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THE ART OF CARE

Zorggroep

Piccolo
COLOFON
Gratis maandblad voor

We informeren jullie graag maandelijks over wat er zoal in de streek
gebeurde of wat er te wachten staat.
De lokale handelaren adverteren maar
al te graag in dit gratis magazine
omdat ‘lokaal kopen’ tegenwoordig
nog meer mensen aanspreekt.

INHOUD
Tiegembos
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Verkeersveiligheid
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Kort nieuws
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Je kan voor al je vragen of publicaties
terecht bij puntgaaf via
piccolo@puntgaaf.be en
op het nummer 056 77 76 52.

Zwevegem, Sint-Denijs, Moen,
Heestert, Otegem, Sint-Lodewijk
Oplage 10.800 ex
Bedeeld in alle bussen waar
reclame wordt toegestaan.
De opdrachtgevers van
advertenties en redactionele
teksten zijn verantwoordelijk voor
de inhoud ervan. Niets uit deze
uitgave mag gekopieerd worden
of elders gepubliceerd, zonder de
schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Verantwoordelijke uitgever
Puntgaaf
Dragonderdreef 22
8570 Vichte
tel. 056 77 76 52

Veel leesplezier, het PICCOLO-TEAM.

piccolo@puntgaaf.be

BENT U OOK NIEUWSGIERIG
WAT UW EIGENDOM WAARD IS?
WIJ KOMEN GRAAG GRATIS
EN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS.

groot Anzegem Geert
0477/796097
groot Avelgem Sacha
0496/104297
groot Zwevegem Dignum 0495/131477
OF SURF SNEL NAAR ONZE NIEUWE WEBSITE!

Harelbekestraat 50 · 8570 VICHTE

WWW.IMMODEBO.BE

DEERLIJK
Marquettestraat 14
woning met 3 slaapkamers
EPC 392kwh/m²
Prijs 194.000€
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DUBBEL GLAS VERPLICHT IN ELKE WONING
Van enkel en dubbel naar HR+ glas
in bestaande ramen is mogelijk (hout, pvc of alu).
Ook vervangen wij velux, koepels en polycarbonaat.
Gratis info bij :

H. Consciencestraat 27 • 8530 Harelbeke

5%

tel. 056 71 22 60 • fax 056 71 29 94
info@glascallewaert.be

korting op vertoon van deze bon, geldig in 2022

Thuisverpleging
Yentl & Delﬁen
Regio: Zwevegem / Deerlijk

Delﬁen Vermeulen > 0474 60 40 91
Yentl Dhaene > 0472 43 28 86
thuisverplegingyentlendelﬁen@gmail.com
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Tiegembos
nieuwe concessiehouders van het Sint-Arnolduspark

Soﬁe Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout zijn de nieuwe concessiehouders van het Sint-Arnolduspark, beter gekend als Tiegembos. “In de lente van 2024 willen we hier een nieuw complex openen dat bestaat uit een taverne met
kleine kaart en een feestzaal. Aansluitend willen we de concièrgewoning omvormen tot 8 gastenkamers.”

Tiegembos krijgt een complete
make-over. De huidige twee horecagebouwen en de garage worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. “Ieder jaar schreven we korte
concessies uit voor een pop-upcafé,
maar we waren ook op zoek naar een
concessiehouder op lange termijn”
zegt schepen Yannick Ducatteeuw
(Inzet). “Na een uitgebreide selectieprocedure kwamen we uit bij Sofie
Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout. Voor de gebouwen kennen we
hen een concessie toe onder de vorm
van een erfpachtovereenkomst van
50 jaar. Sofie en Pieter-Jan overtuigden ons met hun plannen om van het

park een herkenbare en vaste stek te
maken voor natuurliefhebbers.”
“De twee huidige vervallen gebouwen
worden vervangen door een nieuw
gebouw met groendak” zeggen Sofie
en Pieter-Jan. “Samen met Wielfaert
architecten hebben we gezocht om
het concept naadloos met de natuur
te laten aansluiten. Dit gebouw zal
verschillende functies combineren.
De brasserie met een ruim terras en
zicht op de speelweide wordt het
kloppende hart van het park. Je zal er
terechtkunnen voor een frisse pint,
een heerlijke pannenkoek of een lekkere vol-au-vent. Een multifunctionele
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zaal tot 100 personen en een zicht
van 180 graden worden de blikvangers. De zaal kan gebruikt worden
voor (doop)recepties, activiteiten van
verenigingen, zakelijke evenementen.
Kleinschalige en rustige bijeenkomsten. We hopen dat alles klaar is
tegen de lente van 2024, deze zomer
blijft alles bij het oude.”
Het koppel heeft alles vooraf bekeken
met Erfgoed en Natuur en Bos. “Zo
komt het nieuwe gebouw binnen de
bestaande verharding. De parking
wordt geoptimaliseerd zodat er 18
auto’s kunnen staan. Ook de toegankelijkheid wordt verbeterd.”
“In een tweede fase, het liefst
>>

>> aansluitend, komt er in de huidige
concièrgewoning een B&B met acht
kamers met hedendaags comfort
worden ingericht. Ideaal voor wie
een paar dagen aan de voet van de

Vlaamse Ardennen wil vertoeven. Een
uitvalsbasis voor een weekendje fietsen, wandelen, golfen en culinair genieten, maar het kan ook door de vele
bedrijven in de omgeving gebruikt

worden. Het huidige jeugdverblijf blijft
behouden en wordt opgefrist, er is
een leslokaal ter beschikking voor de
scholen uit de buurt.”
Peter Malaise

otegemstraat 131
8550 zwevegem

ELECTRO

T +32 (0)56 71 66 64
M +32 (0)477 43 67 34

Patrick Clarysse

Huur, vastgoed en bouw

ALGEMENE
ELEKTRICITEITSWERKEN

Verdediging voor de politierechtbank

Luxemburglaan 13
Zwevegem

NIEUWBOUW

Opeisen van lichamelijke schade en schade aan goederen

VERBOUWING
ELEKTRISCHE KEURING

stefaan.bonte@advocaat-zwevegem.be

Tel. 056 75 44 55
GSM 0476 51 63 64

patrickclarysse@skynet.be

www.e-pc.be

www.advocaat-zwevegem.be

Wij zoeken een nieuwe collega voor

Afwerking en veredeling van drukwerk (m/v)
Functieomschrijving
- Manuele afwerking van allerlei drukwerk.
(vouwen, verzamelen, lijmen, kleur op snee, inbinden ...)
- Machinale afwerking van drukwerk (snijden, nieten,
vouwen, rillen, boren, lijmen brochures ...)
- Drukwerk verpakken en klaarmaken voor verzending
Proﬁel
-

Liefde voor papier
Nauwkeurig en logisch werken
Ervaring is geen vereiste, interne opleiding mogelijk
Gemotiveerd om verzorgd en kwaliteitsvol werk af te leveren
Creatief en oplossend denken
Zowel zelfstandig als in teamverband werken

Persoonsgebonden competenties
-

Creativiteit
Resultaatgerichtheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Flexibiliteit

Aanbod
- Job met veel afwisseling
- Creatieve job
- Aangename werksfeer
in familiaal bedrijf
- Marktconform salaris
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Waar en hoe solliciteren?
Puntgaaf bv
Dragonderdreef 22, 8570 Vichte
056 21 01 07 - info@puntgaaf.be
Contact: Dhr. Vercruysse
www.puntgaaf.be

Fiets 20, 40 of 90 km
langs het water

Verken al ﬁetsend het hart van de Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai
langs de jaagpaden van de Blauwe Ruit, waterlus van 90 km .
Een ﬁetstocht langs onze belangrijkste waterlopen.

Ontdek wat we te bieden hebben :
watererfgoed, industrieel erfgoed,
parken, natuurgebieden en levendige
steden.
Kom vanuit Roubaix, Comines-Warneton of Zwevegem de Blauwe Ruit
per fiets ontdekken op onze routes
van 20, 40 of 90 km!
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Verkeersveiligheid
Vrije Centrumschool Zwevegem

VRIJE CENTRUMSCHOOL Zwevegem
zet in op VERKEERSVEILIGHEID
jaarlijkse verkeersweek opnieuw een
succes
Ieder jaar, rond begin mei, gonst
het van de bedrijvigheid in de Vrije
Centrumschool van Zwevegem.
Dan vindt immers de verkeersweek
plaats: een week boordevol activiteiten voor de kinderen in het teken van
veiligheid en verkeer.
De Vrije Centrumschool zet zich al
jaren in voor een veilige schoolomgeving en een duurzaam verkeersbeleid.
Zo worden kinderen aangemoedigd
om te voet of met de fiets naar
school te komen en worden ouders
gesensibiliseerd om met de wagen de
schoolomgeving te mijden.
In de verkeersweek werd hierop extra
gefocust. Er werd per graad elke dag
een verkeersbeker uitgereikt aan de

klas met het hoogste percentage veilige en duurzame weggebruikers. De
motivatie was dan ook groot. Sommige groepen haalden met gemak elke
dag 100%.
Intensief oefenen van verkeersvaardigheid stond ook op het programma. In elke bewegingsles werd de
fietsbehendigheid aangescherpt
met een fietsparcours en om een
vaardige stapper te worden werden
praktijklessen, vaak in samenwerking
met de politie, in de schoolomgeving
ingepland. Uiteraard kwamen ook
lessen over de verkeersborden en
verkeersregels aan bod.
In een ruimere context werd ook
aandacht besteed aan veiligheid. Zo
maakten de kinderen kennis met de
ziekenwagen van het Rode Kruis, labelden politieagenten de fietsen van
de kinderen, oefende men een snelle
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busevacuatie in en werden EHBO-cursussen aangeboden.
De apotheose vindt begin juni plaats.
Dan gaan onze zesdeklassers hun
fietsexamen afleggen. Na een theoretische proef fietsen ze op
de openbare weg een parcours en
worden onderweg door observatoren
beoordeeld. Dat iedereen hiervoor
slaagt, heeft ongetwijfeld te maken
met de 9 voorafgaande jaren waarin
sterk op veiligheid en verkeer werd
ingezet.
Tot slot een woord van dank aan de
politieagenten, de vrijwilligers van
het Rode Kruis, de EHBO-instructeurs en alle enthousiastelingen die
meehielpen om deze verkeersweek te
laten slagen. ‘Ik leef veilig en gezond’
is een slagzin uit de visie van de Vrije
Centrumschool en de kinderen zullen
het geweten hebben!

,XBMJUFJUTDPÑSEJOBUPS
(m/v)

)TQ\$GEMGTVUVCCVYGTGNFYĐFDGMGPFCNUFÅRCTVPGTXQQTKPFWUVTKÇNGOCEJKPGPCCNFGPRTGEKUKGEQORQPGPVGPGPIGURGEKCNKUGGTFGHĐPGIGTGGFUEJCRRGPCNUQQMU[UVGOGPGPFKGPUVGP
XQQTFGRTQFWEVKGGPJGVXGTDKPFGPXCPVGZVKGNQRRGTXNCMMGP*GVDGFTĐHYGTFQRIGTKEJVKP
JGGHVQRXCPFCCIYGTGNFYĐFTQPFYGTMPGOGTUGPIGPGTGGTV/KQQO\GV&G
XGUVKIKPIVG&GGTNĐM)TQ\$GEMGTV%CTFKPI$GNIKWOKUJGVGZRGTVKUGEGPVTWOXQQTFGRTQFWEVKGXCPUVCNGPMCCTFGPFTCCFURGEKƜGMXQQTVQGRCUUKPIGPKPFGPQPYQXGPKPFWUVTKG
Uw functie
+FCFOUIFUFFSTUFBBOTQSFFLQVOUWPPSQSPEVDUJFJO[BLFEBHEBHFMČLTFLXBMJUFJUT[BLFOFOHFFGUBEWJFT
PWFSEFUFOFNFONBBUSFHFMFOJOEJFOHSPOETUPGGFOFOFJOEQSPEVDUFOEFLXBMJUFJUTTUBOEBBSEOJFUIBMFO
UFOFJOEFEFLXBMJUFJUWPPSFMLQSPEVDUUFWFS[FLFSFO+FJOWFOUBSJTFFSUEFLMBDIUFOWBOLMBOUFOFOMFWFSBODJFSTJOEFCFTUBBOEFEBUBCBTFPN[PFFOLMBOUHFSJDIUFTFSWJDFUFLVOOFOBBOCJFEFO
+FJNQMFNFOUFFSUBDUJFTPNEFQSPEVDUJFNFEFXFSLFSTUFTFOTJCJMJTFSFOFOBBOUF[FUUFOUPUIFUMFWFSFOWBOLXBMJUFJUTWPMMFQSPEVDUFO+FCFOUFWFOFFOTWFSBOUXPPSEFMČLWPPSIFUVJUWPFSFOWBOJOUFSOF
BVEJUTFOCJFEUPOEFSTUFVOJOHJOEFWPPSCFSFJEJOHFOWPPSFYUFSOFBVEJUT)FUVQUPEBUFIPVEFOWBO
IFUEPDVNFOUFOCFIFFSTZTUFFNCFIPPSUPPLUPUKPVXUBLFOQBLLFU+FSBQQPSUFFSUBBOFOXFSLUOBVX
TBNFONFUEFLXBMJUFJUTNBOBHFS
7YRTQƜGN
• +FCFOUIPVEFSWBOFFOCBDIFMPSEJQMPNBPGHFMČLXBBSEJHEPPSFSWBSJOH
• +PVXLSJUJTDIFCMJL PPHWPPSEFUBJM[ČOPONJTCBBSFOKFXFSLUHSBBHWPMHFOTEFWPPSHFTDISFWFO
QSPDFEVSFT
• +FLVOUHPFEPWFSXFHNFUEFDPVSBOUFTPGUXBSFQBLLFUUFO LFOOJTWBO4"1JTFFOQMVTQVOU
• +FTUBBUTUFWJHJOKPVXTDIPFOFOFOEVSGUUFXČ[FOPQGPVUFOPGUFLPSULPNJOHFOJOIFUQSPDFT
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Ons aanbod
•Je komt terecht in een dynamisch en
HSPFJFOECFESČGXBBSJOJUJBUJFGXPSEU
BBOHFNPFEJHE
•We voorzien een gedegen on-the-job
opleiding
q+PVXJO[FUFOFOHBHFNFOUXPSEUCFMPPOENFUFFOBBOUSFLLFMČLFWFSMPOJOH
BBOHFWVMENFUFYUSBMFHBMFWPPSEFMFO
Heeft u interesse?
$POUBDUFFS1BUSJDJB#PTTVZU 
PG
QBUSJDJBCPTTVZU!HSP[CFDLFSUDPN
)TQ\$GEMGTV%CTFKPI$GNIKWO08
Kleine Tapuitstraat 12
%FFSMČL
XXXHSP[CFDLFSUDPN

KO R T N I E U WS
KO R T N I E U WS
KO R T N I E U WS
KO R T N I E U WS
KO R T N I E U WS

MIDZOMERCONCERT 2022

R.U.R. MASSASPECTAKEL

Noteer Alvast zaterdag 25 juni 2022.
Wat ooit voorzien was als een nieuwjaarsconcert 2021
wordt een midzomerconcert 2022!
Het Barokconcert RESPIRO verzorgt voor ons VIVA VIVALDI;
Het ensemble luidt de zomer in met het topwerk “ De vier
jaar getijden” van Vivaldi geflankeerd door andere muziek
van Vivaldi en Mozart. Het wordt een sprankelende uitvoering met topviolist Siewald Degraeve in de hoofdrol.
De muziek wordt gebracht samen met originele poëzie en
een videoprojectie rond de jaargetijden, hierdoor wordt het
programma heel toegankelijk.
Locatie: St Amanduskerk, Otegemstraat 1 te Zwevegem.
Wanneer: zaterdag 25 juni 2020 aanvang 20u00.
Inkom: DF leden € 15,00 DF leden, niet leden en ADD 20,00,
gratis voor - 18 jarigen.
Inschrijven via Bavo.de.clercq@telenet.be of gsm
0476664678. Of door overschrijving voor 15 juni op
rekening Be56 4687 1331 1188 van DF Zwevegem met vermelding ‘Midzomerconcert’ naam en aantal kaarten.

‘In het najaar van 2022 (alle voorstellingen zijn gepland
in de maand december) spelen Toneelgezelschap Klakkeboem (Zwevegem), Die Ghesellen (Deerlijk), Spinsels (Gullegem), TG InTeam (Zwevegem) en de Klakkeboem-Kids
(Zwevegem) de massaproductie ‘R.U.R.’ in de Transfosite
te Zwevegem. R.U.R. werd in 1920 geschreven door de Pool
Karel Capek en blijkt nu brandend actueel te zijn.

ZONDAG 3 JULI 2022 SINT-DENIJS:
35STE HOEVE-VOLKSFEEST VLAANDEREN FEEST !
Landelijke Gilde en FERM Sint-Denijs nodigen u van harte uit
op: het 35ste HOEVE-VOLKSFEEST
zondag 3 juli 2022
Loodsen Goemaere Marquettenstraat 3,
8554 Sint-Denijs-Zwevegem
11u00 : tractorwijding op de weide nabij de loodsen
Goemaere, gevolgd door een rondrit door het dorp.
11u00 : aperitief
13u00 : gegrilde beenhesp met groentenkrans en krieltjes
+ dessert
Volwassenen : 22 euro (vvk : 20 €)
Kinderen : 13 euro (vvk : 12 €)
Doorlopend : strokasteel en springkastelen voor de kinderen.
Om 15u00 : tombola met waardevolle prijzen,
o.a. ballonvaart voor 2 personen en een dagreis op 11 juli.
Info en/of inschrijving bij de bestuursleden
of telefonisch : tel. 0478 26 52 81 (Ivan Vandendriessche) of
0475 97 35 49 (Annie Vanwijnsberghe) ;
of via mail :lg.sintdenijs@gmail.com .

Voor deze productie zijn we uiteraard nog op zoek naar medewerkers allerhande: een kostuumontwerper, naaisters,
techniekers (licht), figuranten, algemene medewerkers, toneelmeesters, (grime), decorbouwers, enz.
Wie meer info wil of al meteen zegt ‘Dit zie ik zitten!’,
stuur gerust een mailtje naar r.u.r.-vzw@outlook.be.’

ONTBIJT
Op 12 juni 2022 biedt de Ouderraad Gemeenteschool Heestert een Vaderdagontbijt aan huis aan om jullie vader even
te verrassen! Of verwen gewoon eens jezelf, je vrienden, …
De opbrengst van deze actie gaat integraal naar projecten
die volledig gericht zijn op de leerlingen zelf. Extrascolaire
activiteiten en eventuele aankopen van materiaal, waarvoor
geen specifieke budgetten voorzien zijn.
Ontbijt: krokante pistolet, zachte pistolet, chocoladekoek,
sandwich, yoghurt, peperkoek, fruitsap, + beleg: €10/pakket.
Extra bubbels? €12 gekoelde fles cava
De ontbijtpakketten worden ten laatste om 8u30 aan huis
geleverd in Groot-Zwevegem, Groot-Avelgem, Spiere-Helkijn en Bellegem. Geef je bestelling, naam en adres door
vóór 1 juni 2022 op volgend nr. 0474/32.01.64 of
luc.rysselynck@skynet.be Betaling op rekeningnummer:
BE84 7554 8421 4959 met mededeling van naam, adres en
aantal.
Alvast bedankt voor jullie steun!
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Voelen jullie ook stilaan de kriebels om straks
weer massaal af te zakken naar Moen op
zondag 26 juni 2022? Groot gelijk want voor
de 9de keer willen we, samen met jou, van de
Moense Kinderfeeste opnieuw een topeditie
maken!
De laatste editie dateert ondertussen van
2018. Omwille van corona kon de editie in
2020 jammer genoeg niet doorgaan.
Voor de tweede keer slaan we onze ‘tenten’
op bij Transport Vanneste. Dat mag je ook
letterlijk nemen want dit jaar kozen we voor
het thema ‘Cowboys en Indianen’! Onze tipi’s,
totempalen, strijdbijlen en lasso’s brengen je
zo in de verbluffende wereld van het Wilde
Westen.
Er zijn niet minder dan 20 nieuwe attracties en
stands dit jaar waaronder de adrenalinerush,
hagedispiste, Guapa, stokpaardenrace en
leuke knutselstands in het thema! We willen
de trouwe bezoekers andermaal verrassen
terwijl wie voor het eerst naar Moen afzakt
ogen tekort zal komen!

Zondag 26 juni 2022
11-12

06
2022

Vergeet zeker je speelkleren, zwemkledij
en handdoek niet. Met de tarzanbaan, het
schuimparcours of de bootjes zou je wel eens
nat kunnen worden!
Iedereen van harte welkom vanaf 13.30 uur
op de terreinen van Transport Vanneste:
Stationsstraat 82 in Moen.
Dit jaar voorzien we extra parkeergelegenheid. Maar bij deze een warme
oproep om zoveel mogelijk met de fiets of te
voet te komen. We zorgen in elk geval voor
een ruime én veilige fietsenstalling!
Tot zondag 26 juni 2022!

Voor deze editie zetten we ons extra
hard in. Een deel van onze opbrengst
gaat namelijk naar Huize Ten Dries
uit Sint-Denijs. Dit is een fantastische
vzw die zich inzet voor de intensieve
begeleiding van kwetsbare ouders en
hun kinderen.

UITVAARTVERZORGING

EERSTE

EN GRAFZERKEN

WIJNBOUW

BEURS
Voor professionelen en enthousiasten

Eerste Wijnbouwbeurs in Vlaanderen – België
Voor professionelen en enthousiasten
Informatie – Technologie - Masterclasses – Networking – Vlaamse Wijnen proeven
Meer informatie op www.vi-tec.be
Zaterdag 11 juni, 2022
Zondag 12 juni, 2022

ZWEVEGEM - 056 75 50 19

10:00u - 18:00u
10:00u - 17:00u

MOEN - 056 300 700

Waregem Expo - Zuiderlaan 26, 8970 Waregem
www.waregemexpo.be

DEERLIJK - 056 777 930
DESSELGEM - 056 94 38 00

Toegang gratis, mits inschrijving via event Eventbrite:
https://vi-tec_2022.eventbrite.be/

OOSTROZEBEKE - 056 66 72 10

Georganiseerd door de
West- en Oost-Vlaamse Wijnbouwers vzw
www.wijnbouwers.be

WWW.MESSIAEN.BE
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“Thuis in vastgoed ”
Avelgemstraat 37
Zwevegem
T 056 75 76 79
info@yvimat.be

ZWEVEGEM

Instapklare HOB met dubbele garage, gelegen
in een doodlopende straat te centrum
Zwevegem. Gezellige, open leefruimte met
zicht op groen! Beschikt over 3 slaapkamers,
berging en handige wasplaats.
VG, GMO, GVKR, GVV, WG – EPC 149 - UC 2588616

DESSELGEM

Handelshuis met uitweg op groene parkzone.
De eigendom met een ware TOP-ligging
bestaat uit een half-open bebouwing met
verdieping, aanbouw en overdekte doorgang
vanaf de straatzijde naar de tuin.
VG, GMO, GVKR, GVV, WG - EPC 457 - UC 2560361

ZWEVEGEM

Commercieel gelegen top-eigendom op een
perceel van 4.157 m2 met een commerciële
ruimte van 1.500 m2 met een schitterende
villa met zwembad.
VG, GMO, GVKR, GVV, WG - EPC 296 - UC 2577956

ZWEVEGEM

Doorniksesteenweg 12
Avelgem
056 75 76 79

HEESTERT

Sublieme penthouse met fenomenale terrassen
en magistrale zichten, bestaat uit woonkamer
omgeven door meerdere terrassen, open
ingerichte keuken met berging, 2 slaapkamers
waarvan 1 met ensuite badkamer, dressing,
garage en kelderberging.
VG, GMO, GVKR, GVV, WG - EPC 103 - UC 2587646

MOEN

Uitzonderlijke eigendom met prachtige
vergezichten op perceel van 10.481 m2 omvat
woning met schuren en garages. Renovatieproject maar leent zich ook perfect voor het
bouwen van een nieuwbouw.
VG, GMO, GVKR, GVV, AG - EPC 588 - UC 2591822

ZWEVEGEM

Half open bebouwing||Idyllisch gelegen eigendom op 2438 m2 middenin de velden met
hangar. Mogelijk om 1 nieuwbouw te plaatsen,
bouwvoorschriften van uw droomwoning ten
kantore.

Nieuwe penthouse van 122 m2 omringd door
zijn terras, lichtrijke woonkamer met open ingerichte keuken, berging, badkamer en 2 grote
slaapkamers, ondergrondse autostaanplaats.

VG, GMO, GVKR, GVV, AG - EPC 696 - UC 2569841

ZWEVEGEM

VG, GMO, GVKR, GVV, WG

ZWEVEGEM

Centraal gelegen appartement van 109m , met
kwalitatieve materialen afgewerkt, omvat
inkomhal met gastentoilet, leefruimte met
aanpalend de keuken, 2 slaapkamers, badkamer,
wasberging en ondergrondse garagebox.
2

VG, GMO, GVKR, GVV, WG – EPC 121,65 –
UC 34042-G-2007_264/EP02069/D086/D01/SD020

Welkom in hartje Zwevegem! Deze eigendom
waar kwaliteit en ruim wonen centraal staan,
werd doorheen de jaren met veel liefde onderhouden: polyvalent gelijkvloers, 4 slaapkamers,
2 badkamers, 3 garages.
VG, GMO, GVKR, GVV, WG - EPC 281 - UC 2295774
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