEN BULCKE 
Markt 12 • 055 312526

 TRAITEUR 

CUISINE ELINE 
Nederstraat 32 • 055 613125 
www.cuisine-eline.be

TRAITEUR LECONTE 
Tussenbruggen 3 • 055 319396 
www.traiteur-leconte.com

 WIJNHANDEL 

CASA ROCCHI p. 73 
Ter Eecken 3 • 0473 271034 
www.rocchi.be

COLLIN WIJNEN p. 74 
Krekelput 17 • 055 302908 
www.collin.be

VINILUX p. 75 
Prins Leopoldstraat 45 • 055 314768 
www.vinilux.be
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 11 tot 23 u., zaterdag van 11 tot 23 u. en zondag van 11 tot 18 u.

Tijdens Winterwarmte nemen Frank en Karine je mee 
naar de gezellige Elzas.
Al van bij het binnenkomen in ’t Pand word je 
ondergedompeld in de Elzasser sfeer.
Proef daarbij de huisbereide streekgerechtjes mét 
aangepaste wijnen en je bent de gure winterdagen 
meteen vergeten.‘T PAND

Markt 19 • 0477 75 00 23 
frankenkarine@hotmail.com 

 tpandoudenaarde2.0 •  tpand.oudenaarde

› Lekker vers en huisgemaakt, van de 
tapas tot de koekjes bij de koffie.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 11 tot 21.30 u. 
Zaterdag van 11 tot 21.30 u. 
Zondag van 11 tot 21.30 u.

› Zelfs de strengste criticus bezwijkt voor 
de glimlach van Sofie. 
En voor haar eten, natuurlijk!

Honger gekregen van al dat Winterwarmen ? 
Zin in een pannenkoek of een taartje ? 
Of een gezellig diner met de hele familie ?
Bij Le Rubin ontvangen Sofie en haar team je met 
open armen en een grote glimlach. Misschien proef 
je wel het geluk, want per aankoopschijf van 10 euro 
krijg je een kraslotje. Je maakt kans op een gratis 
cava, koffie of dessert bij jouw maaltijd. 
Eten, krassen en nog eens eten!

LE RUBIN
Markt 17, bus 1 • 0474 51 05 77 
sofie.heynssens@hotmail.com 
www.brasserielerubin.be 

 Le Rubin

LE RUBIN

‘T PAND 
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= Deelnemer WinterWarmte 2019 HORECA 

 BAR & RESTAURANT 

FUZZY DUCK CONCEPT  
Broodstraat 21 • 0497 384242 
www.fuzzyduck.be

 BAR & WIJNHANDEL 

MARKT 30 
Markt 30 • 0479 74 63 81

 BED & BREAKFAST 

JEZUÏTENPLEIN 21 
Jezuietenplein 21 • 0474 754771

 BRASSERIE 

COMTE DE FLANDRE 
Markt 38 • 055 215155 
www.comtedeflandre.be

LE RUBIN p. 80 
Markt 17 / 1 • 0474 510577 
www.brasserielerubin.be

PELOTON CAFE 
Markt 43 • 055 339937 
www.pelotoncafe.be

’T PAND p. 81 
Markt 19 • 0468 177176

 CAFE 

ADRIAEN BROUWER 
Markt 20 • 055 310038 
www.ab-secreto.be

BAR A BAR 
Markt 53 • 0476 903245

CAFE BONJOUR 
Einestraat 30 • 047 6582867

CAFE DE LAARS 
Hoogstraat 21 • 055 301695

CAFE L’ETAGE 
Markt 8 • 0486 403074

CARILLON 
Markt 49 • 055 311409 
www.carillonoudenaarde.be

HANSKE DE KRIJGER 
Einestraat 3 • 055 316662

HYPPO 
Sint-Walbrugastraat 17 • 0496 289478 
www.harmonieoudenaarde.be

MOONSHINE COYOTE 
Hoogstraat 16 • 0478 139988 
www.moonshinecoyote.be

PAGORA 
Markt 50 • 055 614676 
www.pagora.be

SECRETO 
Markt 21 • 055 310038 
www.ab-secreto.be

TAVERNE DE OLIFANT 
Hoogstraat 9 • 055 315428

 FEESTZAAL 

HARMONIE FEESTZAAL 
Markt 63 b • 0496 289478 
www.harmonieoudenaarde.be

 HOTEL 

HOTEL STEENHUYSE 
Markt 37 • 055 232373 
www.steenhuyse.be

 HOTEL, RESTAURANT 

BRASSERIE CESAR 
Markt 6 • 055 301381 
www.cesaroudenaarde.be

HOTEL-RESTAURANT DE ZALM 
Hoogstraat 4 • 055 311314 
www.hoteldezalm.be

LA POMME D’OR 
Markt 62-63 • 055 311900 
www.pommedor.be

LEOPOLDHOTEL 
De Ham 14 • 055 699965 
www.leopoldhoteloudenaarde.be

 KOFFIEBAR 

ANITA’S PLACE 
Broodstraat 17 • 0479 988719 
www.anitasplace.be

BEANS & DREAMS 
Hoogstraat 65 • 0494 150509 
www.beans-and-dreams.be

 KOFFIEBAR & IJSSALON 

GELATERIA DA ROMEO p. 70 
Markt 16 • 055 303648

PATISSERIE TEAROOM VERLINDEN 
Nederstraat 34 • 055 312122

 NACHTBAR 

POMME D’AMOUR 
Beverestraat 112 • 0465 176673 
www.redlights.be

 RESTAURANT 

ACROPOLIS 
Jozef Braetstraat 29 • 055 319304

CHANG LONG 
Beverestraat 55 • 055 319742 
www.rechanglong.webs.com

COLOSSEO 
Stationsstraat 59 • 055 304888 
www.resto.com/colosseo

CRISPY 
Hoogstraat 33 • 055 496748

DE CRIDTS 
Markt 58 • 055 311778 
www.brasseriedecridts.be
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Winterwarmte ?
 HORECA 

DE HARMONIE 
Markt 62-63 • 055 311900 
www.restaurantharmonie.be

DE MOUTERIJ 
Meerspoortsteeg 2 • 055 304810

FRESCA FAST FOOD 
Markt 31 • 055 317144 
www.frescafastfood.be

FRIETSHOP SABINE 
Hoogstraat 13 • 0499 740148 
www.frietshop.com

FRITUUR DE MARKT 
Markt 28 • 0470 317686 
www.frituurdemarktoudenaarde.be

FU LAI 
Beverestraat 17 • 055 315256

HET VERLOREN HART 
Stationsstraat 40 • 055 206562 
www.tverlorenhart.be

HONG KONG CITY 
Stationsstraat 50 • 055 303304

HUIS VAN PARMA 
Markt 33 • 055 311944 
www.huisvanparma.be

LESCOBAR 
Krekelput 14 • 055 302405 
www.lescobar.be

PASTA PICASSO 
Nederstraat 50 • 0487 472075 
www.picasso.be

PITA PYRAMIDE 
Markt 17 C • 055 303724 
www.yummyexpress.be

PITA TSJAKAMAKA 
Markt 18 • 055 603848

PIZZA HUT 
Markt 15 • 055 206600 
www.pizzahut.be

PIZZA IDEA 
Hoogstraat 11 • 055 232301

PIZZA MILANO 
Hoogstraat 33 • 055 309505

PONT-LEVIS 18 
Tussenbruggen 18 • 0476 304733 
www.pont-levis18.be

PRIORIJ VAN ELSEGEM 
Markt 41 • 055 303077 
www.priorijvanelsegem.be

SUSHI BAR 
Markt 25 • 055 290038 
www.sushioudenaarde.be

TASTE & FLAVOR 
Markt 60 • 055 206203 
www.tasteandflavor.be

WINE & DINE 
Hoogstraat 34 • 055 239697 
www.wine-dine.be

= Deelnemer WinterWarmte 2019

 

KAN JE TERECHT :

Anita's Place
Kom langs en neem deel aan onze 
quiz met leuke doe- en denkvragen 
waarbij een proefmoment van 
koffiesoorten, chocolade en pralines 
uw smaakpapillen aanwakkeren! 
Bovendien is er gelijktijdig een 
creatieve selfieopdracht. Elke deelnemer 
maakt kans op 1 van onze 20 gratis 
winterwarmteontbijtjes!

Beans & Dreams
Degusteer onze koffie’s met een heerlijk 
Winterwarmte -verwenbordje.  
Vrijdag en zaterdag open van 
10u-17u30, zondag van 14u-17u30.

Comte De Flandre
Alle klanten die op vrijdag, zaterdag 
of zondag reserveren met vermelding  
Winterwarmte worden verwend met een 
gratis tapasbord voor 2 personen.

De Zalm
Ontdek het Winterwarmte-aperitief met 
hapjes in de bar aangeboden bij het 
Winterwarmtemenu.
(op reservatie met vermelding 
Winterwarmtemenu)
Op vrijdag en zaterdag van 12u-13u30 
en van 18u30 tot 20u30. 
Gesloten op zondag.

Frietshop Sabine
Het hele weekend van Winterwarmte 
krijgen de kindjes een gratis cadeautje.

Jezuïtenplein 21
Speciaal voor winterwarmte selecteren 
wij uitgelezen kazen voor uw bordje bij 
een glas wijn of apero.
Op vrijdag van 17u-22u. 
Op zondag van 15u-19u.

Markt 30
Speciaal voor Winterwarmte serveren 
wij perfect gezette  Flemisch Coffee, 
kom jij ook eens proeven?
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 
15u tot ...

Moonshine Coyote
Tijdens Winterwarmte krijg je een gratis 
Winterwarmte-aperitief !

Pagora
Gezellig bijpraten bij een biertje of glas 
wijn? Wij bieden het hele weekend van 
Winterwarmte een aperobordje aan 
voor €10. 

Pomme d’Or
Kom een gerecht van onze kaart 
proeven en geniet van een gratis extra 
Winterwarmtehapje bij het aperitief.
Vrijdagavond van 18u-21u30, zaterdag 
en zondag van 12u-14u30 en van 
18u-21u30

Steenhuyse
Geniet van een gratis glaasje bubbels 
bij reservatie van een ontbijt op zaterdag  
en zondag (enkel op reservatie met 
vermelding Winterwarmte)

Wine&Dine
Kom je bij ons (Winter)warmen, we 
serveren speciaal voor Winterwarmte 
een wildstoofpotje van hert met kroketjes.
Vrijdag en zaterdag van 12u-14u30 en 
van 18u30-21u30. 
Gesloten op zondag. 

HierHier

Genieten van een horeca-extra tijdens
Winterwarmte ?
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Tijdens Winterwarmte verwelkomt het Feestwinkel.be Team jou in hun pop-up Moosebar.

DE FEESTWINKEL
Berchemweg 29 • 055 57 50 50 
info@feestwinkel.be • www.feestwinkel.be 

  feestwinkelbe

› Feestwinkel.be, a million ways to party !Tijdens Winterwarmte verwelkomt het Feestwinkel.
be Team jou in hun pop-up Moosebar. Kom binnen 
in de gezellige houten chalet en geniet van een 
heerlijk glaasje glühwein of een kop dampende 
chocolademelk en knapperige pretzels.
Op zaterdagnamiddag is het dan echt party time met 
de funky beats van hun live dj.
En omdat een feestje pas echt compleet is met 
cadeautjes, krijg je zowel in de winkel als in de 
webshop 10% korting op jouw aankopen (code 
WW19).

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 14 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

Tijdens Winterwarmte verwelkomt D&M jou in zijn 
beeld- en klankstudio. Met een drankje in de hand 
maak je er kennis met de nieuwste technologieën en 
je zal versteld staan van de vele mogelijkheden, ook 
voor bij jou thuis. Ervaar het gevoel van een eigen 
home cinema en ontdek met eigen oren het verschil 
tussen streamen, cd en de klassieke vinylplaat.
Ben je overweldigd door alle mogelijke snufjes? 
Geen zorgen, D&M maakt het je graag gemakkelijk 
en stelt met trots zijn eigen applicatie voor waarmee je 
alles met één druk op de knop bedient.

› Het juiste geluid of beeld geeft jouw 
interieur een extra dimensie.

D&M BEELD- EN KLANKSTUDIO
Beverestraat 4 C • 055 30 28 05 
info@d-en-m.be • www.d-en-m.be 

 d.en.m.oudenaarde •  denmbeeldenklank

DE FEESTWINKEL D&M BEELD- EN KLANKSTUDIO
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 8.30 tot 22 u., zaterdag van 8.30 tot 19 u. en zondag van 8.30 tot 18 u.

Ga tijdens Winterwarmte bij Artistic alvast de 
kerstsfeer opsnuiven. En ja, dat mag je letterlijk 
nemen. Pieter en zijn team stellen je immers de nieuwe 
geurkaarsen voor van Ester & Erik. Niet alleen leuk 
voor thuis, maar ook mooi als geschenk onder de 
kerstboom. Of vind inspiratie tussen de nieuwste 
decoratietrends.
Laat je onderdompelen in de magie van de 
feestdagen en verwarm je in de sfeervol ingerichte 
kerstkamer. Dankzij de expertise en de tips en tricks 
van Pieter tover jij straks jouw huis om tot een echt 
winterwonderland.  

› Laat je meevoeren door de 
buitengewone geuren en kleuren van 
een verfijnd boeket.

ARTISTIC
G. Antheunisplein 4 • 055 31 51 81 
info@artistic.biz • www.artistic.biz 

 Artistic bvba •  pieterartistic

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9 tot 22 u., zaterdag van 9 tot 18 u. en zondag van 10 tot 18 u.

Maak je huis klaar voor de feesten dankzij Bloemen 
Reynaert.
Snuif de heerlijke geuren op van Woodwick en 
Ashleigh & Burwood en snuister in de feestcollectie 
van Di-bijoux.
Kom je verwarmen in het gezellige interieur en 
laat je inspireren door de winterse sfeer waar de 
bloemenwinkel in baadt.

› Laat je overdonderen door de 
innemende kracht van een bloem.

BLOEMEN REYNAERT
Prins Leopoldstraat 12 • 055 31 22 46 
guy.van.assche@telenet.be 
www.bloemenreynaert.be 

 bloemenreynaert

ARTISTIC BLOEMEN REYNAERT
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 11 tot 22 u. 
Zaterdag van 11 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

HENRIETTE & JULIETTE
Broodstraat 25 • 0477 25 32 55 
info@henriette-juliette.be • www.henriette-juliette.be 

 henriettejuliette9700 •  henriettejuliette

› Laat je inspireren door de duurzame 
en tijdloze objecten van Henriette & 
Juliette.

Ben je nog op zoek naar de perfecte pakjes voor 
onder de kerstboom? Ga dan op ontdekking bij 
Henriette & Juliette en laat je verrassen door het 
ruime aanbod aan food, gin, fashion accessoires, 
interieur en decoratie. Vul ondertussen ook je eigen 
verlanglijstje aan! Zet daar zeker ook Gimber bij. 
Tijdens Winterwarmte kan je deze bereiding op basis 
van biologische Peruaanse gember op verschillende 
manieren proeven. Het smaakt heerlijk in een 
alcoholvrij aperitief, in een cocktail of in een warme 
gemberthee. Kom dit weekend genieten van de 
Gimber-tastings. Dare life, drink Gimber!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 22 u. 
Zaterdag van 9.30 tot 18 u. 
Zondag van 9.30 tot 18 u.

FLOREINE
Nestor De Tierestraat 106 • 055 31 19 99 
anja@floreine.be • www.floreine.be  

  Floreine

› Floreine fleurt je dag op met uitstekende 
service en een glimlach.

Hou je ervan om je interieur op te fleuren en helemaal 
kerstproof te maken? Snuif alvast de kerstsfeer op bij 
Floreine en ontdek dat bloemen het plaatje helemaal 
af maken.
Anja en Kenny geven je graag advies en tips voor 
de komende feestdagen en delen hun passie tijdens 
creatieve workshops bloemschikken. Speciaal 
daarvoor stellen ze tijdens Winterwarmte hun nieuwe 
kerstworkshops voor. De hapjes en drankjes aan de 
flowerbar houden je daarna wel even zoet tijdens 
de nocturne op vrijdagavond. Elke klant krijgt dit 
weekend trouwens dubbele Joyn punten op zijn 
klantenkaart. Floreine, zoveel meer dan bloemen.

HENRIETTE & JULIETTEFLOREINE
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 21 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

PRETTY THINGS 
CONCEPTSTORE HOME & FASHION
Nederstraat 36-38 • 055 61 50 40 
info@prettythings-oudenaarde.be • www.prettythings-oudenaarde.be 

 PrettyThingsOudenaarde •  pretty_things_oudenaarde

› The place to be voor een totaalbeleving 
op gebied van lifestyle, fashion, 
trendy modeaccessoires en betaalbare 
geschenkartikelen.

Tijdens Winterwarmte kan je proeven van het 
“Nicolas Vahé” foodassortiment dat Michèle verkoopt 
in haar concept store Pretty Things. Denk maar aan 
tapenades, salsa’s, dips, hartige koekjes,...
Uiteraard worden de kinderen niet vergeten. Zij 
worden verwend met een limonade op basis van 
citroen of frambozen.
Komt het water jou ook al in de mond? 
Foodies, funshoppers en fashionista’s, iedereen is van 
harte welkom!

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN

Vrijdag van 16 tot 20 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 13 tot 18 u.

› De winkel waar kinderen én ouders 
gelukkig van worden.

Welke mama droomt er niet van een mooie, grote foto 
van haar kleine schatten?
Dankzij de Kinderroute kan die droom werkelijkheid 
worden. Laat je van je plezantste kant zien in onze 
winterse pop-up fotostudio. Terwijl je jouw beurt 
afwacht, kan je proeven van al het lekkers op ons 
sinterklaasbuffet.
Deel dan je foto op Facebook of Instagram met 
#kinderroute_winterwarmte en/of #pimpelenmees. 
Ga daarna langs bij de andere Kinderroute-
deelnemers en maak ook daar een mooie foto. Wie 
de 4 verschillende foto’s gedeeld heeft, maakt kans op 
1 van de 4 professionele fotoshoots. Smile!

PIMPEL EN MEES
Krekelput 16 • 055 60 71 85 
info@pimpelenmees.be • www.pimpelenmees.be 

  pimpelenmees

PIMPEL EN MEES

PRETTY THINGS CONCEPTSTORE HOME & FASHION

 deelnemer  
 kinderroute 
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u. 
Zaterdag van 10 tot 18 u. 
Zondag van 14 tot 18 u.

ØKKERENNOOT
Nederstraat 8 • 0484 11 62 40 
info@okkerennoot.be • www.okkerenoot.be 

 Økkerennoot •  okkerennoot

› Bij Økkerennoot gaan gezonde voeding 
en gezellig tafelen hand in hand.

Als ze ergens ter wereld weten hoe ze het gezellig 
moeten maken tijdens de grauwe winterdagen, dan is 
het wel in Scandinavië.
Charlotte brengt met haar Økkerennoot die Noorse 
gezelligheid (kos) naar Oudenaarde. Denk aan een 
rustgevend interieur en aangenaam samenzijn.
Maar echte kos is niets zonder lekker, vers eten. 
En dat is nu net de passie van Charlotte en haar 
team. Ze verwelkomen je rond de “keukentafel van 
het Noorden” en verwennen je met homemade 
Scandinavische lekkernijen. Kom, proef, relax. En 
vooral: geniet.  

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 18 tot 23 u., zaterdag van 16 tot 23 u. en zondag van 13 tot 17 u.

Tijdens Winterwarmte wil Tijl De Meulemeester je 
laten kennismaken met de meest idyllische plekken 
van Europa. Je hoeft geen verre reizen te maken, ook 
onze eigen Vlaamse Ardennen zijn het toonbeeld van 
natuurpracht. Als je écht kijkt, tenminste. 
Zijn mooiste foto’s liet Tijl printen op canvassen, die je 
tijdens Winterwarmte kan kopen. Met de opbrengst 
steunt hij BOS+, een vzw die de schoonheid van de 
natuur terugbrengt naar Vlaanderen. 
Kom zeker kennismaken met deze jonge, spontane 
fotograaf in de gezellige Bierderij en bewonder zijn 
meesterwerken met een drankje in de hand.

› TIJL kijkt met een romantische en 
spontane blik naar de schoonheid van 
mens en wereld.

TIJL
Bergstraat 95-97 • 0496 39 74 30 
tijldm@hotmail.com 

 tijlphotography •  tijldm

TIJL

ØKKERENNOOT
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u. en zaterdag van 10 tot 18 u.

TENDE VAN DER HAUWAERT
Bergstraat  71 • 055 31 39 84 
info@vanderhauwaert.info 
www.vanderhauwaert.info 

  tende Van der Hauwaert

Is jouw interieur aan een update toe? Bij Tende Van der 
Hauwaert kan je exclusief tijdens Winterwarmte een gratis 
sessie “Moodboard maken” volgen. Aan de hand van 4 
interieurtrends die je in de showroom kan bewonderen 
leer je jouw eigen moodboard te maken en krijg je 
persoonlijk advies voor jouw interieur.
Op vrijdag gaan de sessies door om 18u en 20u en op 
zaterdag om 14u en 16u. De plaatsen zijn beperkt, dus 
inschrijven is noodzakelijk. Dit kan tot 13 november per 
mail naar info@vanderhauwaert.info. Daarnaast ben je 
ook welkom om gewoon binnen te lopen in de showroom 
en inspiratie op te doen voor je eigen interieur. 

› Een comfortabel interieur net buiten 
jouw comfortzone.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 9.30 tot 20 u., zaterdag van 9.30 tot 18 u. en zondag van 13 tot 18 u.

Tijdens Winterwarmte kunnen jong en oud zich creatief 
uitleven bij Hobby Kiekeboe. Je vindt het programma van 
workshops op de website, Facebook en in de winkel. 
Welke mama droomt er niet van een grote foto van haar 
kleine schatten in een mooie lijst? Dankzij de Kinderroute 
kan die droom werkelijkheid worden. Laat je creativiteit 
helemaal los in onze winterse pop-up fotostudio. Deel je foto 
op Facebook of Instagram met #kinderroute_winterwarmte 
en/of #kiekeboe_hobby. Ga daarna langs bij de andere 
Kinderroute-deelnemers en maak ook daar een mooie foto. 
Wie de 4 verschillende foto’s gedeeld heeft, maakt kans op 
1 van de 4 professionele fotoshoots. Smile!

› Creatieveling of doe-het-zelver. 
Van hobby- en kunstmateriaal tot 
inlijstingen. Bij Kiekeboe vind je alles 
wat je zoekt. Echt alles.

HOBBY KIEKEBOE
Beverestraat 57 • 055 31 44 22 
info@hobbykiekeboe.be • www.hobbykiekeboe.be 

 hobbykiekeboe •  kiekeboe_hobby

TENDE VAN DER HAUWAERTHOBBY KIEKEBOE
 deelnemer  
 kinderroute 
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 16 tot 21 u., zaterdag van 9 tot 18 u. en zondag van 10 tot 17 u.

KOKEN MET JAN
Wijnendale 83 • 055 31 98 05 
contact@kokenmetjan.be • www.kokenmetjan.be 

 kokenmetjan

› Winterwarm koken binnen en buiten: 
heerlijke inspiratie voor gezellige 
eindejaarsfeesten.

De eindejaarsfeesten: het moment om samen met familie 
en vrienden lekker lang aan tafel te zitten. Of sta jij de 
hele avond in de keuken?
De Thermomix is ook tijdens de feestdagen jouw ideale 
kookbuddy. Kom tijdens Winterwarmte naar de demo’s 
van Jan en leer hoe je het jezelf gemakkelijk kan maken. 
Of wat dacht je van een winterbarbecue? Jan bedient je 
op je wenken met de Ofyr en Big Green Egg.
Je vindt hier ook tonnen inspiratie voor leuke geschenken. 
Of proef de koffie van de Jura koffieautomaten. Koken 
met Jan is één en al kookbeleving! 

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 10 tot 17 u.

Last van een winterdipje? 
Stijve en pijnlijke spieren in je rug of nek?
Het kan aan je bed liggen. Peter en Emmely 
van MaFouLit geven met veel plezier uitleg over 
drukverlagende matrassen en kussens, zodat jij weer 
op wolkjes slaapt.
Wil je het extra gezellig maken tijdens de koude 
winterdagen? Duik dan in de stapel plaids, 
dekbedovertrekken en donsdekens die je bij MaFouLit 
vindt.

› Ervaar superieur slaapcomfort aan een 
zachte prijs.

MATRASSEN FOUCART - MAFOULIT
Gentstraat 2 • 0478 64 17 68 
info@matrassenfoucart.com 
www.matrassenfoucart.com 

 MatrassenFoucart •  mafoulit

MATRASSEN FOUCART - MAFOULITKOKEN MET JAN
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WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

PAND DIEPENDAELE
Ruttemburgstraat 48 • 055 30 24 02 
info@panddiependaele.be • www.panddiependaele.be 

 Panddiependaele •  panddiependaele

› Hier blijf je terugkomen voor de 
familiale sfeer. En voor het ruime 
aanbod aan stoffen, raamdecoratie en 
interieuraccessoires. 

Het wordt ondertussen een vaste waarde tijdens 
Winterwarmte: de sfeervolle winter/kerstbar bij Pand 
Diependaele.
Je geniet er van lekkere hapjes en hartverwarmende 
dranken, gepresenteerd op smaakvol servies uit hun 
uitgebreide collecties.
Laat je het hele weekend inspireren door de nieuwste 
winterse decoratie en ontdek hoe je de kerstmagie 
ook kan binnenbrengen in je eigen interieur.

WINTERWARMTE-OPENINGSUREN
Vrijdag van 10 tot 12.30 u. en van 14 tot 22 u., zaterdag van 10 tot 18 u. en zondag van 14 tot 18 u.

De invloed van je slaap op jouw levenskwaliteit is niet te 
onderschatten. Een bed dat niet aangepast is aan jouw 
lichaam kan je bijvoorbeeld rugpijn bezorgen. Om dat te 
voorkomen, kan je bij Spiers uitzoeken welk slaapsysteem jou 
optimaal ondersteunt. Kom tijdens Winterwarmte langs voor 
een demonstratie van de Spine Scanner. Dit is geen robot 
uit een sciencefictionfilm, maar wel een toestel waarmee de 
wervelkolom gemeten wordt om jouw ideale bed en/of matras 
uit te zoeken. Al die technologische uitleg gaat er nog beter in 
met een drankje en een hapje bij de hand. Daarenboven geniet 
je tijdens dit weekend van extra promoties op de belangrijkste 
merken in slaapcomfort. Klaar voor een goede nachtrust?     

› Al 4 generaties de beste ondersteuning 
voor een goede nachtrust.

SPIERS SLAAP
Broodstraat 13 • 055 3110 30 
info@spiers.be • www.spiers.be 

 spiers slaap

SPIERS SLAAP PAND DIEPENDAELE
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= Deelnemer WinterWarmte 2019 L I FESTYLE 

 ALLES VOOR FEEST 

DE FEESTWINKEL p. 88 
Berchemweg 29 • 055 575050 
www.feestwinkel.be

 AUDIO & VIDEO 

HD MASTER 
Stationsstraat 30 • 055 605085 
www.hdmaster.be

 BEELD- EN KLANKSTUDIO 

D & M Beeld- & Klankstudio p. 89 
Beverestraat 4 C • 055 302805 
www.d-en-m.be

 BLOEMENHANDEL 

ARTISTIC p. 90 
Gentiel Antheunisplein 4 • 055 315181 
www.artistic.biz

BLOEMEN DE POTTER 
Hoogstraat 45 • 055 314473

BLOEMEN REYNAERT p. 91 
Prins Leopoldstraat 12 • 055 312246 
www.bloemenreynaert.be

FLOREINE p. 92 
Nestor De Tièrestraat 106 • 055 311999 
www.floreine.be

 BOEKHANDEL 

BOEKHANDEL BEATRIJS 
Hoogstraat 37 • 055 314477 • www.beatrijs.be

STANDAARD BOEKHANDEL 
Nederstraat 69 • 055 304378 
www.standaardboekhandel.be

 CD’S, CASSETTES, VINYL, FILMS, … 

MUSIC HOUSE 
Krekelput 20 • 055 301685 
www.devakmannen.be/
bedrijf-music+house-de+novette_283281

 CONCEPT STORE 

HENRIETTE & JULIETTE p. 93 
Broodstraat 25 • 0477 253255 
www.henriette-juliette.be

PRETTY THINGS p. 94 
Nederstraat 36-38 • 055 615040 
www.prettythings-oudenaarde.be

RITUALS COSMETICS 
Nederstraat 57 • 055 386857 • www.rituals.be

 CONCEPT STORE KINDEREN 

PIMPEL & MEES p. 95 
Krekelput 16 • 055 607185 
www.pimpelenmees.be

 FOTOGRAAF 

FOTOGRAFIE DELACAUW 
Hoogstraat 59 • 055 301818 • www.fotodelacauw.be

TIJL DE MEULEMEESTER p. 96 
Bergstraat 95 • 0496 397430 
www.tijlphotography.com

 HEALTHY LIFESTYLE SHOP 

OKKERENNOOT p. 97 
Nederstraat 8 • 0484 407309 
www.okkerennoot.be

 HOBBY, HANDWERK, ARTIEST 

HOBBY KIEKEBOE p. 98 
Beverestraat 57 • 055 314422 
www.hobbykiekeboe.be

 INTERIEURINRICHTING 

ALEA INTERIEUR 
Stationsstraat 8 • 055 319371

ATMOSVERT 
Stationsstraat 31 • 0494 849082 • www.atmosvert.be

GRIFO 
Beverestraat 99 • 055 302393 • www.grifo.be

TENDE VAN DER HAUWAERT p. 99 
Bergstraat 71 
www.vanderhauwaert.info

 KADERATELIER 

HOBBY KIEKEBOE p. 98 
Beverestraat 57 • 055 314422 
www.hobbykiekeboe.be

IDS Kaderatelier 
Einestraat 19 • 055 303175 • www.ids-kaderatelier.be

 KOOKATELIER 

KOKEN MET JAN p. 100 
Wijnendaele 83 • 055 319805 
www.kokenmetjan.be

 NAAIMACHINES, TOEBEHOREN, NIEUWKUIS 

NAAIMACHINE CENTER 
Woeker 22 • 055 208575

 NATUURKIJKERS 

NATUURKIJKERS.be 
Nederstraat 25 • 055 613313 • www.natuurkijkers.be

 SLAAPWINKEL 

MATRASSEN FOUCART - MaFouLit p. 101 
Gentstraat 2 • 055 610699 
www.matrassenfoucart.be

SPIERS SLAAP p. 102 
Broodstraat 13 • 055 311030 
www.spiers.be

 STOFFEN/DECORATIE/ATELIER 

PAND DIEPENDAELE p. 103 
Ruttemburgstraat 48 • 055 302402 
www.panddiependaele.be

 VERLICHTING 

DYLIGHT 
Stationsstraat 37 • 055 605723 • www.dylight.be

 WERELDWINKEL 

OXFAM WERELDWINKEL 
Kattestraat 9 • 055 208036 
www.oxfamwereldwinkels.be
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DIENSTEN
FASHION & BEAUTY

FOOD & DRINKS
HORECA

LIFESTYLE

WARENHUIZEN



 WARENHUIZEN 

 WARENHUIS 

CASA 
Nederstraat 59 
055304384 
be.casashops.com

COLRUYT 
Tacambaroplein 3 
055303435 
www.colruyt.be

HEMA 
Hoogstraat 18 
055230760 
www.hema.be

KRUIDVAT  
Nederstraat 47 
033030136 
www.kruidvat.be

SMATCH 
Achter de Wacht 8 
055312243 
www.smatch.be

ZEEMAN TEXTIEL SUPERS 
Beverestraat 7 
055580488 
www.zeeman.com

carion facility services
domocura

Beverestraat 92 – 9700 Oudenaarde
T 055 38 60 32 - oudenaarde@domocura.be

www.domocura.be

SCHOONMAAK  
met dienstencheques

SCHOONMAAK bedrijven
(bv nieuwbouw, apotheken, kantoren, winkel, enz)

OP ZOEK NAAR EEN JOB
bij één van de best betalende werkgevers in Oudenaarde?

CONTACTEER ONS!

G
EEN KOSTEN

1 UUR
=

1 DIENSTEN-
CHEQUE
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De Warmste Week van Studio Brussel gaat dit jaar door in Kortrijk. 
Dat betekent dat Oudenaarde deze keer ‘als-bijna-buur’stad niet 
kan achterblijven!  

Winterwarmte is dé 3-daagse bij uitstek om je eigen stad te (her)ontdekken, 
om te winkelen & te genieten. Of om het met de woorden van de 
Unizo-campagne te zeggen, “WINTERWARMEN” dat is ook “WINKELHIEREN” 
bij ondernemers van jouw eigen stad. 

Het is de bedoeling om precies die warmte&gezelligheid van het 
WinterWarmteWeekend dit jaar te laten doorstralen tot in Kortrijk.
Daarom verkopen alle Winterwarmte deelnemers het hele weekend lang mooie houten sleutelhangers met de 
boodschap #winkelhierinoudenaarde, t.w.v. 5 euro. 
De opbrengst hiervan gaat integraal naar de Warmste Week, meer bepaald naar de 6 goede doelen die voor 
Oudenaarde zijn geregistreerd. 

Zeg nu zelf: een mooie houten sleutelhanger waarmee je je hart voor de stad 
én voor het goede doel toont, dat wil toch iedereen!

Alvast bedankt.

 1  
 HÉCHT VZW  
(de Bleekweide Vlaamse Ardennen): 
een expertise- en 
begeleidingscentrum voor kinderen, 
jongeren en volwassenen rond 
verlies, emotionele pijn, trauma, 
rouw en groei.

 2  
 BANAKIN 
Werkzaam in de sloppenwijken van 
Kinshasa. Op 3 september 2018 
werd Stella Matutina geopend, een 
schooltje in de wijk Kinkolé. 240 
jonge kinderen vonden hun weg 
naar de klas. Met de school als 
ankerpunt wordt nu gewerkt aan t 
onderwijs, naschoolse activiteiten, 
onderwijs voor de mama’s en 
andere sociale projecten in de buurt.

 3  
 MILIEUFRONT OMER  
 WATTEZ (MOW) 
Een beweging van mensen 
die opkomen voor de Vlaamse 
Ardennen en omstreken. 
Doel: de leefomgeving; met 
natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden, beschermen of herstellen.

 4  
 BURUNDI VZW 
Projecten voor weeskinderen, 
gehandicapten, straatkinderen, 
beurzen voor studenten in Burunid.  
Hulp bij de ontwikkeling van de 
Batwa-bevolking.

 5  
 DE BLOKKENDOOS 
Inclusief kinderdagverblijf met 
bijzondere aandacht voor jonge 
kinderen met een beperking.

 6  
 NETWERK LEVENSEINDE 
Verzekeren van kwalitatief 
hoogstaande zorg voor de 
(palliatieve) patiënt en zijn 
omgeving, zodat hij of zij kan 
sterven waar hij dat wil en op de 
manier die zij verkiest.
Kernopdracht:
- begeleiden van palliatieve 

patiënten thuis
- de bevolking informeren rond en 

ondersteunen in het uitklaren van 
wensen en beslissingen bij het 
levenseinde

WINTERWARMTE
steunt de Warmste Week

De 6 goede doelen 
in Oudenaarde
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WIL IK OOK ZEKER BEZOEKEN :
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....................................................................................................................................
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Noteer hier de deelnemers
die je zeker wilt bezoeken : 

Garage Cnockaert en Garage Van Dorpe 
zorgen dat alle deelnemers van de 7e editie van 
Winterwarmte vlot bereikbaar zijn.
Ligt de volgende deelnemer op je Winterwarmte-
parcours wat te ver om te voet te bereiken ?

BEL DE SHUTTLE 
OP 0474 51 59 01

WANNEER ?

Op vrijdag van 18 tot 22 u. 
Op zaterdag van 15 tot 18 u.

HOE WERKT HET ?

Bel het bovenstaande nummer, vermeld je locatie en 
waar je naartoe wilt. De shuttle pikt je op en brengt je 
naar je bestemming.

GARAGE CNOCKAERT 
VERDELER KIA EN SSANGYONG 
Ronseweg 15 • 055 31 91 96 
info@garagecnockaert.be 
www.garagecnockaert.be 

 Garage Cnockaert

GARAGE VAN DORPE 
VERDELER TOYOTA 
Westerring 3 • 055 31 18 22 
Leen.vanwambeke@toyotabelgium.net 
www.garagevandorpe.be 

 Garage Van DorpeGRATIS SHUTTLE SERVICE

0474 51 59 01
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