


We nemen jullie graag 
mee naar 1972.

Maar het verhaal start 
eigenlijk nog net iets 

vroeger... 

Net als kunst wordt ook wijn beïnvloed door traditie, cultuur, gevoelens en de 

tijdsgeest. Elk jaar opnieuw probeert de wijnmaker een nieuw ‘oeuvre’ te creëren. 

Dat ‘oeuvre’ is elk jaar iets nieuws en authentieks, maar sowieso steeds het resultaat 

van passie.

 

We steven ernaar op zoek te gaan naar dié wijnmakers die zich weten te onderscheiden. 

Die ons weten te verrassen… te beroeren... wijnen met een verhaal… Maar bovenal 

wijnen met smakelijke inhoud. 

 

 

Bij Wijnen De Clerck zijn we gepassioneerd door wijn. We beschouwen onze winkel 

als een bibliotheek. Een bibliotheek met een enorme waaier aan kleuren, aroma’s 

en smaken, en met wijnen in alle stijlen, vormen en formaten. Een plaats om rustig 

te snuisteren, om veilig verloren te lopen, en om te genieten van ons kwalitatief 

geselecteerd gamma.

 

Uitstekende wijnen verdienen een prachtig kader. Wijnen De Clerck vormt dan ook 

een ware beleving voor elke wijnliefhebber. Onze sommeliers kennen hun wijnen 

door en door en hebben een grote voorliefde voor gastronomie. Laat je verwonderen 

en ervaar onze passie. 

Onze wijnen zijn stuk voor stuk kunstwerken, geselecteerd door de beste curators.

En dat …

Dat is kwalitatief selectief.



 🔘 1949  
Wie is Paul?
Paul De Clerck werd geboren aan de oevers van de Leie, en groeide 
op in de Damkaai te Kortrijk in een nest van zes kinderen. Vader Albert 
De Clerck, gewezen minister van Middenstand, droomde ervan dat zijn 
kinderen zouden kiezen voor een zelfstandig beroep. Moeder Marie-
Antoinette, beter bekend als Bonny, bereidde in de gezinswoning wel 
duizenden diners voor gasten, telkens met lekkere wijnen. Werd hier de 
basis gelegd voor de latere passie?

 🔘 1956  
Wie is Bernadette?
Bernadette is de jongste telg uit een gezin van zes kinderen in Ardooie. 
De familie De Busschere was bekend tot in New York voor de op maat 
gemaakte schoenen. Bernadettes oudere broer Pierre zat in het Sint-
Amandscollege te Kortrijk. Toen zijn klasgenoot, Kortrijkzaan Paul De 
Clerck, in Ardooie op bezoek kwam, sloeg de vonk over…
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Aan het einde van het eerste jaar Rechten 
stapt vader Albert De Clerck de kamer 
binnen, betwijfelend of de examens een 
succes zouden zijn. Tijd voor ‘de universiteit 
van het leven’. En zo trok Paul op 20 jarige 
leeftijd de wijde wereld in. Na een tijdje in 
Zuid-Afrika te hebben gewerkt, voer hij per 
schip naar India om zijn tante missionaris te 
bezoeken. Net op dat moment breekt de 
eerste oorlog uit tussen India en Pakistan. Tijd 
om terug naar huis te keren met rugzakken 
vol ervaringen.

 🔘 1971  
De universiteit 
van het leven.

Paul De Clerck met tante missionaris uit India.



 🔘 1971  
Het eerste contact met de 
wijnwereld.
De vriendschap tussen Albert De Clerck en Alfred Fourcroy vormt het eerste contact met 
de wijnwereld. Wijnen Fourcroy was destijds de grootste wijn- en drankhandelaar in 
België. Als exclusief verdeler van de meest prestigieuze wijnhuizen was het bedrijf actief 
in het hele land. 

Bij wijze van opleiding mag Paul er enkele maanden lang alle huisleveranciers bezoeken 
in Frankrijk (Moet&Chandon, Cordier, Ladoucette, Dopff…), Spanje (Domecq), Italië 
(Antinori) en in het VK (Vat 69, Gordon’s gin). Als zakenman hoopte Alfred Fourcroy 
dat de jonge Paul in Kortrijk een eigen zaak zou starten en er Fourcroys producten zou 
verkopen. 

Zo geschiedde, zij het wel op zelfstandige en onafhankelijke basis. Ook vandaag nog 
verdelen we wijnen van deze domeinen. Een relatie die al 50 jaar standhoudt.
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Paul De Clerck in Jerez.

Alfred Fourcroy & Albert De Clerck.



Damkaai 1

 🔘 1974 
Samen in ouderlijk huis 
met mama “Bonny” als 
ambassadeur voor ons 
allen.
De drie broers vestigen zich met hun zaak in het ouderlijke huis aan de 
Damkaai te Kortrijk. Tony De Clerck had er zijn verzekeringskantoor, 
Stefaan De Clerck zijn advocatenkantoor en langs de straatkant 
bevond zich de eerste winkel van Wijnen Paul De Clerck.
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 🔘 1972 
Eerste bezoek als 
zelfstandig wijnhandelaar 
in Bordeaux.
In het gezelschap van boezemvriend Baudouin Meyhui (toevallig één van de 
beste wijnglazenverkopers van het land) trekt Paul naar Bordeaux om er zijn 
eerste wijnen als zelfstandig wijnhandelaar aan te kopen. De eerste afspraak bij 
Château Mazeyres verliep echter anders dan verwacht; de eigenaar was enkele 
dagen eerder overleden, en gezien de toenmalige communicatie wisten ze niet 
dat de begrafenis net die dag plaatsvond.

De pluimen refereren naar een “klerk” 
(oude term voor functionaris) en dus 
naar de familienaam De Clerck.

Wijnton

Start wijnhandel in Villa Salomé te Zulte.

Oude prijslijst.

Ons eerste logo:

Verhuis naar  
Damkaai 1 te Kortrijk.



 🔘 1974 
Eerste invoer uit Chili.
Als jonge wijnhandelaar wordt Paul benaderd door twee ingenieurs 
(Van Giel – Vandeputte) die in Chili aan de slag waren voor de firma 
Bekaert. Tot dan werden Chileense wijnen enkel in bulk geïmporteerd. 
Paul ziet een opportuniteit en wordt zo de eerste importeur van 
gebottelde Chileense kasteelwijnen. 

Aanvankelijk waren er drie wijnhuizen: Concha y Torro, Undurraga & 
Santa Carolina. Later werd beslist om enkel verder te gaan met Santa 
Carolina. 48 jaar later is Santa Carolina nog steeds één van onze 
belangrijkste leveranciers.

 🔘 1975 
Eerste wijncursus aan 
vormingsinstituut in Ieper.
 In de eerste lichting ‘opleiding tot wijnhandelaar’ aan het vormingsinstituut te Ieper van 1975 zaten o.a. Frans 
Saint-Germain, Noël Pauwels, Paul Kerckhof, Jean Berquin, Guy Vanneste, José Lemahieu, Paul De Clerck … 
De uitreiking van de diploma’s ging door met veel luister in het Stadhuis van Ieper. In totaal waren er toen 33 
Maîtres-Sommelier en Vins et Spiritueux de France in België. De jongste was José Lemahieu (Belgian wine 
personality 2013) die later leraar wijnopleiding wordt van Bert en Emanuelle. Ieper was enkele decennia lang 
de bakermat van de beste wijnopleidingen in België.1970 1975

Eerste briefwisseling met

Santa Carolina.



 🔘 1976  
Achter elke 
sterke man...
Of beter: ‘Naast elke sterke man staat 
een nog sterkere vrouw’. In 1976 traden 
Paul & Bernadette in het huwelijksbootje. 
Bernadette ontpopte zich al snel als dé 
drijvende kracht achter de groei van 
Wijnen De Clerck en zorgde ervoor 
dat de zaak mee was met de nieuwste 
trends.

 🔘 1977  
Babysit blijft 42 jaar in dienst.
Liliane Vanhauwere, een volleybal-vriendin van Bernadette, werkte als babysit voor de pas 
geboren Bert. Omdat Bert zo’n brave baby was, kon Liliane tijdens de eindejaarsperiode van 
1977 af en toe inspringen. Liliane is ons blijven helpen tot 2019.

Jaarbeurs te Kortrijk.

In het warme jaar 1976 neemt Wijnen De Clerck voor het eerst deel aan de jaarbeurs van Kortrijk. 
Kosten noch moeite werden gespaard voor de bouw van een prachtige stand waar het (toen al) 
‘kwalitatief geselecteerde’ gamma werd voorgesteld.

Eerste medewerker Ivan Carlier alias Johny 
Turbo

In de beginfase werden de bestellingen 
geleverd met de wagen. Wist je dat niemand 
minder dan Johny Turbo zes maanden lang 
chauffeur was bij Wijnhandel Paul De Clerck?
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 🔘 1979  
Drive-In,  
vernieuwend concept in België.
Als jonge starters was het belangrijk om een breed publiek te bereiken en … het magazijn gevuld te krijgen. Zo 
ontstond het vernieuwende idee om een Drive-In winkel voor dranken en wijnen te starten. Er werd gekozen 
voor de vroegere BMW-garage aan de Burgemeester Vercuysselaan, die speciaal werd omgebouwd. 

Terwijl bier, water en frisdrank werden opgeslagen in het magazijn met open poort, kregen de wijnen en 
champagnes een plaats in de geklimatiseerde wijnkelder. Een unieke locatie waar we maar liefst 30 jaar 
verbleven. 

Burgemeester Vercruysselaan



En men zal het 
geweten hebben.

Grote opening van Drive-in.
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Ingang Burgemeester Vercruysselaan te Kortrijk.

   Advertentie door kunstenaar Nesten.

Bezoeker uit Kuurne?



 🔘 1982 
Reden om te vieren:  
10 jarig bestaan.
Na een omzwerving via Villa Salome, de Damkaai en uiteindelijk de Burgemeester Vercruysselaan is het tijd 
om terug te kijken op de eerste 10 jaar van de wijnhandel. Deze was intussen een (kleine) gevestigde waarde 
in Kortrijk. Verschillende restaurants vertrouwden op onze producten en diensten.

Klanten als leermeesters: 
De matjes. 
Enkele bijzondere gastronomische restaurateurs werden leermeester van Paul De Clerck, de matjes: Paul 
Kerkhof (Yperlee), Jean Berquin (Rust Roest), Roland De Roose (Cristal) & Frans Saint Germain (Salons St. 
Germain). Een fantastische vriendengroep voor wie alles in het teken stond van gastronomie. 

Samen bezochten ze verschillende domeinen in Champagne, Bourgogne & Bordeaux. Hoewel sommige 
van deze chefs veel te vroeg zijn overleden, laten ze ongelofelijk warme herinneringen na!

Jaarbeurs in de Hallen te Kortrijk

Bij wijn hoort 
Jeu de boules,
of was het omgekeerd?

1985 19901980



 🔘 1987 
Upovino, collegialiteit ten top. 
In 1987 werd Wijnen De Clerck op voorspraak van collega-wijnhandelaar Médard Delbeke (oud huis 
Mouliez) lid van aankooporganisatie UPOVINO. Verschillende wijnhandelaren uit heel België kwamen destijds 
maandelijks samen om aankopen te doen en eigen merken te creëren. Ook werden er gezamenlijke wijnreizen 
georganiseerd, belangrijk om leveranciers beter te leren kennen. Vandaag zijn we nog steeds lid van Upovino, 
waar we in een amicale sfeer kennis en informatie met elkaar delen.

 🔘 1988 
Oprichting 
Vineyard NV 
voor aan- en 
verkoop van 
Primeurwijnen.
Bordeaux-wijnen hebben altijd een belangrijke 
plaats ingenomen in ons gamma. De 
complexiteit van de Belgische accijnswetgeving 
leidt tot de oprichting van Vineyard voor de 
aan- en verkoop van primeurwijnen.
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 🔘 1989 
Privé huis Morgenzon 
als ontvangstplaats.
In 1989 verhuizen Paul en Bernadette samen met hun gezin 
naar hun nieuwe privéwoning, de Morgenzon. Een huis dat 
volledig gebouwd werd om vrienden en klanten te ontvangen 
voor diners en degustaties. Op topdagen werd er voor meer dan 
250 personen eten bereid. Zeker de degustaties met François 
de Ligneries van Château Soutard zorgden voor memorabele 
momenten.

Recente bijeenkomst van Upovino.

Degustatie in huis Morgenzon.

1990
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Petrus op bezoek bij Petrus.

Belgisch kampioenschap 
jumping, Bavikhove.

Bezoek aan Ladoucette met Felice 
Damiano. 

Château d’Yquem is genieten tot de 
laatste druppel. 

Beaujolais Nouveau in
huis Vanwonterghem.



 🔘 2000 
Start Bert in Wijnen De Clerck
Na een dankbare en leerrijke werkperiode voor de familie Castelein (Isocab) in Spanje en Zuid-
Amerika, start Bert als tweede generatie in de wijnhandel. Eerst staan er nog enkele maanden 
praktijkstage op het programma. De vinificatie in Elzas, het werk in de wijngaard in Bourgogne en 
de primeurperiode jaargang 1999 in Bordeaux. 

Na zijn start in de wijnhandel volgden er verschillende wijnopleidingen met enkele bijzondere 
leraren. Dank aan José Lemahieu, Eric Desmartes en Guido Francque.

 🔘 1997 
25 jaar Wijnen 
De Clerck

19951990 2000



 🔘 2001 
Fusie met huis 
Mouliez
Duizenden wijnliefhebbers gingen langs bij Médard Delbeke van 
het vroegere huis Mouliez aan de Veemarkt om te luisteren naar zijn 
encyclopedische wijnkennis. Geen enkel dorpje en geen enkele 
wijnboer in de Champagne en andere Franse streken waren hem 
onbekend. Als collega-wijnhandelaar in dezelfde stad bouwden 
we een unieke commerciële en vriendschapsband op, om in 2001 
onze huizen te laten samensmelten. Twee medewerkers Gerrit en 
Anja maken tot op vandaag deel uit van ons team.

20001995 2005
                     

                                 www.chateau-de-tracy.com



 🔘 2004 
Start Emanuelle
Emanuelle heeft reeds in haar tienerjaren een fijne neus voor 
goede wijnen. Met een bachelor marketing op zak en na in 
2003 de oogst te hebben gedaan bij Château d’Aquéria, trekt 
ze voor één jaar naar Beaune (Bourgogne). Daar volgt ze de 
opleiding ‘Connaissance et Commerce International des vins’ 
aan de CFPPA-school. Een eerder theoretische opleiding, met 
voldoende praktijk in de vorm van proeven en bezoeken aan 
wijnregio’s in Frankrijk, Italië en Californië.

Emanuelles start bij Wijnen De Clerck zorgt al snel voor een 
frisse wind op het vlak van marketing en logistieke organisatie.

20152000 20202005

De evolutie van 25 jaar
aan wijncatalogi.



Bekende 
gezichten, 
straffe 
medewerkers.

Chili-reis ter groene Poorte Wijnkelder B. Vercruysselaan
Trots op ons trouw team

Bezoek aan Muga 
Overzeese leveranciers bezoeken 
tijdens beurs Vinexpo, Bordeaux.

2000 2005 2010

Bij Wijnen De Clerck kunnen we rekenen op een sterk team vaste 
medewerkers, dat ervoor zorgt dat alles steeds piekfijn en op 
wieltjes loopt. We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar!



Sterven onder wijnvat… 

De oprichter van textielbedrijf De Jaegher 
kwam wel op een zeer bijzondere manier 
om het leven. Destijds werd wijn in volle 
vaten geleverd. Bij controle van de levering 
raakte De Jaegher in zijn wijnkelder gekneld 
onder een losgekomen wijnvat. Vier dagen 
later stierf hij aan zijn verwondingen.

2005 2010 2015

 🔘 2010 
Aankoop 
gebouw Textiel 
De Jaegher
In de loop der jaren zijn we van algemene 
drankenhandel uitgegroeid tot een 
volwaardige wijnhandel. Een nieuwe locatie 
drong zich dan ook op. Een vriend des 
huizes bleek een interessant pand te koop 
te hebben: een deel (1 ha) van de vroegere 
textielsite De Jaegher, in de Bissegemsestraat 
te Heule. Niet per se de meest zichtbare 
locatie, maar wel goed toegankelijk, ruim 
en met uitbreidingsmogelijkheden voor de 
toekomst.

B
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Bissegemsestraat

 🔘 2011 
Nieuw hoofdstuk 
in Heule.
Na een jaar bouwen (met fantastische partners) 
waren we klaar voor ons nieuw hoofdstuk in de 
Bissegemsestraat 65 te 8501 Heule. De verhuizing was 
een huzarenstuk maar verliep dankzij de inzet en het 
organisatietalent van ons team vlekkeloos. De opening 
met leveranciers, familie, vrienden en vele klanten zal 
ons altijd bijblijven!



 🔘 2011-2022 
Een plek 
waar mensen 
samen komen
De verhuizing naar de Bissegemsestraat 
was de start van een rollercoaster aan 
mooie ervaringen. De wijnwereld brengt 
mensen samen. Om samen te genieten 
natuurlijk, maar ook om culturele en 
sociale projecten te ondersteunen. Dank 
aan de vele mensen die ons bezochten en 
onze zaak als ware ambassadeurs meer 
bekendheid hebben gegeven.

    Kunst met Joelle De Rore 

Jaarlijkse degustatie

40 jaar import Santa Carolina Op bezoek bij Carteau

 🔘 2014 
VOKA Young power op bezoek 
De Voka Young Power-proeverij van 2014 verdient zonder enige twijfel het label ‘legendarisch’: die 
avond mochten we namelijk 120 jonge ondernemers ontvangen aan één lange tafel. Dankzij David 
Sichel van Château d’Angludet (Margaux) bemachtigden we flessen als Cabernet Sauvignon, Merlot 
en Petit Verdot, waarbij de druiven puur werden gebotteld. Na het proeven van die stalen gingen we 
over naar een degustatie van de kasteelwijn zelf. 
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VIDAIGNE

 🔘 2015 
Grootse dame op bezoek,  
Jeanne Devos
Bij Wijnen De Clerck hechten we veel belang aan sociale projecten, wat zich op allerlei manieren 
uit. Denk bijvoorbeeld aan de brandweerwagens die we in de loop der jaren in Chili lieten leveren. 
Of het benefiet ten voordele van de werken van Jeanne Devos uit India, een prachtige herinnering. 
Zuster Jeanne is oprichter van de National Domestic Workers Movement, een organisatie die strijdt 
tegen huisslavernij.

Jeanne Devos op bezoek

Rajeev Samant, stichter Sula Vineyard



Op missie bij Santa Carolina, Chili

 🔘 2015 
Op missie in Chili
Onze lange samenwerking met Chili heeft tal van goede en warme contacten opgeleverd. Bijna 
jaarlijks brengen we er een bezoek. Soms alleen voor de wijn, maar vaak ook in gezelschap van 
bedrijven en hotelscholen. In 2011 werd Bert De Clerck benoemd tot Consul voor Chili in West- en 
Oost-Vlaanderen. 

2020

Wist je dat… 
Familie Antinori 
al even lang in 
de wijn actief 
is als dat de 
broeltorens van 
Kortrijk bestaan?
Bij de toekenning van de distributie van Antinori 
aan onze firma organiseerden we een prachtige 
proeverij in de Kortrijkse Broeltorens. Toevallig 
ontdekten we die dag dat het jaar 1385 een unieke 
gemeenschappelijke band betekende: niet alleen 
trad de familie Antinori in dat jaar toe tot de wijngilde 
in Firenze, maar werd ook de eerste Broeltoren te 
Kortrijk gebouwd. Intussen zijn we 27 generaties 
verder.

 🔘 2017 
Oscarito (Freire) 
op bezoek.
Dankzij de familie Gheysen en de familie 
Langedock, organisatoren van Gent-Wevelgem, 
mochten we verschillende grote renners in 
onze zaak verwelkomen. Oscar Freire (3x 
wereldkampioen) poseert graag met een fles 
Viña Zorzal uit Navarra. 

Ook het bezoek van Francesco Moser 
(wereldkampioen 1977) zullen we niet snel 
vergeten. Vandaag is Francesco wijnmaker in 
Alto Adige.

Op bezoek bij een wijnicoon... 
José Lemahieu, Frank Desmedt, Marchese Pierro Antinori, Gido Van Imschoot, Bert De Clerck

Huidige CEO Antinori, 
Albiera Anitnori



 🔘 @@
Grote formaten nodig?

17 koppig teamwerk

 🔘 2018 
Bezoeken aan de 
wijngaard met 
sommeliers.
Al onze medewerkers hebben een goede 
wijnopleiding genoten. Toch is het belangrijk om 
regelmatig wijnregio’s te blijven bezoeken om van 
alles op de hoogte te blijven. Als team bezoeken we 
regelmatig onze binnen- en buitenlandse leveranciers.
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HALVE FLES - 0.375 L

STANDAARD FLES - 0.75 L

MAGNUM - 1.5 L

DUBBEL MAGNUM - 3 L

JEROBOAM - 5 L

IMPERIAL - 6 L

SALMANAZAR - 9 L

BALTHAZAR - 12 L

NABUCHODONOSOR - 15 L

MELCHIOR - 18 L

PRIMAT - 27 L



Proeven, 
proeven, 
proeven.

BMW event

Interne opleidingen voor het team

Gent-Wevelgem

Ook events buiten

Onze jaarlijkse trots, 
de degustatiedagen.



François Wilhelm, Maison Trimbach. 
Memorabele persoonlijkheid

Ons gamma uitgebreid met  
een 27 liter Primat fles. 

Op zoek naar unieke oude 
Vintages in Madeira.

Met de familie samen het glas heffen.

 🔘 2019 
Samen sterk.
Het gebeurt regelmatig dat we met 
bevriende horecaleveranciers de handen in 
elkaar slaan. Zo nodigen we samen onze 
klanten uit om hen kennis te laten maken met 
de mooie selectie zeevruchten van Lobster 
fish, het smaakvolle vlees van Good Meat, 
en dit alles overgoten met Heuvellandse 
wijnen van Entre-Deux-Monts.

 🔘 2019 
Afscheid van een monument.
François Wilhelm mag absoluut niet ontbreken in ons 50-jarig bestaan. François mocht alle 
Belgische en Franse Michelin-sterren tot zijn vrienden rekenen, en bijna niemand kon tippen 
aan zijn gastronomische kennis. Hij werd helaas geveld door een ziekte, maar vereerde ons 
wel nog met een laatste unieke avond in de St.-Cornil te Aalbeke, zijn favoriete vleesrestaurant 
met maar één witte wijn op de kaart: Trimbach uit de Elzas.

 🔘 2020 
The perfect 
match! 
Madeira 1895
Het kasteel van Heule werd gebouwd in 
1895, toevallig één van de jaargangen 
uit onze Madeira-collectie. Samen met 
top-patissier Niek Bossaert en chef-
kok Thijs Clinckemaillie van restaurtant 
Hula ontkurkten we een fles, om na de 
smaakanalyse een ‘entremets’ (chique 
woord voor taartje) samen te stellen. 

Het resultaat was uitzonderlijk… en nog 
steeds beschikbaar bij Bossaert.



Het jaar van de Co...
Corona kwam hard aan. Van dag op dag moesten al onze 
gewaardeerde horeca klanten hun zaken sluiten. Trouwfeesten, 
communiefeesten,… werden uitgesteld, aangekondigd en opnieuw 
uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Als ‘essentiële’ sector mochten wij 
met de winkel open blijven. 

 🔘 2020 
Degustatie in de wijngaard
Gezien de strenge coronamaatregelen zochten we een originele formule voor onze jaarlijkse proeverij. Een 
unieke dag in de wijngaarden van Entre-Deux-Monts was het resultaat. Met 18 leveranciers en 600 bezoekers 
was dit zonder twijfel de grootste wijnproeverij in België van 2020. Dankzij de unieke locatie tussen de 
wijngaarden misschien ook wel de mooiste.

Verder hadden we ook onze website waar we meer konden op inzetten. We hebben verschillende acties 
gedaan die onze naamsbekendheid enorm hebben vergroot. Het was geen gemakkelijke periode maar 
het heeft onze ogen geopend en we zijn er een stuk sterker uitgekomen.

Blader door ons gamma en laat onze wijnen snel 
en eenvoudig leveren aan je voordeur.

WIJN BESTELLEN VAN
ACHTER JE COMPUTER?

2015 2020
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Inrichting muur voor grote 
formaten.

2000 2005 2010

 🔘 2022 
Ontdek onze vernieuwde winkel 
& uitgebreid magazijn.

12.000 m2 wijnplezier



www.wijnenedeclerck.be        Bissegemsestraat 65, 8501 Kortrijk       +32 (0)56 35 65 11

@wijnendeclerck/wijnendeclerck

Wijnen  de  Clerck
Het

 
voltallige
 
team  vanWIJ HELPEN JE GRAAG VERDER

IN ONZE WINKEL ÉN WEBSHOP. 

Bedankt voor jullie jarenlange vertrouwen.
Op naar de volgende 50 jaar!



www.wijnendeclerck.be


