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Wereldkampioenschap Blokart 2010

■ BRANDHOUT Pellets briketten op
palet thuisgeleverd in gans België.
www.brandhouthandel.be 0473-54 20
21
815784

■

BROODBAKOVENS charmottesteen, deegkneders, graanmolen. Vr
particulieren. Eig constructie. www.
rofco.be-056 210688
848750

■

CONTAINERS tk 2dehands containers water&wdicht, gde staat,6m of
12m, ideaal vr stockage of stalling of
bouwkeet. Levering Vlaanderen. Te
bez. Rekkem(De Lar)Delcatran blok A6
naast E3. Inl.0475 598571
817390

■

ELEKTRISCHE ROLWAGEN
max.12km, weg wegens sterfgeval,
prijs 800 euro, 0473/717011
852537

Van 13 tot 17 oktober 2010 vindt op het sportstrand in Oostende het wereldkampioenschap
Blokart plaats. Blokart, een landzeildiscipline, is een snelgroeiende fun-sport die in 2002 vanuit
Nieuw-Zeeland naar België werd gebracht. De Belgian Blokart Club vzw organiseert voor het
eerst in Europa het wereldkampioenschap dat waarschijnlijk het grootste landzeilevenement ter
wereld zal zijn. Er zijn 158 piloten uit 18 verschillende landen ingeschreven. Meer info over de
sport en organisatie op www.belgianblokartclub.be - www.blokartworlds2010.com
AV561581G0

■

HERBRUIKSTENEN (alle soorten)
te koop. Gebr. De Leyn. Tel 050/
50.03.24 - 050/50.04.85 - 075/96.95.96

Quartier Bricolé

464456

■

HOEKSALON in nubuk kwaliteit,
mooi donker roze, zo goed als nieuw !
a 250. Tel. 050 300 988

Ellen Vandenbulcke is verantwoordelijk
voor Quartier Bricolé, een Vlaams project
voor erfgoedactualisering met als doel de
herwaardering van de LangestraatHoogstraat en het bieden van startkansen
aan ontwerpers van ambachtelijk design.
Binnen dat project werd in september 2009
ook een Quartier Bricolé winkel en infopunt opgestart.
„In samenwerking met de dienst Stedenbeleid willen we de LangestraatHoogstraat doen heropleven, door de lege
uitstalramen ter beschikking te stellen van
jonge designers, die er kunnen tentoonstellen. Zelf hebben wij ook een winkel,
waar we ambachtelijk design verkopen, en
op die manier oude ambachtelijke technieken op een vernieuwende manier laten
voortleven. ”
„Het gaat om toegepaste design, vooral
textiel (kledij, accessoires, sjaals, hoeden),
juwelen, speelgoed, postkaartjes. Het gam-

852423

■ MUUR mat gekleurd 44 a 10L,
kleuradvies thuis mog. Bevepe verffabriek, Monnikenwerve 86 Brugge 050
314046
851640
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Vastgoed Loontjens & Lagast

■

NAAIMACHINE Bermina Favorit,
op meubel. Kent alles. Zo goed als
nieuw, zr gde staat, interes. prijs 056
413157
852202

■

STOOMSTRIJKIJZER a 40, gietijzeren vleesmolen nieuw a 35, kristallen
wandlamp a 35, koffiesetapparaat a 5,
muziekstandaard in metaal a 12, bakoven a 100, 056 50 92 30 (na 19u)
848949

■

TWEEZIT in leder, wit bureelmeubel, stenen salontafel. Inl. 0497 42 33
90.

852411

■ VERSTEKZAAG Tot breedte van
22cm 50a Telefoon 050/840068

851311

MEUBELEN
KEUKENTAFEL wit ovaal,6 personen/uittrekbaar naar 8 personen, ronde
chromé poten,a 100 Tel 050 71 48 21

■ OUDE EETPLAATS Dressoir, tafel
+ 4 stoelen, barkast + kastje. Ieder bod
geldig 051 221232 Roeselare

UNIZO weet raad

Diensten

Wapenplein 10 - Oostende - 059 55 1919
’t Zand 20 - Brugge - 050 33 13 13
Nuytemanslaan 2 - Blankenberge

852539

www.unizo.be

PC &
COMPUTER
TWEEDEHANDS COMPUTERS
30 laptops en 50 pc’s uit faling,
heel scherpe prijzen!

www.ecubel.be

DB14/612964J0

DB11/449753B0

Eerste dansparty van vzw ont-dekking-s-rijzen in Ieper!

0476 23 05 34

■ 001 DE GOEDKOOPSTE : lcd
schermen van a 30/computers vanaf
a 75/ook laptops/startklaar XP/gar 6
mnd-015/517676
852151

■ 2DE HANDS MEUBELEN gezocht : antiek/modern, ook inboedels &
voll. opruiming. Cont. betaling. Ook
VERHUIZINGEN 0479 320.147
tprofijt@hotmail.com
844704

■

27 MENSEN gezocht die 5-50kg
willen afvallen in de komende maanden. www.sonias.be of 0478/440135
837116

■ AAN HUIS alle computerproblemen opgelost 7/7 Tel : 0484 788142

828730

POSTZEGELS
EN MUNTEN

■ AANKOOP CD’S -dvd’s-spelletjesplaystation-stripverhalen, contante betaling, z.w. Marktpl.10 Hooglede(dond.
gesl.) 0485/087622

■

■ AANVAARDT schilder behang parket en laminaatwerken en ook allerlei
kleine herstellingswerken 0476-903015

KOOP belgische franse en andere
verz ook brieven en postkrtn komt aan
huis contante betaling, Vansteenkiste
0475 784348
662825

■ POSTZEGELS EN MUNTEN .
Kom aan huis. Contante betaling. Tel
0477 427 332. Mail : manu. govaert@
skynet.be
840054

“Samen dansen in een gezellige sfeer” was voor deze avond het opzet van de organisatoren
van allenstaanden.net. Dit gebeurde voor het eerst op een geslaagde ‘Dansparty’ van vzw” ontdekking-s-rijzen” in de vroegere gebouwen van ‘Picanol’, Auris center in Ieper. De eerste danslustige ‘Alleenstaanden’ (foto) kwamen al vroeg opdagen. Zij waren dan ook ongetwijfeld de
bezielers van de latere uitgelaten sfeer in het unieke kader van ‘Dots’. Er komt een herhaling op
zaterdag 4 december. Wie er graag bij is, noteert dit alvast best in z’n agenda en kan een kijkje
nemen op www.alleenstaanden.net.
AV614253J0

■ TE KOOP GEVRAAGD Ik koop oude muntstukken in goud en zilver. Eerlijke prijs 051/30 33 99

852623

TE KOOP
GEVRAAGD
AANKOOP INBOEDELS en opkuis. Tel : 0491 12 58 27

851400

HERSTELLINGEN
& KARWEIEN
■

VLAEMINCK RUDY : klusjesman
vr alle timmer- + schilderwerk + plaatsen v. houten tuinomheining, gratis
prijsoff. Tel.0474 430725-050 674898
833420

■

WATERLEKKEN ! Elektronisch
opsporen ondergrondse waterlekken Chauffage-sanitair- Traen Technics, Legeweg 151 Oostkamp. 050 31 51 15
462875

■

ZANDSTRALEN v. geplaatste houten trappen, balken, plafonds, profes.
werk (30 jr. erv.) vrijbijvende offerte. T
0477 50 30 96 Martens Damme.
776473

INBOEDELS Aan-& verkoop. Erik
koopt alle inboedels, kasten, klein gerief. Voll opruiming, ook zolders & losse
stukken.0475 351436 regio West
Vlaanderen. Ook weghalen oud ijzer

KLEDIJ &
JUWELEN
■

ADIN - inkoper gouden juwelen ook
grote diamant, oud goud, zilver, tandengoud, platina, gouden munten antieke
juwelen Vestingstr 16 Antw 03-2136500

850275

■

BUDDY’S GOLD Aan-& verkoop
Juwelen (oud) Goud Zilver Diamant
Merkuurwerken. Dweersstr 8, 8000
Brugge 050 340 228 & Van Iseghemlaan 72, 8400 Oostende 059 50 67
29.

834554

TE KOOP

■

OUDE CHINESE vazen, borden,
kannen, schilderijen.. te koop gevraagd.
0475 876719
842006

■

■ BRANDHOUT & HOUTPELLETS
VANDERSTRAETEN JOHAN. Dé
goedkoopste in uw streek ! ! ! Droog
hout in verloren verpakking. Eik & beuk
vd stam 30 - 35 - 40 cm platgestapelde
m³, geen losse stères, ook halfdrooghout beschikbaar. Houtpellets : CO2
neutr. (Din). Gratis thuisgeleverd ! 052
225643 - 052 225381 www.vdstraeten.
be

VERKOOPZAAL Robbe koopt inboedels, losse stukken & kleingerief,
voll. opruimingen ook ophaling ijzer. T
0494 857395 www.verkoopzaalrobbe.
be
852513

DIREKT GELD voor juwelen diamant/briljant. Tel. 0475 23 66 46 of 051
21 09 76

VARIA

851231

BILJARTS , voetbaltafels 40 occasies-toonzaal 0475 789133 www.
cafespelenclubke.be
851229

■ AFSLANKEN of energie tekort ?
test ons gratis uit : www.3dagengratis.
com code : SMART
852566

■ ALGEMENE SNOEIWERKEN
SPECIALITEIT GEVAARLIJK WERK
snoeien, afzagen, ontkruinen, vormsnoei, afkorten alle soorten bomen.
0477572186

849692

■

ENGELSE COCKERPUPS te
koop. Ouders aanwezig. Sociaal. Gevac. Ontw. Geschipt 0475 32 27 72
HK10100961
852363

■ ERECTIESTOORNISSEN ? Betere prestaties ? Alles op natuurlijke basis ! 0475 407 794.

844995

■ GOLDEN RETRIEVERPUPS te
koop. Ouders aanwezig. Sociaal. Gevac. Ontw. Geschipt 0475 32 27 72
HK10100961
■ HALOGEENLAMP Staande halogeenlamp met dimmer. Weg wegens interieurverandering. a 10. Bel na 18 u. of
weekend : 0479 416332 (Izegem)

849528

■ INBOEDELS wij kopen voll. op. Wij
gev.e. gd prijs.G. cont. nod.056
503950- 0477 245101
851227

■

840069

■ ALLE METSEL- EN BETONWERKEN oprit terras wandtegels vloeren
betaalb prijs, zelfst bijberoep 051/
502645 na 18 u.

■ JUWELEN goud&diamant : aank+verk. Anne Coorevits-St. Niklaasstr.8-Gent. T09-223 61 43

776789

ALLE RENOVATIEWERKEN
pleister- en gyprocwerken a 13/u, Tel :
0493 789 476
■

ANTIEK brocante ’De Klossepoort’
aankoop volledige inboedels, bellenluchters, schilderijen, bronzen beelden,
boeken, postkaarten, oversch v winkels
Tel 0475 59 62 62

841921

■

ANTIEK glazen luchters mt bellen, religieus, folklore, inboedels,
stocks, vlugge bediening T0475 44
70 87
705919

■

BRANDHOUT EIK & BEUK - Pellets & houtbriketten, bestel nu 0477/48
08 89
852594

■ DAKWERKEN VHP Spec. pladf.
roofing Herst. Dakgoten zink koper.
Bekl. goten in PVC. Renov van uw dak
Pl. velux Ontmos dak + verf leien Isoleren dak Afbr. schouwen Gratis bestek
GSM 0496 77 26 66

382445

■

■

2DE HANDS antiek, inboedels,
luchters, meubels. 7/7. Tel.051 3037110478 705891
737756

DIEREN Koop schapen, geiten,
herten, pony’s, ganzen, pluimvee wol
matrasw Tel 051/77.86.88 - 057/
46.74.22
852849

852270

■

MASSAGE nieuw ! door mooie
thaise vrouw van 10 uur tot 22 uur Tel
0472 81 05 86
847395

■

MASSAGE regio Kortrijk dame
geeft massage(M/V) op afspr 0484780877
851520

■

MEDIUM v geboorte, vr oplossen v
probl, liefde, geld, werk, gezondh, tarot
of maraboe-kaart, op afspr 09 232 13
16 of 0499 713972 spreek Frans

852577

■

OCCASIE pc vanaf 99a , nieuwe
pc vanaf 289a laptop dell centrino
249a , alle herstel. /uitbreid. ; 25 jaar
erv. www.compuplanet.be 0475848344
852345

■

OOSTERSE MEUBELEN mooie
massieve Oosterse meubelen te
koop, prachtig houtsnijwerk : een
komplete slaapkamer, koreaanse
barkast, chineese buffetkast, madureese kist op wielen, linnenkist japura. Te bezichtigen op afspraak : tel
09 2228196 of email : hdxwg@
yahoo.com adres : Eedverbondkaai
215 te Gent
9091557

453256

850541

■

■ MASSAGE masseur, massage om
eventjes af te dwalen, aangenaam verwelkomt. Enkel op di-woe-zo na 19 u.
0476 678740 Zone 050-051

852362

INBOEDELS zolders, wij kopen alles op, volledig opgeruimd, ook erg slordige woningen, 0477-328407

■ DETECTIVES Sebastian 24/24.
Lic. MBZ 1413011 0475/702955 www.
agence-sebastian.com

851915

■

852427

820356

802517

■

849063

■ EMOTIONAL freedom techniques
eft brengt je energie in balans en heelt
lich. en emot. klachten te SPL 0477 61
26 33 www.eft-anne.be

■

KAARTLEGSTER is verhuisd naar
Oostende. Ernstig en betrouwbaar met
ervaring Inl : 059 33 24 12

851237

852080

■

■

vervolg van pag. 23

Ellen Vandenbulcke
Langestraat 50
8000 Brugge
tel. 050 70 77 70
www.quartierbricole.be

Waar begin ik?
Ziet u het bos door de bomen niet?

851920
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Quartier Bricolé

STARTEN VAN EEN ZAAK

■

Vastgoedkantoor Loontjens & Lagast staat borg voor een doorgedreven professionalisme met
een uitstekende service. De jarenlange ervaring en samenwerking in de vastgoedsector is dan ook
een vaste waarde geworden in de regio Brugge en omstreken. De zaakvoerders, Nele en Caroline
zorgen samen met Vincent, Ofﬁce Mananger, voor een persoonlijke dienstverlening bij zowel de
aan- als de verkoop van alle onroerend goed. Het kwaliteitslabel staat voor vertrouwen, professionaliteit, service en resultaat. Ons aanbod zie ‘uitneembare immokrant’ in bijlage in deze
Streekkrant. www.llvastgoed.be – 050/200 200 – Karel De Stoutelaan 11 – 8000 Brugge

ma is heel breed en gaat van goedkoop tot
duur. ”
„Het publiek is gemengd. Er zijn zowel
jongeren die op zoek zijn naar originele,
hippe dingen, als vrouwen van 40 en 50.
Voornamelijk hebben we toch een
vrouwelijk publiek”, stelt Ellen vast.
„Wij geven ook jonge ontwerpers de kans
om een atelierwinkel te starten. Zo is bv. de
Brugse juwelenontwerpster Aline Vandeplas met een winkel in de Langestraat gestart”, luidt het nog.

■

KLEIN MAAR DAPPER schilderwerken, binnen en buiten, min 10% 3e
leeftijd, gratis bestek T09 357 27 12

852900

■

KLUSJESMAN aanvaardt allerlei
karweien : herstellingen, vernieuwingen, dakwerken enz. Tel 057 33 53 51
838131

■ LH CHIHUAHUAPUPS bij particulier. Diverse kleuren. 0474/703092 hk
10302536
9091529

■ MASSAGE door mooie vrouw gegeven, geen intiem ! ! 7 dagen op 7
T0476 615356 Gent
851515

■

MASSAGE energetische en edelsteen massage te Stekene 0495/
698121 gegeven door dame www.
wellness-stones.com

■

OPKOPER van volledige inboedels, leegmaken van volledige huizen
T0494 99 84 52

846711

■

OUDE ANSICHT-& FANTASIEKAARTEN (postkaarten), geef a 5 tot
a 10/st vr mooie zeldzame kaarten(alle
landen), oude foto’s, bidprentjes, liebig,
oude boeken, antieke brons, schilderijen, inboedels T0475 625441

798705

■

OUDE METALEN Gratis ophalen
oude metalen. Vandendriessche Johan,
tel : 051 746635

744427

■

POSTKAARTEN tot 10 Euro st !
Foto’s, bidprentjes, strips, zegels ! Ook
GROTE verzamelingen ! Tel 0478
312057
852279

■

SCHILDER - BEHANGER zoekt
werk aan redelijke prijs en geeft proper
werk 0478678993
852252

847231

■

MASSAGE gegeven door klassedame, 45j, regio 056, tel : 0492 02 05
47

852413

■ MASSAGE klassedame geeft
zachte geraffineerde massage, luxe
sfeer en topservice, enkel na afspraak,
regio Westkust, T : 0473 72 60 44 gn
sms of privénr.
802243

■

SCHILDEREN & behangen, lage
prijs, vakwerk. Tel 0473 83 26 39
851427

■

SCHILDER-EN BEHANGWERKEN Tel 0477 72 48 69

852982

■

SCHILDEREN en behangen, binnen en buiten, vakwerk Lj Deco 0495
80 36 58

596703

DB82/451251B0

Te koop? Te huur?
Te
koop? Te huur?
Surf naar immovlan.be
voor
Surf een
naarnog
immovlan.be
voor
groter aanbod.
een nog groter aanbod.

immo

Wekelijks honderden aanbiedingen

De Vastgoedkrant van Noord-West-Vlaanderen
De Vastgoedkrant van Noord-West-Vlaanderen

BRUGGE

SINT-ANDRIES

Dewaele Vastgoed & Advies
Vlamingstraat 62 - 8000 Brugge
Tel. 050 444 999
www.dewaele.com

DB41/611542J0

Modern en luxueus ingerichte villa op 740 m2. Prachtig ingericht
met bureaugedeelte, ruime living, luxekeuken, 5 slaapkamers,
2 badkamers en zonnige tuin met terras. (Sted. inl. in aanvr.)
Ref. BH0648

DE SMET
POUPEYE

Tel. 050 367 007
Gen. Lemanlaan 202
8310 Assebroek

Tel. 050 47 00 05
Hoefijzerlaan 1 (‘t Zand)
8000 Brugge

Centraal gelegen, prachtige,
authentieke herenwoning,
met authentieke elementen,
mog. praktijkruimte, garage
en zonnig ruim terras, zicht
op Augustijnenrei. Met
kelders, praktijk- of
leefruimte, veranda met
zicht op Rei, zonnig terras.
Op verd. leefruimte, voll.
ing. keuken, 3 ruime slpks,
2 badks, zolderruimte.
Garage. Gvv, V, Gdv, Gvkr,
Wche. Ref. 2228.

DB36/612870J0

(Smedenstr.):
unieke aanbieding!!!
Zeer commercieel gelegen
handelspand met winkel,
kantoor of showroom en
bovenliggende woonst met
meerdere ruimten.
Vrij van huur tegen april
2011. Ook geschikt als
belegging. De zaak zal
verhuizen naar de Gistelse
Steenweg 445 (Wche, Gvg,
Gvkr, Gvv, Gdv).
Gratis schatting bij verkoop
van uw eigendom.
Meer aanbod binnenin of op
www.desmet-poupeye.be

SINT-ANDRIES - Novus Projects NV
kreeg van het Brugse schepencollege
een stedenbouwkundig vergunning voor
de bouw van 19 eengezinswoningen in de
Kasteelhoevestraat in Sint-Andries.
De site is gelegen op het nog te bebouwen binnengebied tussen de spoorweg Brugge-Oostende, de Hogeweg en de Expresweg.
“Het is een hele uitdaging om nieuwe en betaalbare woningen in Brugge te realiseren. De
vrije bouwterreinen worden met de dag
schaarser en zijn bijgevolg steeds meer gewild.
Het woonbeleid van de Stad Brugge wil daarom een duurzaam en zuinig gebruik van bouwterreinen in Brugge aanmoedigen”, zegt Mercedes Van Volcem, schepen voor Ruimtelijke
Ordening. (cgra)

BRUGGE

BREDENE

ASSEBROEK

LEOPOLD 1-LAAN, 8000 BRUGGE
www.guydelbecque.be
Tel. 050 45 03 45

DB43/610959I0

DAMME

Nieuwe verkaveling

OOSTKAMP

G
DA
R
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ND
E
OP

Predikherenrei 15. Woning gelegen langs één van de mooie
reien van Brugge. Momenteel een Bed & Breakfast met 2 ruime
kamers met elk een eigen badkamer. Prijs op aanvraag.

BRUGGE

Exclusief herenhuis te renoveren tot een pareltje! Dit herenhuis
werd geklasseerd onder de waardevolle monumenten. Dit
garandeert u van zijn historische waarde maar het biedt u ook de
mogelijkheid te genieten van diverse gemeentelijke premies
voor renovatie. Alle authentieke karakters werden bewaard.
Met een beetje goede wil en eigen smaak wordt dit uw exclusief
herenhuis.

TE KOOP: instapklare nieuwbouwwoningen, rustige ligging
vlakbij centrum van Brugge.

Inlichtingen 0475 26 34 20.

St. Jorisstraat 20 • 8000 Brugge

DB35/615480J0

DB41/611688J0

DB36/614507J0

PUBLICITEIT in deze krant

www.stubbedenoo.be
Smedenstraat 21
8000 Brugge
Tel. 050 34 84 84

DB11/614494J0

ZEEBRUGGE

Meer aanbod binnenin of op www.era.be/vandille

Langestraat 131
8000 Brugge
Tel. 050 61 60 26
Fax 050 61 07 01

INFO: 0478261693
Kerkstraat 77
8420 Wenduine

www.appel.be
Brusselstraat 2, 8380 Zeebrugge
Tel. 050551500

IN DIT NUMMER:
HET UITGEBREID VASTGOEDAANBOD

DB35/615492J0

IMPOSANTE & INDRUKWEKKENDE hoekwoning (incl. garage),
verpletterend zicht op Ezelpoort en ’t Stil Ende. Stijl en authenticiteit
spelen een overtuigende rol (monumentale trap, schouwen,
authentieke parket- en tegelvloeren, gebruik van marmer, mooie
plafonds, lambrisering,...). Oud & hedendaags wonen worden harmonieus gecombineerd: mod. badkamer met ligbad en afz. douche,
maatkeuken, cv op aardgas (vernieuwd). Geboden ruimte (o.a. 8
slpks + indeling) geeft u een uitgebreid gamma aan toekomstmogelijkheden (B&B, verblijfstoerisme, studentenkamers, vrij beroep).
Een ontdekking, een exclusiviteit. Kortom, een ereplek.

www.danneels.be
Tel. 050 47 10 10

Klikken
kiezen
kopen

Tel. 050 44 21 11 - Fax 050 44 21 22 • e-mail: immo.wvl@roularta.be
AGENCE COUCKE • AGENCE VAN DEN ABEELE • BOUW & PROMOTIONS • BRICX • C21 NEW CNOC • CLEVERS IMMOBILIËN • DANNEELS • DE BRUGSE
DATABANK • DE ROO ROGER • DE SMET & POUPEYE • DEWAELE VASTGOED & ADVIES • EIGEN DÔME • ERA DUMON • ERA VANDILLE • HBS-VASTGOED •
HEBO IMMOBILIËN • HUYGHEBAERT & MOMMENS • IMMO DE LEYN • IMMO LA CLÉ • IMMOBILIËN GUY DELBECQUE • IMMO LESCRAUWAET • IMMOLIS •
IMMO MORIS • IMMO MY HOME • LOONTJENS & LAGAST • LUMARO VASTGOED • MEULEMAN & LOETERS • WATERACKER

DB36/615420J0

BRUGGE

Stijlvolle moderne nieuwbouw nabij centrum van Oostkamp.
Zeer uitgebreid comfort, volledig afgewerkt, 4 slaapkamers,
grote tuin (566 m2).
Prijs: A290.700.

BTW 6 % op eerste schijf van 50.000 euro tot eind 2010.
Contacteer ons voor alle wettelijke voorwaarden.
DB22/612761J0

info@hbs-vastgoed.be
Hoogstraat 30
8000 Brugge
050 33 80 80

BRUGGE CENTRUM

www.llvastgoed.be
Karel de Stoutelaan 11
8000 Brugge
Tel. 050200200

Oude Tramstraat. Weldra bouwstart van project met 9 appartementen op 2 verdiepingen met zuidgerichte tuin of terras,
volledig afgewerkt met 2 of 3 slpks en voorzien van een gesloten
garagebox. Traditioneel gebouwd met alle comfort. (100 % voltooiingswaarborg).
De oppervlakte van de appartementen varieert tussen 85 en 108m2.
vg-wg-gdv-gvkr-vv

Polyvalente atelierruimtes (379 m2 + 102 m2)
momenteel uitgebaat als schrijnwerkerij en tevens voorzien van
een ruime private woonst (272 m2) met living, woonkeuken,
berging, badkamer, 4 slaapkamers, zonnig terras op de
verdieping en tuin.

DB41/611825J0

www.de-brugse-databank.be
Park 2
8000 Brugge
Tel. 050 34 34 20

Astridlaan 170. OPENDEUR ZATERDAG 16 OKTOBER
2010. VRIJ BEZOEK TUSSEN 10.00-12.30 UUR.

DB54/590834I0

TE KOOP: zeer rustig gelegen alleenstaande woning, vlakbij bos
te Sint-Andries. Gelegen in het groene Brugse ommeland aan de
hermitagewijk. Op wandelafstand van diverse winkels.
Bestaande uit: inkom, traphall, living, halfingerichte keuken,
slaapkamer, badkamer, veranda, kelder berging, terras, zeer
grote tuin en garage. 1e verdiep: overloop, 2 slaapkamers en
zolder. Mogelijkheid tot bureel. Totale oppervlakte: 875m2.
REF. 04/31821

