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LAATSTE UNITS IN VERKOOP
De laatste woningen en appartementen hebben wij begin dit jaar in verkoop gebracht.
Daarmee zijn we aan het einde van ons aanbod beland. Voor 50% van de woningen werd
reeds een eigenaar gevonden. Ook de appartementen vallen in de smaak: residentie Hofstede
is voor 85% uitverkocht. Er zijn nog enkele instapklare 2 slaapkamerappartementen te koop.
Handig voor wie snel wil verhuizen! Bij residentie Hoeve staat de teller op 50%!

HET GAAT VOORUIT
De werken zitten mooi op schema! Aannemers Christiaens en Bossuyt zorgen voor bedrijvigheid op de werf. Christiaens startte de werken van residentie Hoeve in april op en werkt het
gebouw in vlot tempo af. Bossuyt, de aannemer die verantwoordelijk is voor de woningen, leidt
de afwerking in goede banen.

GROEN DOET GOED
Kouterpark ligt in een gezellige en rustige woonwijk. Het groene, autovrije binnengebied
in het hart van het project is voor elke bewoner een meerwaarde. Want het creëren van een
gemeenschappelijke, groene ruimte is een prima manier om meer sociaal contact mogelijk te
maken. Buren die met elkaar praten en elkaar beter leren kennen, dat maakt het samenleven in
een wijk aangenamer. Bovendien zal het centrale binnengebied uitnodigen tot spelen, wandelen, sporten, luieren en heerlijk genieten. Groen doet dus goed voor je gemoed!

EEN LEUKE NAZOMER
Rustig wonen en toch op een boogscheut van de stad. Beter kan het toch niet? In Izegem
valt er ook na de zomer nog heel wat te beleven. Daag je vrienden uit tijdens een leuk spelletje
Kubb, zet je beste dansbenen in tijdens een sessie lijndansen, breng een bezoek aan de
jaarlijkse kermis of ontdek de rijke geschiedenis van familiedrukkerij Strobbe. Kruis alvast 10
september aan in je agenda want op koekezondag vindt de jaarlijkse schoentjesworp plaats en
het traditionele vuurwerk. Dit jaar pakt Izegem uit met het feeërieke vuurwerkspektakel Isotopia
waarbij live muziek, acrobatie en vuurwerk gecombineerd worden en voor een indrukwekkende
show zorgen.

EEN JAAR GRATIS PROXIMUS
VOOR ELKE BEWONER
Wist je dat je als bewoner een jaar gratis Proximus kan genieten? Dankzij DCB geniet je
het eerste jaar van een gratis Pack Familus M van Proximus met internet, digitale televisie en
vaste lijn. Ook de installatie en activering zijn volledig gratis. Het aanbod houdt geen enkele
verplichting voor jou in.
Een tof cadeau, niet? Heb je interesse in dit aanbod? Laat het dan weten aan de klantenbegeleider van de aannemer en hij zal je gegevens doorgeven aan Proximus. Je mag daarna een
telefoontje van Proximus verwachten.

WORDT VERVOLGD...
WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE!

www.facebook.com/kouterpark

051 30 05 86
www.era.be/driegelinck

Deel deze mail met uw vrienden

09 278 09 09
www.urbis.be

051 67 67 57
www.bordes.be

Meer informatie: www.kouterparkizegem.be
LDL.BE

