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koopt 
ALLE WAGENS

jong en oud, ook met
veel kms en schade

www.verkoopmijnwagen.be
Bel of sms 0485777457 D

B
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Functie-inhoud: Je bent integraal verantwoordelijk voor de digitalisering, 
marketing en sales van diverse beurzen. Dit houdt o.m. in: • de 
website voorzien van de nodige content  (nieuwsbrieven, artikelen, 
beeldmateriaal) • managen van de social media kanalen • onderzoeken 

sterke campagnes die de omzet van de inrichters en de standhouders 
doen groeien • pro-actief opzoeken en opvolgen van nieuwe prospecten 
en standhouders • in team werken met de directe collega die instaat 
voor het logistiek gedeelte van elk evenement • over al uw activiteiten 
rapporteert u rechtstreeks aan de algemeen directeur.

 • hoger opleidingsniveau master of bachelor in marke-
ting, communicatiewetenschappen of eventmanagement • concrete 

en vertrouwdheid met de wereld van zelfstandige ondernemers • bereid 

uitbouwen van uw  netwerken.

 Unizo Roeselare-Izegem 
biedt aan een performante medewerker • een 
competitieve verloning met extralegale voorde-
len (groepsverzekering, hospitalisatieverzeke-
ring, maaltijdcheques) en alle nodige tools om 
te slagen in de job • op termijn reële doorgroei-
kansen • een ruime mate van werkautonomie en 
een breed ondersteunend netwerk binnen de 
grootste ondernemersorganisatie van Vlaande-
ren en Brussel.

Interesse? Aarzel dan niet en mail, schrijf of 
fax ons met volledig cv op onderstaand adres. 
Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. We behan-
delen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien 

uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd 
worden voor een persoonlijk onderhoud. Deze 
aanwerving wordt exclusief begeleid door ad-
vieskantoor Antoon Bulcke. Schoolstraat 59 bus 
22, 8800 Roeselare-Beveren. Tel.: 051 22 17 92. 
Fax 051 25 36 50. E-mail: info@antoonbulcke.be

www.antoonbulcke.be

SALES EN MARKETING 
MEDEWERKER

Uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg 
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is de organisator van de Jaarbeurs 
Roeselare, de Bouwbeurs Roeselare 
en de beurs ‘Vakantie en vrije tijd’. 
Ter versterking van het team Unizo 
diensten Roeselare-Izegem zien we op 
korte termijn uit naar een performante 
m/v

DB232189D6

www.andress.be

v   Organiseren
v   Aansturen
v   Motiveren

Functie: Dagelijks stuur jij zo’n 2 tot 10 werven aan. Je zorgt dat elke 
werf steeds over de nodige werkkrachten beschikt, plant de werken 
in en verdeelt de opdrachten. Je houdt voortdurend een oogje in het 
zeil opdat de vooropgestelde kwaliteit binnen de tijdslimiet bereikt 
wordt. Daarbij treed je tevens op als eerste aanspreekpunt bij 
mogelijke problemen of vragen. Jij maakt de meetstaten op en neemt 
actief deel aan werfvergaderingen waarbij je fungeert als contact-
persoon voor externe partners. 

Jij bent een gedreven, technisch aangelegd kandidaat met 

die uitblinkt in organisatie en coaching. Je werkterrein strekt zich uit 
over Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen.

Vereecke nv uit Harelbeke werpt zich al 
meer dan 70 jaar lang op als referentie 
inzake algemene leidingbouw. Dagelijks 
geven onze zowat 200 medewerkers het 
beste van zichzelf om de kwaliteit van 
onze dienstverlening naar een nog hoger 
niveau te stuwen. Wij zijn daarom op 
zoek naar een klaarkijkende (m/v)

Geïnteresseerd?
Mail je cv naar 

met vermelding van
referentie K3332.

Andress Consulting, 
Remparden 1, 
9700 Oudenaarde

conducteur
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Aankoop alle wagens
Alle merken, jong en oud

Camionettes, vrachtwagens
Ook met veel km’s 

en schade

24/24 – 7/7

Bel 0473 31 85 58
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Op zoek 
naar een

administratieve

baan
dichtbij

huis?

Ga naar
www.streekpersoneel.be/administratie

zie verder op pag. 23

Plaats zelf uw zoekertje

GA NAAR WWW.DESTREEKKRANT.BE
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ALLERLEI

■ AANKOOP ANTIEK , antieke CHI-
NESE VAZEN, Christofle bestek, gou-
den munten en juwelen, violen en strijk-
s t o k k e n , e n z . Z i e o o k w w w .
antiekringootchristophe.be of www.
aankoop-chinesevazen.be. Ringoot
C h r i s t o p h e 0 4 7 5 / 4 4 4 0 3 5
christoff1965@hotmail.com

205620

■ AANKOOP CHINESE VAZEN Pro-
fess Kunsthandel PICART : Koppels &
apparte vazen. VRIJBLIJVEND bez a
huis. Gratis schatting. Correcte prijs.
Afspr : 0476/486828 info@antiekpicart.
be. www.antiekpicart.be

207086

■ DE GRATIS DVD KRANT Ero films
in alle genre, discreet aan u verzonden.
Videofilm België, Dorp 40,2382 Poppel

206980

ANTIEK EN
VEILINGEN

‘t Rommel t
op de Markt

op 1 Mei

‘t Rommel t
op de Markt

op 1 Mei

DB772625C5

ANTIEK
VAN A TOT Z

Koopt aan: oude meubels, lusters,
eetplaatsen, slaapkamers, oud

speelgoed, café- en winkeltogen,
bureaus, kaders, porselein,

koperwerk, tuinbeelden,
faiencetegels, schilderijen,

spiegels, klokken en garnituren,
oude reclamevoorwerpen, koffers,
beenhouwersblokken, deuren in
vitraux- en melkglas, bronzen

beelden, berkelmachines,
zilverwerk... 

OPRUIMEN VAN INBOEDELS
Verkoopt:

Oostkaai 2 - 8900 Ieper
maandag + vrijdag + zaterdag

14-18.30 uur
0475738963

brocanteatotz@telenet.be D
B
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■ AANKOOP ANTIEK , antieke CHI-
NESE VAZEN, Christofle bestek, gou-
den munten en juwelen, violen en strijk-
s t o k k e n , e n z . Z i e o o k w w w .
antiekringootchristophe.be of www.
aankoop-chinesevazen.be. Ringoot
C h r i s t o p h e 0 4 7 5 / 4 4 4 0 3 5
christoff1965@hotmail.com

205621

■ AANKOOP ANTIEK , brons, boe-
ken, enz... profess. winkel centrum Kort-
rijk, OLV straat 4. Bezoek aan huis. Tel
0478/243120, www.antieknotredame.
be, alexbalcaen@gmail.com

201062

■ AANKOOP ANTIEK Profess kunst-
handel PICART is uw antiquair in uw re-
gio. Aankoop v kwaliteits-antiek : schil-
derij brons porselein ikonen klokken
meubels inboedels.. Correcte prijs ! Vrij-
blijvende afspr : 0476/486828 info@
antiekpicart.be www.antiekpicart.be

207090

■ ANTIQUAIR ZOEKT voor 2 antiek-
winkels alle kwaliteitsbeelden, -klokken,-
bronsen, -vasen.. Hoge prijzen, cash
geld 0494/262147, glenndesnuffel@
hotmail.be

198523

■ WIJNEN Aankoop oude wijnen, por-
tos en champagnes, volledige wijnkel-
ders.03 2956060 (tijdens kantooruren)

115032

NEW AGE -
ASTROLOGIE
■ DUIZEND TWIJFELS Murielle 0904

23 006 - Inge 0904 23 987 (a 1,75/min)
begeleiden u naar de juiste keuze.

206710

■ GUY BRUNET Professioneel her-
stel v uw relatie dmv witte magie,26 jaar
ervaring Eerlijk & discreet 0476 776651

205574

■ HELDERZIENDE medium prof Gata
consultatie gratis lost uw gevoelsproble-
men op, ziekte, stress, ongeluk, ge-
moedstoestand, erfenis, relatieprobl, te-
rugbrengen van geliefde, vermageren,
geluk in het spel, resultaat in 3 dagen.
Betalen na resultaat 100% garantie Tel
7/7 naar 0493 708649

207006

■ KRIS & KIM DE GENTSE EXCL PA-
RAGNOSTEN MEDIUMS 35j erv,200%
res, vr al uw probl & vragen, bekend v
TV&krant,7/7, occult/magie enz 0470
489199

203141

■ MR BELA medium heldz. lost al uw
probl op. Ge. spec. bij def. terugk. part-
ner... Direct res. 100% 0485514448

206566

■ MR CAMARA helderziende medium
hlp vr alle problmn : liefde, geluk, poten-
tie, examens, handel. Bescherming tgn
vijanden -100% garantie 0465526025

206933

■ MR. FIRINE medium helpt al uw
probl. opl, liefde en geluk, binnen 24 u.
Betalen na resultaat... Tel 0499 396392

207087

DIEREN

■ LEGPOELJEN & MESTHA. Vos-
saert - Maldegem Oude Burkelwegel 4.
Verkoop op vrij & zaterdag gsm : 0486 72
02 65

205389

GEZOCHT
■ SCHILDERIJEN gezocht 1850-

1950 GSM 0495/54 14 11
204834

■ VERZAMELAAR zoekt Delftse te-
gels, antiek aardewerk en faience : 0475
90 09 98

207043

■ ZICHTKAARTEN van voor 1935.
Geef tot a 8/stuk. Kom ten huize. Tel.
051-40 05 14

464438

GEZONDHEID EN
LICHAAMSVERZORGING
■ ANGELIQUE MASSAGE vanaf

10 u. Alles mog. Zat. triodag. Mollige da-
me 45j grote b. 0497 025 447 DAME GE-
VRAAGD

205790

■ DIRECTE HULP om te vermageren,
stoppen met roken, te weinig zelfvertrou-
w e n e n z . . . H e t w e r k t ! w w w .
hypnotherapeutflament.be 0475 66 10
64

207014

■ JONGE DAME geeft massages.
Ook met wagen. Tel : 0486/47.20.62
(geen privenr en sms)

206840

■ MASSAGE gegeven door klasseda-
me, 45j, regio 056, tel : 0497 047648 gn
privé nrs

207243

■ MASSAGE regio Kortrijk dame geeft
massage(M/V) op afspr 0485-040186
(gn sms)

206798

■ MASSAGE ZENSENS RELAX
zacht zoet, stevig speciaal maar ieder
zijn smaak. Inf : 0497 255060 Afspra-
ken : 0496 068672

205065

■ RELAXMASSAGE door slanke da-
me, 52j. Is een supermassage tegen ver-
moeidheid, prikkelbaarheid, spierpijs,
slapeloosheid, eenzaamheid, goed voor
alle klachten ontstaan door stress, met
happy end. regio Jabbeke, gsm : 0499
273484 vnf 11 u.

206508

■ SCHOONHEIDSSPEC. geeft (prof.)
massage na afspraak 7/7 - 0472/
662.777 zone 056

206188

HERSTELLINGEN
& KARWEIEN

■ ALGEMENE PLEISTERWERKEN
nieuwbouw en renovatie, alsook restau-
ratie. Christof Bossu : 0485 18 19 59.

207020

■ ALLE INTERIEURWERKEN zoals
schilderen, behangen, laminaat, gratis
prijsofferte T0472/796897

207096

■ ALLE KARWEIEN van dak tot kel-
der hiervoor moet je bij JOHAN zijn. roof-
ing, pvc, dakgoten, zink en koper. gsm :
0497/85/19/08 7op7 gratis bestek

573551

■ ALLE PLEISTER- en gyprocwer-
ken. a 13 of vaste prijs. Tel. 0496/05 31
60

206216

■ ALLE SCHILDER- EN BEHANG-
WERKEN Lever proper werk aan voor-
delige prijs. 0474 13 61 85.

207234

■ ALLE SCHILDERWERKEN & be-
hangw., plaatsing parket & vloerbekl. Ik
l eve r ve r zo rgd we rk aan ma t i ge
prijs.056613130

749866

■ LEGGEN van vloeren, faiencen,
opritten en terrassen, kasseien. Tel.
059 29 90 79

207056

KLEDIJ &
JUWELEN

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

802517

■ DIREKT GELD voor juwelen dia-
mant/briljant. www.herwigserpieters.be -
Tel. 0475 23 66 46 of 051 21 09 76

206301

POSTZEGELS
EN MUNTEN

■ AANKOOP OUDE MUNTSTUK-
KEN : goud - zilver Tel. 051/30 33 99

191614

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

662825

■ AA+ AANKOOP alle antiek - bro-
cante - inboedels met opruiming Van-
steenkiste 0475 78 43 48

166387

TE KOOP
■ BADDENS, kepers & platen. Steen-

straat 9, Heule, 056 35 16 83
204628

■ CONTAINERS tk 2dehands contai-
ners water&wdicht, gde staat,6m of 12m,
ideaal vr stockage of stalling of bouw-
keet. Levering Vlaanderen. Te bez. Rek-
kem(De Lar)Delcatran blok A6 naast
E17. Inl0475 598571

136253

Electr. bewijsnummers RMG
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De meest compacte keuken-
vorm is de lijnopstelling. Zo
geef je op amper 2,40 m alle
keukenfuncties een plek:
koelen, spoelen én koken.
Wil je zo veel mogelijk op-
bergruimte creëren, en heb je
iets meer ruimte ter beschik-
king, dan is het gangmodel de
betere keuze, in combinatie
met hoge kasten die doorlo-
pen tot aan het plafond. Hier-
bij benut je beide wanden en
de volledige muurhoogte.
Daartussenin kun je eventu-
eel de kookplaat of spoelbak
een plek geven, zodat er een
u-vorm ontstaat. Zo benut je de ruimte opti-
maal, van boven tot onder.
Is de ruimte te klein om twee of drie zijden te
benutten, dan is de L-keuken nog een optie.
Hierbij kun je op twee manieren extra ruim-
te creëren. Enerzijds door zo veel mogelijk
gebruik te maken van hoge kasten en hang-
kasten. Anderzijds door ook de hoeken zo ef-
ficiënt mogelijk in te vullen. Daarvoor zijn

tal van ingenieuze hoekkast-
systemen op de markt die
door de meeste keukenfabri-
kanten aangeboden worden. 
Nog een tip om meer werk-
en opbergruimte te creëren,
is werken met kasten van 65
of 70 cm diep in plaats van de
standaard 60 cm. Zo krijg je
niet alleen meer plaats in de
kast, maar ook een dieper lig-
gend werkblad voor extra
comfort bij het koken. 
Ook keukenkasten boven het
fornuis zijn weer helemaal
terug. En daardoor is ook de
geïntegreerde dampkap op-

nieuw in trek. Al heeft er intussen wel een in-
teressante vernieuwing plaatsgevonden.
Naast de bekende telescopische dampkap –
met de zichtbare balk die je voor het koken
moet uittrekken – zijn er ook ‘onzichtbare’
systemen beschikbaar die onopvallend in de
onderzijde van de bovenkast worden weg-
gewerkt.

(Tom Mondelaers / foto: Mobalpa)

Haal het maximum
uit een minikeuken
Velen dromen van een comfortabele keuken met eiland en voldoende
werkblad- en opbergruimte. Vaak blijft het ook bij dromen. Maar met
deze slimme tips kun je maximaal van je kleine keuken genieten. 

Weinig ruimte? Ook dan is een
mooie, praktisch keuken mogelijk

Immo  

 

Beschikt u over een
iPhone of iPod touch,
scan dan deze code en
ontdek onze Immovlan-
App. Beschikt u over een
ander type smartphone,
scan dan deze code en
ontdek onze mobiele site.
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slim gevonden.slim gevonden.

dewaele kantoor wevelgem 
t 056 22 55 66

dewaele kantoor kortrijk
t 056 22 55 66 

www.dewaele.com

te koop | nieuwbouwproject lauwe
lindenhof
Op zoek naar een afgewerkte, lichtrijke, charmante gezinswoning met
ruimte, terras en dit bovendien in hartje Lauwe? Kom dan langs op onze
opendeurdag op zaterdag 23 april van 10u tot 13u, bezoek op afspraak.

opendeur
za 23.04

> sted. inl. in aanvraag
> EPB: van toepassing

prijs op
aanvraag

D8500-14414-NBW

DB230248D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

GELUWE

Ruime geli jkvl. vi l la met 3 slpks,
gar. en Z-ger. tuin. Straatbr ± 32 m.
EPC 518 kWh/m². Opp. 1.544 m². 
(Ref. 10916)

www.immostad.com

DB232548D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

GULLEGEM

www.bostoen.be

Nieuwbouwproject , Maria Ros-
seelsstraat: HOB in opbouw, ruime
living, inger kkn, 3 slpks, badk, gar
& tuin, laag energieverbruik (E<50).
Opp 290 m² - VP €238.000  

DB220083C6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

KRUISEKE

Prachtige villa in landelijke en rustige 
omgeving. 3 slpks, zolderruimte en 
dubb. garage. 
Sted. inl.: in aanvr.      EPC: in aanvr. 
Ref.: 2330033                      €412.500

www.immodevriendt.be

DB231259D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

LAUWE

Ruime, centraal gelegen won. mt 
4 slpks, keld., gar., cv, ZUIDWEST 
tu i n , . . .  EPC 4 4 0 k Wh /m ²  (UC 
1844608). Opp. 907 m². (Ref. 10922) 
€245.000

www.immostad.com

DB232552D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

LAUWE

www.maribrik.be

RENOVATIE Woning met 4 slpk, 
tuin en garage. Veel mogelijkheden, 
zolder en kelder, tuin met berging.  
EPC518(uc1483880) Klein beschrijf.

DB232691D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

BISSEGEM

Ruime statige won. mt 2 slpks (mog.
tot 4 vaste trap naar zolderverd.), gro-
te gar., tuin,... Opp. 250 m². EPC 404 
kWh/m² (UC 1824550). TOPPER!!
(Ref. 10820) €199.000

www.immostad.com

DB232540D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

LAUWE

www.maribrik.be

ZEER VERZORGDE woning met fan-
tastisch verzicht. 3 slpk, grote garage,
bergingen, ruime living, keuken met 
veranda, kelder, zolder, nieuwe cv ke-
tel gas. Grote tuin. EPC694(1748966)

DB232695D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MENEN

Open huis zat. 16/4 13-14.30 u.!! Ver-
nwde energiezuin. h.o.b. mt 3 slpks, 2 
gar., cv, nwe topkkn, gr. tuin met ver-
zicht,... Opp. 500 m². EPC 177 kWh/
m² (UC 1823760). (Ref. 10818) 

www.immostad.com

DB232538D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MENEN

Prachtige villa op een rustige locatie
in Menen. 
Epc & Sted. Inl in aanvraag. 
Ref.: 2416272                    €279.000

www.immodevriendt.be

DB231255D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MENEN

Prachtige villa. Living,kkn,bdk (dou-
che & bad), 3 slpks, dub gar & pracht.
tuin. Epc 388kWh/m² - UC 1830093 
Sted. inl. in aanvr. 
Ref.: 2294554                     €425.000

www.immodevriendt.be

DB231257D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MENEN

Verzorgde woning met vern. kkn, ve-
randa & tuin. 3 slpks . Mog. aankoop 
extra grond. Mogelijk huren garage. 
Epc 318kWh/m² - UC 1844559 Sted.
inl.i.aanvr. Ref: 2371392   €235.000

www.immodevriendt.be

DB231260D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MOORSELE

www.maribrik.be

VILLA in centrum op 1730m², dub 
gar, 4à6 slpk, l iving met houtcas, 
luxe kkn, badk bad en douche. Zeer 
geschikt voor vrijberoep, zuid-west 
tuin. EPC239(uc1790390)

DB232684D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

REKKEM

Prachtige villa met praktijkruimte op
780m² 
Epc 402kWh/m²   -   UC1760537 
GdvGvkrGvvWg 
Ref.: 2022607                   €325.000

www.immodevriendt.be

DB231258D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

WEVELGEM

Instapklare hoekwoning met 3 slpks, 
cv aardgas en ruime garage. EPC
306 kWh/m² (UC 1728811). Opp.
± 135 m². (Ref.10869) €160.000

www.immostad.com

DB232544D6

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

WEVELGEM

www.maribrik.be

NIEUW!!  R i jwon ing met 2 ru i -
me s lpk, inkom, l iv ing, keuken, 
b a d k a m e r,  z o l d e r  m e t  v a s t e
trap, koer, kelder. EPC582. €90 000

DB232711D6

Dagelijks het laatste
vastgoedaanbod in je mailbox?

Registreer
je op

TE KOOP
APPARTE-
MENTEN

■ DE PANNE -Bad : TK a/d ZEEDIJK,
UNIEK NB-APP,3 SLPK, PRACHTIG
ZEEZICHT, ZONTERRAS, ing kkn, lxe
badk, fietsberg, parkmogl ! MOET SNEL
VERKOCHT WORDEN ! BEL VOOR IN-
TERESSANTE PRIJS of BEZ 058 /
42.27.90

206586

TE KOOP
GRONDEN
■ ARDOOIE dorpsplein Koolskamp :

projectgrond met reeds goedgekeurde
plannen voor het bouwen van 16appar-
tementen, 12garages, 4parkings 0475/
75.27.27

206923

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

MOORSELE

www.maribrik.be

BOUWGROND!! Zeer mooi stuk 
bouwgrond voor halfopen bebou-
wing, 649m². Bebouwbaar 177m² 
glvl + verdiep + dak. Open zicht 
achteraan.

DB232694D6

Electr. bewijsnummers RMG


