
» ... opvoedingscoach Heidi Deboosere naar de Zeppelinschool in Dentergem komt op 12 maart om 19.30 uur met veel praktische tips en 
   inspiratie  voor het opbouwen  van een positieve relatie met je kind? Graag inschrijven op ocdentergem@hotmail.com. Iedereen welkom.

          Gezinsbond Wakken-Markegem op zondag 5 april: Verkopers kunnen zich inschrijven op 
           www.gezinsbond-wakken-markegem.be

      “O (dierbaar) België” op vrijdag 10 en zaterdag 11 april om 19u.30 in het JOC Dentergem. 
      Tickets en info: evelien.marlier@gmail.com, zie ook op p. 15

» WIST JE DAT ... «

» UIT-TIP «

JAARGANG 77 - 2020 | MAART  | NIEUWS GROOT-DENTERGEM EN OMSTREKEN  VERSCHIJNT MAANDELIJKS 

 P 15      Wat leeft in je vereniging?

 Zeisen, inspanning en ontspanning                 P 9               

Interview: Dentergems kunstenaar Peter Wattyn      P 9     

          Dier in de kijker: Whooper   P 5    

TWEEDEHANDSBEURS

DANSOPTREDEN DANSARTÉ

WINNAAR   PROFICIAT  Kurt Verhalle uit Oeselgem. U wint een golden ticket t.w.v. 25 euro voor 

Afterwork Soirée Deluxe. Het antwoord op de vraag was: “organisatie WGO”
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Slagerij

Kom naar de markt 
EN GENIET VAN ONZE RECLAME

Onze suggesties vindt u altijd op het krijtbord aan de marktwagen!

tijdens de maand MAART!

7 - 13 maart 14 - 20 maart 21 - 27 maart 28 maart - 3 apr.
Gyros

700 g kopen + 300 g gratis
Cordon bleu

3 kopen + 1 gratis
Alle hamburgers

3 kopen + 1 gratis
Worst of gehakt

1 kg kopen + 500 g gratis

Vol au vent
 700 g kopen + 300 g gratis

Ovenschotel
700 g kopen + 300 g gratis

Rundstong tomatensaus
700 g kopen + 300 g gratis

Alle stoofvlees
700 g kopen + 300 g gratis

Préparé américain
150 g kopen + 50 g gratis

Hesp van het huis
3 sneetjes + 1 sneetje gratis

Vleessalade
150 g kopen + 50 g gratis

Salami
150 g kopen + 50 g gratis

Tel. 0473 775 194 Wekelijkse marktdag op 
dinsdagvoormiddag in Wakken

ONZE TOPPER! SEIZOENSCOLLI
52,50 EURO = 35 EURO

+ GRATIS 0,5 kg gehakt

1 kg gyros
1 kg ardeens gebraad
1 kg hamburgers
1 kg blinde vink
1 kg worst

GENTSTRAAT 39   8780 OOSTROZEBEKE   T 051 40 41 53   WWW.DENIEUWEBEER.BE   Volg ons op Facebook 

Vrijdag 6 maart LAATAVONDSHOPPING
doorlopend open van 9u tot 20u.
Zaterdag 7 maart doorlopend open van 9u tot 18u.
Zondag 8 maart doorlopend open van 9u tot 18u.

OPENDEURDAGEN
25/02 t.e.m. 8/03 koffiebar - tal van acties - kinderanimatie

10% directe korting* op alle collecties voor groot en klein,
ook op de communie- en lentefeest collecties! (* Vanaf 25/2 t.e.m. 8/3)

KOM & ONTDEK
ONZE NIEUWE COLLECTIES!
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BOETETIJDBOETETIJD» de oude doos «
Geperfektioneerd keukenkomfort voor de hedendaagse huisvrouw bij Alno, 3 dubbel valois zegels bij kwaliteitsslagerij Sabbe, Adler komt bij Huis 
Derijcke, 700 “gelovigen” gaven slechts één frank, alle vrijdagen zijn voor alle christenen verplichte BOETEDAGEN, Bekering is dringend nodig.
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Markegemstraat 59 • 8720  Wakken
Tel: 056 60 66 21 • Fax: 056 60 12 02

www.desmet-meubelen.be

De beste woonlening  
vind je op zondagochtend
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Op zoek naar een woonlening?

Hoor eerst eens rond bij je vrienden. De kans is groot dat ze over 
Argenta beginnen. Want 1 op 7 Belgen is trotse klant bij ons.

Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming met zekerheid.

Zo simpel kan het zijn.

Kantoor De Keukeleire Bvba 
Statiestraat 15

8720 DENTERGEM

tel 051 63 40 82

bart.dekeukeleire.1568@argenta.be

ON 0865 198 824 RPR WEST-VLAANDEREN

3765D2E8-C078-4F69-91BC-1FCECC70F776.indd   1 18/02/2020   9:16:27
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Biedingen voor geheel vanaf 195.000,00 €
BEZOEKMOMENTEN OP zaterdagen 22 februari, 7 en 21 maart 2020

tussen 10.00 en 12.00 uur vrij te bezoeken, geen afspraak nodig.

Meer informatie en bezoek enkel na afspraak met
Joris Platteau, TEL. 0499 77 15 69, joris.platteau@fb.vlaanderen.be of

OCMW Dentergem, Bernard Vanmeerhaeghe, TEL. 056 62 10 10

Terrein 14.000 m2 - EPC: 1481 kWh/m2 jaar. Elektriciteit te renoveren.
Agrarisch gebied. Gdv, Gvg, GVkr, Gvv, Geen as-builtattest, KI 120 euro. Niet overstromingsgevoelig.

Bouwmogelijkheid: 1 bouwlaag + dak - max. 1.000 m2 + bijgebouw 40 m2

UITERLIJKE DATUM om te bieden is 25 maart 2020.

TE KOOP
WAKKEN - Volderstraat 43+

LANDGEBOUW - WONING op 14.000 m2 grond
VRIJ van GEBRUIK

de voordeligste 
huis à huis 

reclame

  JOUW RECLAME  
AL VANAF 70 euro 

Raadpleeg onze tarieven via 
www.demandelbode.be

of stuur een mail naar info@demandelbode.be

excl. btw



Heb jij een uitzonderlijke band met je kip, 
vink of lama? Of ben je begeesterd door de 
wonderlijke taal van de bij, de liefdesdans van 
de libelle of de frisse feel van de vinnen van je favoriete vis? 

Laat het ons weten. 
Je dier (en jij) krijgen een plekje in De Mandelbode.
redactie@demandelbode.be

BaliekouterRun for Fun.
23 februari Provinciaal Domein
Baliekouter Wakken.
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Het kaartje viel laatst in de bus. Onze N., de superenthousiaste 
viervoeter, die thuis heel erg lief en kalm kan zijn, maar bij het 
minste dat beweegt erachteraan gaat, moet naar de dierenarts. 
Voor een jaarlijks spuitje.
Ik leg het kaartje aan de kant en vergeet het door de drukke we-
ken. Net op tijd belt B. voor mij de dierenarts. Hij laat me weten 
dat ik ‘s avonds om 17 uur mag gaan.
Valt je hier iets op? Neen? Wel, B. belt en ik mag gaan. Erg vind 
ik dat niet hoor, integendeel. Maar ik begrijp een beetje de 
tegenzin van B. Hoewel hij ook nog een ander excuus heeft: 
hij heeft het heel erg druk.
Nu kom ik aangereden bij de dierenarst en net als ik N. uit de 
koffer laat, stopt een wit autootje naast me. Ik vermoed dat het 
om moeder en dochter gaat. Ze stappen samen, gezellig keu-
velend uit. De draagmand die ze meehebben verraadt dat het 
wellicht om een poes gaat, die ze meebrachten. Ik probeer zo 
elegant mogelijk mijn hond N. onder de knoet te houden. Niet 
evident. Ze ruikt het diertje en wil dolgraag gaan... dollen. Ik 
beslis wijselijk niet achter hen aan te gaan en ga even wandelen. 
Om dan, terwijl zij binnen in het kabinet zitten, plaats te kunnen 
nemen in de wachtzaal. 
Mijn vrees dat er anderen zitten te wachten (zoals je soms ziet 
in de film) is ongegrond. Gelukkig. Want zelfs nu is N. ongedu-
rig en wil gaan... dollen. Ah, je wil niet weten hoe moeilijk het is 
om een spuitje te geven aan een hond die almaar wil spelen. Ik 
bewonder de dierenarts om haar kunde. Ik had al tien maal mijn 
eigen hand geprikt, denk ik. Na het spuit- 
je is N. iets kalmer. De dierenarts geeft 
haar een snoepje. En dat krijgt ze van 
mij thuis ook. Ik trakteer ineens mezelf 
ook op een lekker koekje. Heb ik vandaag 
dubbel en dik verdiend. En N. die gaat 
lekker lui liggen. Ik zucht. Had ze dat 
daarnet bij de dierenarts maar gedaan. 

Foto van de maand

WHOOPERWHOOPER

KOEKJEKOEKJE» cursiefje «

» dier in de kijker «

Wil jij als amateur-fotograaf hier 
jouw foto’s die een link hebben met 
Groot-Dentergem tonen aan het publiek?

Stuur een mail naar redactie@demandelbode.be

OPROEP

  A
MATEUR

   FOTOGRAAF

Dat elke dier een eigen karakter heeft, weet elke dierenliefheb-
ber. Aymeric heeft zijn konijn Whooper in zijn hart gesloten. Al is 
het een diertje met karakter en is het een jongen in plaats van een 
meisje...

WIE?WIE? 
Whooper, konijn van Aymeric (Dentergem)

SINDS?SINDS? 
Whooper woont bij Aymeric sinds 12 juni 2019. Nadat Vlekje, het 
vorig konijn van Aymeric, onverwacht dood ging, wou hij graag 
een nieuwe vriend. Na wat aandringen van Aymeric bij zijn papa, 
hoorde de mama van Aymeric wat in het rond. Zo kwam Whooper 
bij Aymeric terecht.

WEETJE?WEETJE? 
De mevrouw bij wie het nestje zat, was zeker dat het om een 
vrouwelijk konijn ging. Toen Aymeric even later bij de dierenarts 
kwam, bleek het wel degelijk om een mannetje te gaan. Hierdoor 
heeft het gezin een tweede hokje moeten aankopen omdat hun 
andere mannelijk konijn, Snuffel, zijn territorium wil afbakenen.

KENMERKEN?KENMERKEN? 
Wit en grijs – agressief als hij niet op tijd eten krijgt – loopt graag 
buiten – heeft een speciale manier van lopen – krijgt graag een - 
gezond - extraatje om te eten (wortel, witloof, sla)

ANDERE DIEREN?ANDERE DIEREN? 
Konijn Snuffel, de cavia Flapper en de kippen ‘kip’ en ‘kap’. 

P.S. Aymeric zou heel graag een hondje willen maar daarvan heeft hij 
zijn mama en papa nog niet kunnen overtuigen.

OPROEP
JO

UW DIER 

 IN DE KIJKER
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• Focus op kwaliteit & duurzaamheid 
• 100% ecologisch
• Productie vindt plaats in België
• Gratis levering in België

VAN EEN JONGE ONDERNEMER
UNIEKE ONTWERPEN

www.elvera-clothing.be

sswweateateerrss van van

BESTELLEN KAN VIABESTELLEN KAN VIA

Glasgordijnen - Overgordijnen - Vouwgordijnen - Vlakke gordijnen
Rolgordijnen - Verticale reepgordijnen - Horizontale lamellen

Buitenzonwering - Stoel- en zetelbekleding
Sierkussens & tafelnappen

Dekbedovertrekken - Lampenkappen
Alle schrijnwerk

Brouwerijstraat 3 - 8720 Markegem - 051 63 33 28 - 0473 68 39 55 (Conny)
 vensterdecoratie Vancoillie - www.vensterdecoratievancoillie.wordpress.com

Schrijnwerk Marc Vancoillie - 0475 54 93 45 - marc-vancoillie@telenet.be

» 10% korting op gordijnstoffen «
Breng een bezoekje aan onze toonzaal.

» DE NIEUWE COLLECTIE GORDIJNEN IS BINNEN «

Vanaf 9 april werk ik samen met 
audiologe Lies Schreel.

Iedere donderdagvoormiddag 
tussen 9 en 12 uur (na afspraak) 
kan u bij mij in de winkel hiervoor 
terecht. Lies geeft u vakkundig 
advies voor een hoorapparaat of 
oordoppen op maat. 

Maak een afspraak via
051 63 41 66 
of online www.liesschreel.be.

Meer info: vraag ernaar in de winkel.

KIM
OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

KIM
OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

KIM
OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

OPTIEK UURWERKEN JUWELEN

Kim Vandenhende
Kerkstraat 4 - 8720 Dentergem - 051 63 41 66
www.kimdentergem.be

Open:
Di - vrij:  9 -12 & 14 -18.30 uur
Za. van:  9 -12 & 14 -18.00 uur

kimdentergem

Onafhankelijk verdeler 
van hoortoestellen Oordoppen Variphone 

PROMO
€ 129 

ipv € 149



Eind maart 2020 is er een gloednieuw wandelnetwerk Poel-
berg-Meikensbossen. Het wandelnetwerk Poelberg-Meikens-
bossen is een initiatief van Westtoer, Agentschap Natuur en 
Bos, Stad Tielt, gemeente Dentergem en Stadslandschap West-
Vlaamse Hart en werd gerealiseerd met de steun van de provincie 
West-Vlaanderen.

Het wandelnetwerk Poelberg-Mei-
kensbossen laat je via wandelknoop-
punten eindeloos kennismaken met 
het glooiende landschap op de grens 
tussen Tielt en Dentergem. Op de 
45m hoge Poelberg met Poelberg-
site, kronkelende veldwegen, het 
beschermde landschap rond de 
Poelbergmolen en uiteraard de 
Meikensbossen met zijn oud en 
jong bos, poelen, dreven, hooi- en 
weilanden vormen het aantrekke-
lijke decor van dit wandelnetwerk. 
De vele vergezichten en char-
mante kapelletjes maken het 
plaatje compleet!

De wandelkaarten zijn beschikbaar in de dienst toerisme 
(Sporthal, Brouwerijstraat 21, Markegem of op het gemeente-
huis) vanaf maandag 30 maart 2020 of online te bestellen via 
www.westtoer.be.
Een wandelnetwerkkaart kost 5 euro.

OFFICIËLE OPENING  
VAN HET WANDELNETWERK:  

ZATERDAGVOORMIDDAG 28 MAART 2020

Zondag 29 maart 2020!
Wandel als eerste het nieuwe wandelnetwerk 

Poelberg-Meikensbossen in!

Op zondagnamiddag 29 maart 2020 verken je als eerste het 
gloednieuwe wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen. 
Je kiest uit vijf uitgestippelde trajecten op basis van het knoop-
puntensysteem (5 km, 6 km, 7 km, 8 km of 9 km). Onderweg proef 
je van lekkere artisanale streekproducten. Deelnemen is gratis!
Je hoeft vooraf niet in te schrijven. Starten kan je vanop drie loca-
ties: een alternatieve locatie op de Poelbergsite (Tielt), parking 
Ankelaarstraat (Dentergem) en parking school ’t Veld (Denter-
gem). Starten kan tussen 13u00 en 15u30.

Bij de drie startlocaties kan je de dag zelf ook de wandelnet-
werkkaarten kopen om te wandelen in de toekomst. Op de dag 
zelf krijg je gratis een plannetje mee. Daarop staan  vijf parcours  
aangeduid met een opsomming van de wandelknooppunten en 
de afstanden. Je kan dan kiezen welke wandeling je wil doen.

 TIJDSTIP
 Zondag 29 maart 2020
 starten en inschrijven tussen 13u00 en 15u30

 PRIJS
 Gratis

 STARTLOCATIES
 • Poelbergsite, Poelberg 1, 8700 Tielt 
  (alternatieve parkeermogelijkheid in weiland)
 • Parking Ankelaarstraat, ter hoogte van Ankelaarstraat 55,  
  8720 Dentergem
 • Parking School ’t Veld, Tieltseweg 66, 8720 Dentergem

 ORGANISATIE
 Gemeente Dentergem, Stad Tielt, Pasar Tielt, 
 Wandelclub ‘De Buitenlopers’ Dentergem.

 INFO
 Toerisme Tielt
 051-42.81.11 – toerisme@tielt.be – www.tielt.be
 Sport Dentergem
 051-57 55 28 - sport@dentergem.be - www.dentergem.be
 Pasar Tielt
 0494-62.63.34 – pasartielt@hotmail.com – www.pasar.be/tielt
 De Buitenlopers Dentergem
 viviane.albers@telenet.be

NIEUW WANDELNETWERK NIEUW WANDELNETWERK 
POELBERG-MEIKENSBOSSENPOELBERG-MEIKENSBOSSEN

» natuur «
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Maandag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.30 uur
Dinsdag gesloten gesloten
Woensdag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.30 uur
Donderdag gesloten 13.30 - 20.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.30 uur
Zaterdag doorlopend van 9.00 - 17.00 

Like us on  Fietsen Andy

Andy Van Compernolle
0473 250 484

OPENDEURDAGEN
van vrijdag 13 t.e.m. ma. 16 maart 2020

zondag doorlopend van 9 tot 17 uur.

• Mogelijkheid tot testen van e-bikes

• Ruime keuze e-bikes

• Opendeurkortingen 

• Geschenk communicanten

• Kinderfietsen, mtb, stadfietsen, e-bikes, 
   koersfietsen en accessoires

Statiestraat 13a | 8720 Dentergem | andyvancompernolle@telenet.be

OPENDEURDAGEN 5 - 6 en 7 maart
doorlopend van 10 tot 18 uur.

OPENINGSUREN

▶ ma: 10 - 18 u.
▶ di: 9 - 13 u.
▶ wo: geslotenwo: gesloten

▶ do:  10 - 18 u.
▶ vr:  10 - 18 u.
▶ za:  10 - 18 u.
▶ zo:  gesloten

Wapenplaats 22 - 8720 Wakken
0477 86 93 17

info@de-huiskamer.be
www.de-huiskamer.be

VOLG DE HUISKAMER
 @wapenplaats22wakken

 de_huiskamer_22

3 
verdiepingen

10% korting 
(uitgez. reeds promotionele acties)

extra attentie bij aankoop van € 50extra attentie bij aankoop van € 50

ART

INTERIOR

STYLING



ZEISEN, INSPANNING EN ONTSPANNINGZEISEN, INSPANNING EN ONTSPANNING

We vallen meteen met de deur in huis, de zeis is op z’n zachtst 
gezegd in de vergetelheid geraakt. Na eeuwenlang een onmisbaar 
werktuig te zijn geweest verdween de zeis langzaam maar zeker 
van de voorgrond. We hebben allemaal nog wel een herinnering 
aan een grootouder die ergens in een hoekje een zeis staan had. 
Ze werd door sommigen nog wel eens gebruikt maar de meeste 
stonden weg te roesten. De kennis hierover werd niet overgedra-
gen en er kwamen gemotoriseerde werktuigen in de plaats. Toch 
kan de zeis soelaas bieden in het onderhouden van grasland en 
zelfs tuinen en gazons.

Het gebruik en vooral het correcte onderhoud van een zeis is 
geen parate kennis meer. Mensen hebben van zeisen een ver-
keerd beeld. Het zou lastig zijn en slecht voor de rug maar niets 
is minder waar. Als je werkt met een goed onderhouden, haar-
scherpe en een juist afgestelde zeis is dit net goed voor het ver-
sterken van de rugspieren. Het doet bovendien deugd om in alle 
rust buiten bezig te zijn. Geen herrie van allerlei tuinmachines, 
enkel de geluiden van ‘den buiten’. Het maaien gebeurt bij voor-
keur wanneer het gras vochtig is.

Het pleit ook voor de zeis dat dit een goedkope, onderhoudsarme 
manier van werken is. Een zeis kan je tweedehands makkelijk 
kopen voor 10 EUR. Naar onderhoudsmateriaal toe heb je aan 
een haarhamer en – aambeeld en twee wetstenen genoeg. 
Vanaf april ga ik terug aan het maaien. Wie nieuwsgierig is kan 
me steeds contacteren. Ik doe met plezier uit de doeken hoe je 
aan de slag gaat. Ook als je zelf geen zeis hebt ben je welkom. 
Heb je zelf een oude zeis staan, dan zet ik die terug op punt, 
afgesteld op maat. 
Contacteer me gerust: jeroen.vullers@gmail.com .

 Weetjes
 - Zeisen met een ijzeren steel zijn typisch Vlaamse zeisen
 - Er zijn er ook met een houten steel – continentale zeis
 - Een haaraambeeld wordt/werd in onze streek een ‘ arre ‘ genoemd
 - Op de arre wordt het blad van de zeis ‘ geboôd ‘. 
    Boôdn is het haren van het blad
 - Haarscherp is afgeleid van het haren van de zeis
 - Vlijmscherp is minder scherp, zonder haren.

Jeroen Vullers

Mocht je Dentergems kunstenaar Peter 
Wattyn (51) nog niet kennen, dan is er toch 
weinig kans dat je zijn werk nog nooit zag. 
De Vlasser op het rond punt in Oeselgem, de 
stenen Uil aan de kerk in Markegem en iets 
verder het kunstwerk op het rond punt in 
Wielsbeke heb je ongetwijfeld al opgemerkt.

Peter is al sinds hij als tiener de brood-
ronde deed voor zijn vader, bakker Paul 
Wattyn uit de Statiestraat in Dentergem, 
een creatieveling. De jongeman ontdekte 
op de jaarmarkt hoe intrigerend hij het 
werk vond van iemand die naampla-
ten maakte in Gotisch letterschrift. Hij 
begon zelf namen uit te kappen in hout en 
maakte tal van houten naamborden voor 
aan de ingang van hoeves. 
Peter: ‘Naast het kappen in hout, explo-
reerde ik ook de mogelijkheden van het 

kappen van namen en motieven in gra-
niet.’ 
Het talent van de kunstenaar in spe bleef 
niet ongemerkt. 
Peter: ‘Vanuit het natuursteen- en graf-
zerkbedrijf Eggermont uit Deinze kreeg ik 
de vraag of ik niet wou meehelpen in het 
atelier om mee te helpen bij het kappen. 
Ik ging daar gretig op in. De zoon van de 
eigenaar opperde dat ik best goed thuis 
zou horen op de beeldhouwopleiding aan 
de Groene Poorte in Brugge. Ik heb er 4 
jaar les gevolgd.’ 

Peter is geen doorsnee-leerling. 
Peter: ‘De lesgever, een beeldhouwer, gaf 
ons een opdracht: het uitkappen van een 
beeld. Toen ik, veel vlugger dan verwacht, 
de opdracht af had, zuchtte de leraar: 
‘Veel kan ik je niet meer leren.’

Intussen zijn we vele jaren verder. Peter 
liet het steenkappen achterwege en koos 
een creatievere weg. Hij combineert de 
technieken van het lassen (hij is beroeps-
halve lasser) met z’n vrijere werk. Hij 
maakte kleine objecten, zoals de koperen 
uiltjes die je kan zien aan de ingang van 
WZC Mariaburcht. Zelfs een troffee voor 
een wielerwedstrijd werd geboren aan zijn 
lastafel. Maar zijn voorkeur gaat intussen 
naar het grotere werk. 

Peter: ‘Ik houd ervan tijdens mijn verlof 
aan een groter project te zwoegen. Tele-
foon uit, geen stoorzenders en focus op 
mijn werk. Dat brengt rust.’ 

Het eerste grote project van Peter was de 
Vlasser die je van ver ziet oprijzen op het 
rond punt van vlassersdorp Oeselgem. De 
dame met de spoel in Wielsbeke is ook 
een pronkstuk van Peter. En nu werkt hij 
aan een paard. 
Peter: ‘Ik vertrek van een schets, maak 
dan een model in klei en van daaruit 
maak ik op reële schaal een geraamte. 
Dat geraamte bedek ik met koper. In het 
paard dat ik nu maak, merk je een ‘potrel’. 
Die staat symbool voor de kracht van het 
(boeren)paard. Dat is dan ook een typi-
sche insteek van mijn creativiteit: in mijn 
werk zit symboliek. Iets dat je even doet 
nadenken. Hoewel ik het niet te ingewik-
keld wil maken. Ik verwacht vooral dat 
veel mensen mijn werk mooi, interessant 
en vatbaar vinden.’

Het paard wordt intussen met regelmaat 
in en uit de werkplaats van de kunstenaar 
gereden. Misschien zag je het al staan in 
de tuin van Peter?

Rita D’Hondt

» natuur «

DENTERGEMSE KUNSTENAAR IN DE KIJKERDENTERGEMSE KUNSTENAAR IN DE KIJKER» INTERVIEW «
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OB, 4+ SLK, veranda, praktijkruimte, 
dubbele inpandige garage
Grondopp. 1.329m², EPC: 465 kWh/m²

Bouwrijpe bouwgrond met open zicht. 
Incl. alle vergunningen en bouwplan. 
Grondopp. 277m²

Multifunctionele woning met karakter, 
5+ SLK, praktijkruimte en studio. 
Grondopp: 840m², EPC: 430 kWh/m²

OB, 3 SLK, 2 BADK, dubbele garage. Al-
les gelijkvloers. Overal dubbel glas (2019)

Grondopp. 1.030m², EPC: 587 kWh/m²

Villa met instant thuisgevoel en weidse 
zichten te Aalter. Grondopp. 1.826m², 
EPC: 441 kWh/m²

Modern nieuwbouwproject hartje Win-
gene. Oplevering najaar 2020. Woon-
opp. vanaf 100m². Reeds 30% verkocht.

TE KOOP TE KOOP TE KOOP

TE KOOP TE KOOP TE KOOP

Balgerhoekstraat 11, WINGENE Bruggesteenweg 44B, RUISELEDE

INFORMATIESESSIE OP KANTOOR

Oude Bruggestraat 72, WINGENE

Heilig sacramentstr. 42, WINGENE  Planterijstraat 1A, AALTER Res. Arnaud II, WINGENE

MAART = OPENDEURMAAND BIJ IMMO TINIS

WWW.IMMOTINIS.BE
T I N I S
I M M OI M M O

OPENDEUR ZATERDAG 7/3 OPENDEUR ZATERDAG 14/3 OPENDEUR ZATERDAG 21/3

» VAN 10 - 13 UUR » VAN 10 - 12 UUR » VAN 10 - 12 UUR

» VAN 14 - 16 UUR » VAN 14 - 17 UUR » VAN 14 - 16 UUR

> > >

• Je huis stijgt in waarde.
• Je bezoekers voelen zich er meteen thuis en gaan
 sneller over tot aankoop.
• Je wordt verwend want vastgoedstylingsadvies zit 
 standaard in ons servicepakket.

Wij zetten in op vastgoedstyling, 
100% gemoedsrust en een optimale 
verkoopprijs. Vlot verkopen binnen de driehoek 
Roeselaere-Gent-Brugge? Dan moet je bij
Immo Tinis zijn.

WIJ LATEN JOUW HUIS
EN DAARDOOR 
VERKOPEN WIJ 
SNEL ÉN AAN 
DE BESTE PRIJS

Stralen
BIV 509 636

Altijd op afspraak: Immo Tinis - Beernemsteenweg 78 - Wingene - 051 123 111 – tine@immotinis.be

T I N I S
I M M O

Beernemsteenweg 78 | 8750 Wingene | BIV 509.636
T. 051 123 111 | hello@immotinis.be | www.immotinis.be

S i m p l y  t h e  b e s t .

Ben jij de volgende?

Onze magie laat  jouw huis stralen!
Onze magie laat  jouw huis stralen!

www.ontwerpruth.beDENTERGEM - 0479 38 65 31 - info@ontwerpruth.be

NACHTERGAELE

ZOEK JE NOG IETS 
ORIGINEELS VOOR JE 

COMMUNIE-
LENTEFEEST?

Maak vri jbl i jvend 
een afspraak



Tussen storm en regen in, merk je het al een beetje: de lente is in 
aantocht! En dan begint het bij velen te kriebelen voor de 
jaarlijkse lenteschoonmaak.
Misschien ben jij er ook al aan begonnen of staat het ergens op 
je to-do lijst.

Ook jouw gemeente voelt het kriebelen. Want, wist je dat zwerf-
vuil niet alleen de buurt waarin het terecht komt ontsiert, maar 
ook schade berokkent aan het milieu? 

Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert het gemeentebestuur dan 
ook een grote opruimactie, waar ook jij kan aan meewerken. 
Niet het huis staat centraal, wel de vele bermen en grachten. 
Voel jij je geroepen? Kom zeker eens af. Alleen of met een groepje 
vrienden. 

Gedurende een drietal uren speur je samen de bermen en het 
openbaar domein af op zoek naar zwerfvuil. Het gemeentebe-
stuur zorgt voor het nodige materiaal én een tas soep en boter-
hammen. De sfeer, daar zorgen jullie voor. 

 Wil jij een handje toesteken?
 Verwittig tot en met 20 maart Rita Marichael, dienst milieu. 
 T 051/57.55.19. of milieu@dentergem.be

 Er wordt op 28 maart om 9 u. afgesproken 
 aan de parking van de sporthal, 
 Brouwerijstraat 21, Markegem.
 Er worden hesjes, prikstokken en 
 vuilniszakken voorzien. 
 Over de middag krijg je een tas warme soep 
 en boterhammen. 

» warme oproep «

AAN HET GEMEENTEHUIS 
Bij slecht weer in het JOC, Wontergemstraat 7, Dentergem

LENTEDRINK
ZO 22 MAART 2020

GRATIS RECEPTIE
voor alle inwoners van Groot-Dentergem

van 11 tot 13 uur

Met optreden van 
‘The Puppeteers’ Springkastelen Animatie voor

kinderen

11

KZ DENTERGEM JAREN ‘73-’76KZ DENTERGEM JAREN ‘73-’76

Doe jij ook mee aan de Lenteschoonmaak van de gemeente?

» jaren stillekes «

KZ Dentergem - 1ste elftal in de jaren ‘73-’76. 
De kantine werd toen uitgebaat door Raf Desmet en Greta Nachtergaele.

BOVENSTE RIJ: van links naar rechts: Rudy Verloove, Gaby Vandenabeele, Jan Callens, Eddy Lammertijn, 
Patrick Vansteenkiste (keeper), Rony Ghyselinck.

ONDERSTE RIJ: van links naar rechts: Christian Vande Weghe, Ronny Decocker, Frank Vanhastel, 
Pol Lannoo, Ignace Goetry

D
e schrijfw

ijze van de nam
en kunnen fouten bevatten.

DOE-TIP
NUTTIG EN LEUK 

LENTESCHOONMAAK
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Mini-burgers met lekkere toppings.
Jullie gasten bakken zelf de burgertjes op een teppan yaki- of gourmet-
plaat en gebruiken de garnituren naar keuze!

Een lekkere hap uit het vuistje.
Ideaal voor een feestje waar het allemaal wat 
losser mag zijn, de gasten schuiven naar 
hartelust aan en vullen hun broodje naar keuze.

€ 15,95 pp

€ 10,95 pp

BURGERPARTY   101                                 

SPITBURGER OF BROODJE BEENHAM   103                                 

SHARING DINNER 103

www.instazu.com/tag/spitburger

Mag het wat gevarieerder om lang van te genieten?
Dan is deze formule de ideale manier om te scoren! De gevarieerde 
koude en warme tapas zijn bedoeld als volledige maaltijd. 
Geniet er samen van, aan de feesttafel of gezellig aan de salontafel. 
Ook ideaal om buiten te serveren bij mooi weer.

COMMUNIE-LENTEFEEST DIT JAAR
OF ANDER LEUK FEESTJE GEPLAND?

ONTDEK HIER DE IDEALE FORMULE  OM JEZELF EN DE GASTEN TE VERWENNEN

€ 26,95 pp

Als dat geen toffe party 
wordt!

Gezellige losse sfeer!Hoe COOL is dat!

Gezellig delen, en vooral GENIETEN!

ONZE KOUDE BUFFETTEN

COWBOYSTEAK

Dit blijft een topper!
Rijk gevulde schotels (vis en vlees) vergezeld van ruim assortiment 
groentjes, koude aardappeltjes of pastasalade en kouden sauzen.

Keuze uit:
- Zuiders buffet 57

- Feestbuffet 79 

€ 29,95 pp

ONZE SPECIALITEIT
Ideaal om uw gasten te ontvangen: 
superlekker, eenvoudig, brengt leuke en gezellige sfeer, 100% tijd om met uw 
gasten door te brengen en niet in de keuken te staan.
Cowboysteak met KOUDE GROENTEN  52 € 18,95 pp
Cowboysteak met WARME GROENTEN  109  € 20,40 pp

Laat dat feestje maar komen, JIHA!

WWW.SLAGERIJROBBY-ANGELIQUE.BE

STATIESTRAAT 25 - 8720 DENTERGEM
TEL. 051 57 02 75 - KSRA@TELENET.BE

VRAAG MEER INFO IN DE WINKEL

WWW.SLAGERIJROBBY-ANGELIQUE.BE



WGO ORGANISEERT TOPEVENTS  WGO ORGANISEERT TOPEVENTS  
VOOR HET GOEDE DOELVOOR HET GOEDE DOEL

» INTERVIEW «

Soirée Deluxe: een afterwork in Waregem! 
Vriendenkringwerking WGO organiseert 
topevents voor het goede doel

Op donderdag 19 maart organiseert vzw 
WGO een eerste afterwork ‘Soirée Deluxe’ 
in het Sportkafee van het Jeugdcentrum 
van Waregem. Bezoekers kunnen genie-
ten van lekker eten en drinken, om daarna 
de benen te strekken en te dansen. Alle 
winst van deze avond gaat integraal naar 
de goede doelen die de leden van vzw 
WGO kozen. 

WGO, of languit ‘WE GO’, is een vzw die 
recent werd opgericht door 5 enthou-
siaste dertigers, allemaal collega’s die 
ondertussen ook vrienden zijn geworden. 
Eén zaak hebben ze allemaal gemeen: 
ze houden van het organiseren van eve-
nementen en hebben een groot hart. Met 
de vzw willen ze events in elkaar steken 
waarbij ze zich belangeloos inzetten voor 
de goede doelen die zij hebben uitgeko-
zen. Die zijn het Rode Kruis, Ampvoetbal, 
de Parkinsonliga, vzw voor Kinderen en 
het Kinderkankerfonds. Achter elk goed 
doel zit een persoonlijk verhaal. 

Een van de leden van WGO is Sigmund De 
Sloovere. 
Hij vertelt: “Alle leden van WGO zitten of 
zaten in het feestcomité van Wakken. 
Organiseren is dus onze tweede natuur. 
Het idee om events op touw te zetten voor 
het goede doel, speelde al langer, maar 
sinds kort hebben we een vzw, om alles 
correct en gestructureerd te laten verlo-
pen.”
“Wat ons onderscheidt van de vele andere, 
weliswaar puike, evenementen voor het 
goede doel, is dat we veel meer willen 
doen dan enkel een maaltijd of een optre-

den. We willen mensen in de regio rond 
Waregem in de eerste plaats een spette-
rende avond bezorgen en hen op en top 
in de watten leggen. Het draait om sfeer, 
gezelligheid en samen zijn met vrienden 
om ambiance te maken. Daarom houden 
we onze activiteiten bewust niet te groot-
schalig. Liever 200 man die we een fan-
tastische avond kunnen bezorgen, dan 
1000 aanwezigen die teleurgesteld terug 
huiswaarts keren. De mensen moeten het 
gevoel hebben zich te amuseren.”

ELKE EURO DIE OVER IS,  
GAAT INTEGRAAL NAAR  

HET GOEDE DOEL.

Dat alle winst volledig naar een goed doel 
gaat, is natuurlijk een extra motivatie voor 
de aanwezigen. 
“Elke euro die over is, gaat integraal naar 
het goede doel”, vervolgt Sigmund. “Wij 
zetten ons helemaal belangeloos in, dus 
er is geen ene euro die in onze zakken 
terecht komt. Eenmaal per jaar schenken 
we de totale winst van de evenementen 
naar onze goede doelen.”

Wil jij dus wat doen voor je medemens en 
tegelijkertijd een avondje feesten met de 
collega’s? Dan is de Soirée Deluxe zeker 
iets voor jou! “Bezoekers kunnen kie-
zen uit de Gold of de Party formule”, legt 
Sigmund uit. “Wie kiest voor de Gold for-
mule (25 euro) verwelkomen we vanaf 18 
uur met een aperitiefje, een receptie met 
diverse hapjes en een 2 uur durend buffet 
met als thema ‘Wereldkeuken’, dit onder 
de tonen van rustige loungemuziek. Wie 
kiest voor de Party formule (15 euro), is 
welkom vanaf 21u voor een feestje met Dj 
Feliz en Michiel Cnudde (ook voor Gold tic-
kets). Voor wie nog zin heeft in iets zoets, 
is er een Free candybar!”

Het wordt dus een avond die je niet 
mag missen! Meer info en tickets vind 
je op de Facebookpagina ‘WGO’ en op 
ticketgang.be.

De volledige opbrengst van dit evenement gaat naar goede doelen.
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GROTE STEENWEG 129
9870 ZULTE (OLSENE)

09/335 27 73 - garden@ruwomat.be

OPENINGSUREN
ma-vrij:  8u00-12u00 - 13u00-18u00

zaterdag: 8u00-12u00

VERKOOP, ONDERHOUD 
HERSTELLING TUINMACHINES

UW SPECIALIST 
IN ROBOTMAAIERS

VERHUUR
TUIN- & BOUWMACHINES

GRATIS PLAATSBEZOEK
MET ANALYSE EN ADVIES

ADVERTENTIE_MANDELBODE_VOORJAAR 2020.indd   1ADVERTENTIE_MANDELBODE_VOORJAAR 2020.indd   1 13/02/2020   11:29:0813/02/2020   11:29:08
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Wat leeft in je vereniging? 

kalender

DAVIDSFONDS AARSELE-KANEGEM
14/03 Kinepolis Kortrijk om 17.30u. Opera van Richard Wagner
DE BUITENLOPERS
24/03 Start nieuwe seizoen om 19u. aan de sporthal Markegem
DE KIEM WAKKEN
5,12,26/03 Open atelier
19/03 Tekenen naar model
29/03 Doemarkt *
FEMMA DENTERGEM
3/03 Wandelen
11/03 Kookles
17/31/03 Fietsen
GEZINSBOND DENTERGEM
17/03 Koken voor mannen
GEZINSBOND OESELGEM
3/03 Fit van 1 tot 12
22/03 100-jaar gezinsbond nationaal
KVLV DENTERGEM
2/03 Gewestactiviteit: Bezinning in ‘t Gelove
9/03 Agra: Fytolicentie te Koolskamp
14/03 Bowling met steengrill in Oostrozebeke
25/03 Keramiek met Els Wattyn 
KVLV WAKKEN-MARKEGEM-ST.BAAFS-VIJVE
1/03 Winterwandeling met ontbijt
2/03 Regio: Themanamiddag in ‘t Geloof Tielt
9/03 Kookles met Karine Tanghe: Valduvis
20/03 Bowling in Oostrozebeke (met partners)
24/03 Bloemschikken: paasstuk in Oeselgem
29/03 Mama Mia: musical te Antwerpen
LDC DOMEIN KLOOSTERHOF  
2/03 Verpleegkundig consult
2,9,16,23/03 Gitaarles voor beginners
4,11,28,25/03 Infopunt dementie
3/03 Marktuitstap met de Trimard
3,10,24,31/03 Stoelyoga (dinsdagvoormiddag)
3,10,24,31/03 Kinderyoga
3,10,24,31/03 Yoga (‘s avonds)
5,12,19,26/03 Cursus Android ism CVO
5/03 Pannenkoekennamiddag
5/03 Infosessie “Veerkracht” ism CAPE
6,13,20,27/03 Cursus Dagelijkse computerkost ism CVO
6,13,27/03 Yoga 55+ (vrijdagnamiddag)
12/03 Avondbuffet
12/03 Breiclub
16/03 Bingo
17/03 Zitdans
17/03 Computerhelpdesk
19/03 Honingdegustatie
19/03 Workshop Culinair ism Femma
19/03 Menu van de chef
23/03 De Zoete Zonde (flensjes met ijs en chocoladesaus)
26/03 Dementvriendelijk turnen ism CAPE
Elke di.nam. Wandelclub Avanti 
Elke woe. Kaartnamiddag (5/02 voor punten)
Elke do. Line-dance
Elke vr. Petanque en spelnamiddag om 14 u.
MANEGE KERSTENBURG  
6,7/03 Koekjeskaarting tvv ruiterclub - inleg 1,25 euro
MARKANT DENTERGEM  
11/03 “Mijn werk in Afrika” met Dr. Nele Vangheluwe
MARKANT WAKKEN  
25/03 Opgeruimd staat netjes
OUDERCOMITEÉ VRIJE BASISSCHOOL ZEPPELIN  
12/03 Voordracht positief opvoeden.
TESTERIP PETANQUECLUB  
15/03 START petanqueseizoen - wekelijks op zo.vm. om 9 uur
SAMANA WAKKEN, MARKEGEM, OESELGEM  
7/03 Conservenkaarting - CC Hondius 15u - 24u - inleg 1,50 €

TIP   FOTOGRAAF  H
O

U
 M

E DE HELE
 M

A
AND BIJ • 

ZO 01 MRT. 15h00 KSK Steenbrugge  -  KZ DENTERGEM
ZO 08 MRT. 15h00 KZ Dentergem  -  FC DOOMKERKE
ZA 15 MRT. 15h00 KVV AARTRIJKE  -  KZ DENTERGEM
ZO 22 MRT. 15h00 KZ Dentergem  -  KSK WENDUINE
ZA 29 MRT. 15h00 SKD HERTSBERGE  -  KZ DENTERGEM

SPEELKALENDER MAART EERSTE ELFTAL

KON. ZONNEKLOPPERS (KZ) DENTERGEM
VZW    Stamnummer : 3968

DOEMARKT

Zondag 29 maart
van 14u tot 17u30

Cafetaria WZC Wakken

Wij zoeken creatievelingen om kunst 
te tonen en ter plaatse te maken!
schilderen, tekenen, keramiek, juwelen,
boetseren, kaarten, naai- en breiwerk,...

Info: karin.beel@telenet.be of anndecon@hotmail.com

WOONZORGCENTRUM
O.L.V. VAN LOURDES
Samen vzw

IEDEREEN WELKOM

We verwachten alle geinteresseerden 
woensdagnamiddag vanaf  13u30

PETANQUECLUB
OKRA DENTERGEM

We starten het seizoen 
op 18 maart 2020.

* Lees m
eer op de advertenties

Volgende editie verschijnt op 30 maart 2020.
Wil je graag adverteren? Heb je info voor de volgende editie?
INFO indienen ten laatste 15 maart via
info@demandelbode.be of www.demandelbode.be

Verspreidingsgebied: 5350 ex in Groot-Dentergem, Aarsele Statie, 
St.-Baafs-Vijve, Verre Ginste, Wontergem, Gottem 

en bakkerijen, RVT, bibliotheek.

» adverteren? «

drukkerij
Verhaege

www.ontwerpruth.bewww.drukkerijverhaege.bewww.lacaprint.be



N
ie

ts
 u

it 
de

ze
 u

itg
av

e 
m

ag
 w

or
de

n 
ve

rv
ee

lv
ou

di
gd

, o
pg

es
la

ge
n 

in
 e

en
 g

ea
ut

om
at

is
ee

rd
 g

eg
ev

en
sb

es
ta

nd
 e

n/
of

 o
pe

nb
aa

r g
em

aa
kt

 in
 e

ni
ge

 v
or

m
 o

f o
p 

en
ig

e 
w

ijz
e,

 h
et

zi
j e

le
kt

ro
ni

sc
h,

 m
ec

ha
ni

sc
h,

 d
oo

r f
ot

ok
op

ie
ën

, o
pn

am
en

 o
f o

p 
en

ig
e 

an
de

re
 m

an
ie

r z
on

de
r v

oo
ra

fg
aa

nd
e 

sc
hr

ift
el

ijk
e 

to
es

te
m

m
in

g 
va

n 
de

 u
itg

ev
er

 .

VERSE BEREIDINGEN OP BASIS VAN KIP

TIELTSTRAAT 14 - MARKEGEM - 0477 27 59 22 (baan Wakken-Tielt op 100m van De Trog)

RECLAME MAART
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zoals: gehakt, worst, hamburgers en gehaktbroodje, vol-au-vent, bereid kalkoenstoofvlees, 
kippenballetjes in tomatensaus, kip in chinese saus, kippengyros, enz...  

Elke ZONDAG van 8 tot 13 uur:  KIP & RIB a/h SPIT

zondag 8/03

VOL AU VENT
1 kg + 500 g GRATIS

2 RIBBEN
+ 1 aperio GRATIS 

zondag 22/03

BEREID STOOFVLEES
750 g + 250 g GRATIS

1 KIP
+ 500 g patatjes GRATIS

zondag 15/03

HAMBURGERS
3 + 1 GRATIS

KIPPENBILLEN
3 + 1 GRATIS

zondag 29/03

KIP IN CHINESE SAUS
750 g + 250 g GRATIS

1 KIP
+ 300 g boontjes GRATIS

AARSELE

ARDOOIE

ARDOOIE

PITTEM

ARDOOIE

PITTEM

DEINZE

KNESSELARE

OOSTROZEBEKE

DEINZE

TIELT TIELT

LOTENHULLE

OOSTROZEBEKE

OOSTROZEBEKE

OOSTROZEBEKE

OOSTROZEBEKE

OOSTROZEBEKE

INGELMUNSTER

TIELT

AARSELE

NEVELE

ARDOOIE

WAKKEN

OOSTROZEBEKE

KOOLSKAMP

PITTEM LICHTERVELDE

€ 459.000

9u30 – 10u30 9u30 – 10u30 9u30 – 10u30 9u30 - 10u30 9u30 - 10u30 11u00 - 12u00 11u00 - 12u00

€ 315.000 excl. kosten

Vanaf € 375.000

€ 325.000

€ 195.000

€ 259.000

€ 635.000

€ 220.000

€ 485.000

€ 249.000

OP AANVRAAG € 399.000

€ 785.000

€ 209.500

€ 319.000

€ 199.000

€ 160.000

€ 178.000

€ 340.000

€ 279.000

€ 279.000

€ 345.000

Vanaf € 259.125 excl. kosten

OP AANVRAAG

€ 259.000 - € 264.000

€ 229.000

OP AANVRAAG € 195.000

Deinsesteenweg 183
Opp. 1.096 m² - EPC 286 kWh/m²
Ag, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Eekhoutstraat 2
Opp. 137 m² - EPC 120 kWh/m² 
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Kloosterstraat 3 
Opp. 181 m² - EPC 386 kWh/m²
Wg, Vg, Gvkr, Gvv, Gmo 

Brugsesteenweg 88
Opp. 2267 m² - EPC 972 kWh/m²
Ag, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Stationsstraat 82
Opp. 697 m² - EPC 656 kWh/m²
Wg, Wu, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Koolskampstraat 25
Opp. 708 m² - EPC 170 kWh/m²
Wg, Wu, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Sint-Hubertstraat 125
Opp. 1.516 m² - EPC 600 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Nijverheidstraat 8
Opp. 559 m² - EPC 234 kWh/m²
Wglk, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Ongarijstraat 3
Opp. 2.293 m² - EPC 367 kWh/m²
Ag, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Knokkebaan 92
Opp. 643 m² - EPC 638 kWh/m²
Wglk, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Molstenstraat 89
Opp. 1.795 m² - EPC 364 kWh/m²
Wglk, Ig, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Kerkebosstraat 9
Opp. 4.794 m² - EPC 721 kWh/m²
Lwag, Vg, Gvv, Gvkr,Gmo

Bruggestraat 68
Opp. 593 m² - EPC 239 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Steenweg op Deinze 116A
Opp. 1.797 m² - EPC 148 kWh/m²
Wglk, Ag, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Hoogstraat 84 
Opp. 850 m² - EPC 940 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Markt 8/0101
Opp. 130 m² - EPC 148 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Ingelmunstersteenweg 145
Opp. 1.510 m² - EPC 1358 kWh/m²
Wglk, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Kerkstraat 2A
Opp. 206 m² - EPC 373 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Anzegemse Route 17
Opp. 350 m² - EPC 109 kWh/m²
Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Stationsplein 2/15
Opp. 130 m² - EPC 149 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Pastorijstraat 70
Opp. 571 m² - EPC 385 kWh/m²
Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Biebuyckstraat 42 
Opp. 1.401 m²  - EPC 435 kWh/m²
Ag, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Zwevezeelsestraat 87
Opp. 422 m² - E 40
Wg, Vg, Vv, Gvkr, Gmo

Markegemstraat 9
Opp. 391 m² - EPC 337 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Tieltsteenweg 18 - 20
Opp. 96 m² - EPC 109 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Kloosterstraat 1/5
Opp. 105 m² - EPC 109 kWh/m² 
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Stationsstraat 11
Opp. 505 m² 
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gmo

Hazelstraat 3
Opp. 130 m² - EPC 486 kWh/m²
Wg,Vg, Gvv, Gvkr,Gmo

11u00 - 12u00 11u00 - 12u00 11u00 - 12u00 13u00 - 14u00 13u00 - 14u00 13u00 - 14u00 13u00 - 14u00

13u00 - 14u00 14u30 - 15u30 14u30 - 15u30 14u30 - 15u30 14u30 - 15u30

16u00 - 17u00 16u00 - 17u00 16u00 - 17u00 16u00 - 17u0014u30 - 15u3014u30 - 15u3014u30 - 15u30

13u00 - 14u0013u00 - 14u00

ERA Lafaut Vredestraat 12 • 8700 Tielt • T 051 40 97 92

Markt 145• 9800 Deinze • T 09 330 22 32

www.era.be/lafaut • lafaut@era.be

Vastgoed raakt beter verkocht met een ERA-makelaarOPENHUIZENDAG
ZATERDAG 7 MAART 2020


