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Het beste
Wie Jean-Pierre Heynderick kent, weet dat hij altijd het beste
nastreeft. Dat doet hij zowel voor zijn bedrijf, Koddaert NV,
als voor zijn vrijetijdsbesteding. Op het vlak van de uitbouw
van TC De Koddaert hanteert hij dan ook dezelfde waarden en
gebruikt hij dezelfde tools als bij de expansie van Koddaert
NV. “Om goed te kunnen presteren, moet je werken met het
modernste materiaal onder de beste omstandigheden en
in de ideale ruimte”, is zijn parool. Daarom was Koddaert
NV jaren geleden toe aan nieuwe bedrijfsgebouwen. Het
werd Koekelare. Nu kijkt het bedrijf al veel verder dan
Europa. Wie wil groeien, moet meedeinen op de golven van
de wereldexpansie. Dus zijn het Midden-Oosten, Azië en
Latijns‑Amerika belangrijke afzetmarkten voor Koddaert NV.
Die hele organisatie kan een mens alleen echter niet dragen.
Aan de ene kant krijgt hij steun van de mensen die samen met
hem het bedrijf hielpen groot maken, aan de andere kant geeft
hij kansen aan jonge mensen. Zij krijgen daar de mogelijkheid
om het beste in zich naar boven te halen. Met de nadruk op het
beste. Een bedrijf runnen, gebeurt niet alleen cijfermatig, maar
is vooral een zaak van omgaan met mensen. Van iedereen aan
hetzelfde project te laten werken met dezelfde visie en dezelfde
gedrevenheid. Alleen zo krijg je…het beste.

Restaurant

De Bietemolen
Wie gastronomie zegt in Torhout, zegt
de Bietemolen. Eigenaar en chef Patrick
Vanneste zorgt er sinds 1978 voor culinaire hoogstandjes. Familie en team serveren
er heerlijke gerechten die als een perfect
passingshot uw gehemelte strelen.
De Bietemolen heeft iets van een idyllisch plaatje: een landhuis uit 1978 met
een groot en magnifiek zonneterras dat
uitkijkt over een weelderige tuin in Engelse stijl. Binnen kan men genieten van
de sfeervolle en bourgondische inrichting. In onze borden vindt u die klassieke klasse terug. In dubbelspel met een
innovatieve en creatieve bereidingswijze
levert dit een winnend team op. Zo combineren wij de klasse van de ervaring met
de serve en volley van een vol smakenpallet in de perfecte omgeving.
Bent u op zoek bent naar de ideale locatie voor een feest, huwelijk, verjaardag,
bedrijfsevenement of een snelle lunch?
De Bietemolen heeft alles in huis om er
een onvergetelijke ervaring van te maken!
Hogelaanstraat 3
8810 Lichtervelde (Torhout)
Tel. 050 21 38 34

COLOFON
Concept, samenstelling,
teksten en opmaak:
Apriotief bvba,
Revinzestraat 87,
8820 Torhout,
www.Apriotief.bvba,
0476 49 22 72
Druk:
Captains of Printing
– Debeer Printing,
Kortemarkstraat 18,
8820 Torhout,
www.debeerprinting.be,
050 22 05 52
Foto’s:
Linsy Loose,
Apriotief bvba,
TC De Koddaert
Stefaan Beel,
Benny Proot,
Gino Coghe,…
Bedeling in 20.152 bussen:
Torhout, Lichtervelde,
Ruddervoorde, Veldegem,
Aartrijke en Ichtegem.

Van bij de start van TC De Koddaert indoor legde Jean-Pierre
de lat hoog: de terreinen moesten perfect zijn, de kleedkamers
modern en praktisch, de bar knus en gezellig. Al die materiële
eisen werden ingevuld. Maar een gebouw alleen geeft geen ziel
aan een club. Daar heb je mensen voor nodig. Medewerkers die
zorgen voor een perfecte bediening in de bar, voor een correcte
reservering van de terreinen, voor beklijvende en motiverende
trainingen. Kortom: die zorgen voor sfeer. De uitstraling die
TC De Koddaert heeft en de activiteiten die er al plaats vonden,
maken duidelijk dat de club leeft. Meer zelfs: de club heeft een
sociaal karakter. Door steun aan vele sportorganisaties zoals
de plaatselijke voetbalclubs, de nacht van West- Vlaanderen,
de lokale volleybalclubs, wielertoeristenclubs….groeit
TC De Koddaert verder uit tot een heuse sporttempel. Als het
indoorverhaal goed is dan moet het outdoorverhaal minstens
evengoed zijn. Ook hier streeft TC De Koddaert het beste na:
perfecte terreinen en een ecologisch verantwoord en up to date
clubhouse. Vanaf dit tennisseizoen zal de accommodatie in de
Schoolstraat in Wijnendale volledig vernieuwd zijn. Het werd
werken tegen de deadline maar dankzij heel wat gedreven en
bekwame vakmensen werd dit tot een goed einde gebracht.
Het lichaam is af, nu nog het hart laten kloppen. Dat is een
job voor iedereen die bij de club betrokken is. Samen gaan ze
er zeker …het beste van maken. Zo kan iedereen tennissen in
ideale omstandigheden. Welkom dus aan de jonge, ambitieuze
meisjes en jongens die beter willen worden, welkom ook aan
de echte competitiespelers die hier tornooien zullen spelen
maar ook welkom aan alle recreanten die hier gemoedelijk
hun tennispartij komen afwerken en nadien bijpraten in de bar.
Ook van die bar, waar elke sportieveling welkom is, willen we
trouwens het beste maken…
De redactie

www.debietemolen.com
info@debietemolen.com
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NIEUW
CLUBHUIS

De Koddaert:

Het nieuwe clubhuis in Wijnendale
Het nieuwe clubhuis is een feit! Zo is de hele site in
Wijnendale grondig vernieuwd. Terreinen, parking
en…het clubhouse. Uiteraard werd hier een gezellige, ruime toog en een knusse zithoek voorzien naast
kleedkamers en sanitair. Buiten is er een ook al volledig nieuw terras zodat zowel binnen als buiten optimaal kan worden genoten van tennis, een drankje en
de heerlijke hapjes en snacks. Overigens wordt het
hele gebouw via luchtverwarming en -ventilatie op
temperatuur gehouden. Overal maakten we optimaal
gebruik van nieuwe technieken.
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TOTALE RENOVATIE

van A tot Z
Grootse renovatieplannen, maar weinig bouwervaring of tijd voor uw project? Neem dan de
bekwame vaklui van Keukencentrum Ampi in
de arm. Wij nemen u alle verbouwingszorgen
uit handen. Met een waterdicht stappenplan.
Gemoedsrust verzekerd!

Stap 1: Sluitende offerte
Vergeet verborgen problemen. Onze experten
bezoeken uw werf voor ze uw offerte opmaken.
Het resultaat? Een heldere kijk op de technische mogelijkheden én moeilijkheden van uw
pand, een haarfijne prijsberekening, én een
realistisch virtueel ontwerp. U staat dus niet
voor verrassingen.

Stap 2: Aan de slag
U geeft ons uw startschot? Fijn! Dan gaan wij
aan de slag. En u ... bent gerust. Want uw projectmanager en vertrouwenspersoon volgt de
planning van de werken op de voet, en houdt
u op de hoogte. Hij is uw vaste aanspreekpunt
én uw rechtstreekse lijn met de werf: van de
afbraak tot de afwerking.

Stap 3: Piekfijne plaatsing
Kwaliteit staat centraal bij Keukencentrum
Ampi bvba. Wij hebben voor elke klus de juiste
man in huis. En onze vaste vakmannen zijn
perfect op elkaar ingespeeld. Want ze werken
al jaren samen.Meteen uw garantie op een
hoogstaande kwaliteit van afwerking.

Stap 4: Stipte oplevering
Geeft u uw totaalrenovatie in handen van
Keukencentrum Ampi bvba? Dan is uw wooncomfort verzekerd. Want wij houden ons strikt
aan de planning. En leveren uw renovatie stipt
op. Een zekerheid die losse aannemers u niet
bieden.

Stap 5: Sterke dienst-na-verkoop
Uw renovatie is achter de rug? Dan is het genieten geblazen! Van elk aspect van uw kanten-klare totaalrenovatie: badkamer, keuken,
vloeren, plafonds, ramen, deuren, elektriciteit,
loodgieterij, schilderwerk ... En hebt u een
probleem, of defect? Dan lossen wij dat met de
glimlach op - ook twintig jaar na plaatsing! Dat
is onze onklopbare dienst-na-verkoop.

Keukencentrum Ampi BVBA | Industriezone De Blauwe Toren | Faby Scheemaeker | Monnikenwerve 4, 8000 Brugge

T. 050 38 98 16 | GSM 0474 45 66 48 | E ampi@keukencentrum.be

OUTDOOR
TERREINEN

outdoor
terreinen

Lid worden

Tarieven

We verwelkomen je graag als nieuw
lid bij TC De Koddaert. Hiernaast heb
je een overzichtelijk schema met de
tarieven.
Heb je nog vragen, dan kan je ons
bereiken op info@tcdekoddaert.be.

volwassenen

€150

student 18+

€110

tussen 10-17 jaar

€100

onder 10 jaar

€50

kleuter tot 6 jaar

€10

gezinsabonnement

€350

Contactgegevens
Tc De Koddaert
Schoolstraat 12 - 8820 Torhout
tel. tijdens openingsuren bar:
050 22 34 65
tel. tijdens de werkdagen voor 16 uur:
051 74 75 40
info@tcdekoddaert.be
www.tcdekoddaert.be

Unieke buitengravelterreinen
Op 30 maart 2013 werden de zes
outdoorterreinen van TC De Koddaert
met de nodige luister ingehuldigd.
Onze gravelondergrond heeft de unieke
eigenschap dat je na een regenbui
tóch het veld op kan. In een regenrijk
land als België is dat een opmerkelijke
eigenschap. Net als traditionele
gravelbanen vormt baksteen de basis.

Het verschil zit in de samenstelling.
Bovendien is het afwateringssysteem
erg efficiënt en tegelijk heeft de gravel
tijdens warme zomerdagen minder
besproeiing nodig. Al die aspecten
zorgen ervoor dat je meer dagen kan
spelen op de tennisbanen van
TC De Koddaert en je zo langer kan
genieten van outdoortennis.

START TO TENNIS
dinsdagavond “MEN’S-NIGHT”
donderdagavond “LADIES-NIGHT”
Voor wie:
wie reeds lid is en graag wat bijscholing volgt.
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Wanneer:
dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur voor de mannen,
donderdag hetzelfde uur voor de dames We
starten de week van 21 april en dit gedurende
8 weken. De eerste 12 mannen en 12 vrouwen
hebben een plaats! Wees dus snel!

Contacteer:
Patty Vanacker
pattyvanacker@gmail.com
0476 25 13 51
Kristof Duyck
kristof@challengetennis.be
0475 96 83 72

Voor wie:
voor iedereen die nog geen of heel weinig ervaring
heeft met tennis maar alvast eens wil proeven.
Wanneer:
zondagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur (bij te grote
belangstelling verruimen we de lessen tot 12.30 uur).
Zondag 1 + 8 +15 + 22 juni en 6 juli (5 lessen)
Prijs:
60 euro.
Contacteer:
Patty Vanacker
pattyvanacker@gmail.com
0476 25 13 51

Kristof Duyck
kristof@challengetennis.be
0475 96 83 72

TC DE KODDAERT
(OUTDOOR)
Schoolstraat 12
8820 Wijnendale (Torhout)
Mail: info@tcdekoddaert.be
Tel: 051 74 75 40
www.tcdekoddaert.be
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TERUGBLIK
OUTDOOR
2013

Terugblik
OUTDOOR 2013
Even terugblikken kan nooit kwaad en daarom geven we
nog de belangrijkste uitslagen van het seizoen 2013 mee.

Interclub
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dames afdeling 4: provinciaal kampioen
Dames nationale afdeling 3: 2 ploegen
Heren afdeling 1: provinciale eindronde (finale verloren)
Meisjes 10 afdeling 3: provinciale eindronde (finale verloren)
Meisjes 14 afdeling 3: provinciale eindronde (1/2de finale verloren)
Jongens 9 afdeling 2: provinciale eindronde (finale verloren)
Jongens 9 afdeling 2: provinciale eindronde (1/4de finale verloren)
Jongens 12 afdeling afdeling 3 : provinciale eindronde (1/4de finale verloren)

Individueel

XX Aurélie Coene, Camille Coene, Maïté

Lefebvre, Laura Boffel, Nelleke Cloet.

9) Fran Mattheus: provinciale eindronde Dames 1 (finale verloren)
10) Beau Vanhoutte: provinciale eindronde Heren 2 (finale verloren)
11)	Nelleke Cloet: provinciaal kampioene dames 3,
1/2de finale nationaal kampioenschap…
12)	Leen Heynderick: provinciaal kampioene Dames 4,
finalist nationaal kampioenschap
13) Decuypere Heike: provinciale eindronde (1/4de finale verloren)

XX Sfeerfoto uitstap Roland Garros.

Road to Wimbledon
Op zaterdag 29 juni kwam Wimbledon
even langs in Torhout. TC De Koddaert
zorgde ervoor dat je een volledige dag
in Wimbledon stijl kon doorbrengen.
's Ochtends werd er geproefd van een
English breakfast in buffetvorm, in de
namiddag waren er allerlei taarten,
cakes, tennisballen in marsepein in
combinatie met de traditionele English

afternoon tea time en ’s avonds was er
een bbq met verzorgde fish en chips.
De hele dag door bracht een golfkarretje
de pimm's liefhebbers naar de lounge
naast plein 6. Ook het Guinnessbier
vloeide rijkelijk. Uiteraard werd er ook
van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat
getennist in de traditionele kleuren van
Wimbledon. Bij zonsondergang werd
iedere speler een geschenk aangeboden,
origineel uit de Wimbledon-store.

Tornooi: een voltreffer
Op 31 augustus vonden de finales van
het eerste enkel- en dubbeltornooi
De Koddaert in het Nieuwsblad
Criterium plaats. 850 deelnemers
daagden op. Een succes!
De wedstrijden leverden spanning en
spektakel op. Op die dag waren ook
onze interclubdames te bewonderen.

XX Tennisstage.
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Ook bij Licht & Concept is
een goede service belangrijk
Net zoals TC De Koddaert een andere dimensie geeft
aan tennis, geeft Licht & Concept een andere dimensie aan verlichting. Door hun unieke aanpak en een
bijzonder gamma hang-, staan-, wandlampen en inbouwsystemen, vormt deze lichtspeciaalzaak een absolute referentie op het vlak van verlichting.
Voor wie verlichting meer mag zijn
dan een louter functioneel gegeven
en sfeer en stijl minstens even
belangrijk zijn, is een bezoek aan
Licht & Concept in de Oostendestraat

in Torhout een echte must.
De lichtspeciaalzaak combineert een
uitgebreide keuze aan decoratieen architecturale verlichting met
deskundig advies.

Service op maat
Wat is de ideale verlichting voor uw
woning of uw tuin? Dat is de beste
combinatie van uw persoonlijke
smaak en de noodzakelijke
functionaliteit van het licht. Maar hoe
weet u dat? Het is niet gemakkelijk
om die ideale balans te vinden.
Licht & Concept geeft twijfel echter
geen kans en gaat voor 100%
tevredenheid! Zodra u binnenwandelt
bij Licht & Concept krijgt u een
mooi overzicht van alle decoratieve
verlichting.
Het aanbod is een compilatie van
verschillende stijlen waarbij de
unieke design en topkwaliteit meteen
opvallen. In de binnentuin vindt u de
buitenverlichting en de architecturale
verlichting, zoals spots en ledstrips,
wordt gepresenteerd in het laatste
showroomgedeelte.

Als lichtspecialist en voormalig
lichtfabrikant volgt zaakvoerder Koen
Amelynck de nieuwste trends op de
voet. Dat garandeert niet alleen dat u
hier de laatste nieuwigheden op vlak
van verlichting vindt maar ook dat u
advies en service op maat krijgt.

Zo werkte hij mee aan een
vernieuwende verlichtingslijn:
een gamma inbouwspots voor
gyprocplafonds of potten. De spots
zijn volledig naadloos en kunnen
gewoon geschilderd worden in
dezelfde kleur als het plafond.

Nadat u een aantal armaturen hebt
uitgekozen komt Koen die vervolgens
presenteren bij u thuis. Zo ziet u
meteen welke armatuur het best past
in uw interieur en de juiste lichtsfeer
creëert. Net zoals in tennis is een
goede service ook hier de basis om
verder te bouwen…

Het is bovendien een gebruiksvriendelijk product waardoor u de
spots gewoon zelf kunt plaatsen
als u een beetje handig bent. De
inbouwspots zijn te verkrijgen in
verschillende maten en uitvoeringen.
Kortom: Licht & Concept brengt altijd
licht in de duisternis!

Meedenken
Wie licht zegt, zegt tegenwoordig led!
Ook voor dit verhaal moet je bij Licht
& Concept zijn. Koen is helemaal
mee in het ledverhaal en bedenkt zelf
oplossingen voor bepaalde problemen.

Tijdens de
wegenwerken blijft
Licht & Concept altijd
bereikbaar!

Oostendestraat 268
8820 Torhout
T 050 21 62 60
info@lichtenconcept.be
www.lichtenconcept.be

INTERCLUB

Interclub
2014
Ook dit jaar wil TC De Koddaert hoge ogen gooien in
de interclubcompetitie. Het is heerlijk om samen te
knokken voor de zege. Als dat ook nog lukt geeft dat
een boost. In 2014 treden we in 30 reeksen aan. Dat
vraagt een oordeelkundige samenstelling.

Reeks volwassenen
Dames nationale 3 poule D 2:
Gally De Wael, Patty van Acker,
Fran Mattheus,
Magali Van landegem,
Yente Smith, Jieke Stroobant,
Loes Leenknecht en
Jolien Gadeyne.
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Dames 2 gewestelijk:
Heike De Cuypere,
Orphélia Aemelynck,
Nelleke Cloet en Aurelie Coene.
Dames 4
Dames 5A
Dames 5B
Dames 7A
Dames 7B

Reeks jeugd
Meisjes 9/2A
Meisjes 9/2B
Meisjes 10
Meisjes 12/3A
Meisjes 12/3B
Meisjes 14/2
Meisjes 14/4A
Meisjes 14/4B
Meisjes 14/4C

Jongens nationale 9/1:
Olaf Vanhooren,
Robin De Groote
en Ethan Hoedt.

Jongens 9/2
Jongens 10/2
Jongens 10/3
Jongens 12/3A
Jongens 12/3B
Jongens 14/3
Jongens 16/4

Heren nationale poule F H4:
Loïc Hustinx, Gauthier Thierens,
Tim De Cock, Beau Vanhoutte,
Cedric D’Haene, Pieter-Jan Van Haute
en Kenny Pieters.
Heren 7A
Heren 7B
Heren 35/3A
Heren 35/3B
Heren 45/4
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INDOOR

De Koddaert:

hypermodern indoortenniscomplex

De Koddaert indoor is uiteraard gekend als een hypermodern indoortenniscomplex met een fenomenale
ondergrond. Maar wist je dat je er ook terecht kan
voor seminaries, vergaderingen, fitness of gewoon
om lekker te ontspannen in de designbar?
In Koddaert indoor vind je vijf volwaardige en twee midi-tennisbanen. Koddaert
tennis heeft daarbij gekozen voor een
ondergrond in elf lagen: Plexipave. Verschillende locaties en ATP/WTA-tornooien, waar ook ter wereld, kozen voor een
dergelijke ondervloer omdat Plexipave
aan alle strenge ITF-eisen voldoet. Voor-

beelden? Australian Open (Melbourne),
BNP Paribas Open (Indian Wells) en Qatar ExxonMobil Open (Qatar). De banen
zijn heel gemakkelijk te onderhouden en
de licht dempende ondervloer zorgt voor
een comfortabel spel. De toplaag kan
opnieuw worden gecoat volgens speelsnelheid en kleurencombinaties.

Prijzen
Prijzen abonnementen
•• 455 euro in piekuur
•• 365 euro in daluur
•• 280 euro op zondagnamiddag
Prijzen losse verhuring
•• 19 Euro in piekuur
•• 16 Euro in daluur
•• 13 Euro op zondagnamiddag
Piekuur
•• Alle weekdagen
van 17.30 tot 22.30 uur
•• Zaterdag en zondag
van 8.30 tot 12.30 uur
•• Zondagmiddagtarief =
van 12.30 tot 19.30 uur
•• Andere uren =
daluur

De tenniswall
Wie zich de perfecte slag eigen
wil maken, kan gebruik maken
van de tenniswall in de Koddaert.
Via hightech krijg je niet alleen
een high performance training die
ook cardiovasculair hoog scoort
maar kan je ook alle slagen uit
een match uitproberen. Je ziet ook
daadwerkelijk waar ze terecht komen
en waar… ze eigenlijk hadden moeten
terecht komen.

Fitness
In de bovenzaal van de Koddaert,
net naast de vergaderzaal, is ook
een fitnesslokaal. Om te revalideren
of om je spieren te versterken of
soepeler te maken, hoef je dus de
Koddaert niet te verlaten.
Prijs: 5 euro per beurt.

Vergaderzaal
Boven de bar werd een schitterende
ruimte gecreëerd waar bedrijven en
verenigingen terecht kunnen voor dagseminaries en informele vergaderingen.
Bedrijven kunnen hier hun klanten ontvangen, professionele productvoorstellingen houden of met alle medewerkers
samen komen voor een combinatie van
ontspanning en opleiding. Zo kan er ’s
morgens worden vergaderd, ’s middags
een verzorgde maaltijd worden genuttigd en in de namiddag een balletje worden geslagen, hetzij in wedstrijdvorm of
als initiatie.

Bar
Geen sportzaal zonder bar waar alles
nog eens besproken kan worden. De
trendy designbar van de Koddaert geeft
je onmiddellijk het gevoel thuis te zijn.
De betere wijnen en dranken, de hartige
hapjes en dito bediening doen je helemaal
de tijd vergeten. Dit is pas ontspannend!

Tennis Centrum

DE KODDAERT
(INDOOR)
Koolskampstraat 2
Torhout
info@koddaerttennis.be
Tel: 050 64 97 55
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Bvba Bob Defraeye chapewerken en vloerisolatie

Energy Insulations:
eco-logisch isoleren

Omdat chape belangrijk is

Energy Insulations is erkend verdeler voor Icynene,
een ecologisch isolatieschuim dat staat voor een gezonde, thermische en akoestische isolatie. Logisch
dus dat u op die manier uw daken, zolders, plafonds
en binnenmuren laat isoleren.

Bob Defraeye startte
26 jaar geleden zijn
eigen bedrijf op,
gespecialiseerd in
chapewerken en
vloerisolatie.
Samen met vrouw
Ann bouwde hij het
uit tot een vaste waarde.
Ondertussen zit zoon
Hendrik ook al stevig
in de firma. Het bedrijf
staat gekend voor
oerdegelijk vakmanschap,
kwaliteit en service.

Wie Bob Defraeye zegt, zegt chape.
Zoveel is duidelijk. Bvba Bob Defraeye
is in West- en Oost-Vlaanderen een
klassieker op het vlak van chape en
vloerisolatie. Steunend op traditie
maar ook met oog voor vernieuwing.

Gamma
Bvba Bob Defraeye werkt zowel voor
bouwfirma’s als voor particulieren.
De firma levert traditionele chape
met propyleenvezels al dan niet
gewapend met netten 50/50/2mm of
vezelcompound graniet, maar ook
sneldrogende chape, hellingschape,…
Ook voor isolatie bent u aan het

Bergstraat 2b
8800 Koekelare
Tel. O51 58 98 62
Fax 051 58 33 61
info@bobdefraeye.be
www.defraeyebob.be

juiste adres. Er is schuimbeton,
polystyreen, gespoten
polyurethaanschuim en het
milieuvriendelijke Betopor op
basis van EPS-korrels. Bouwt
u een appartement of kantoor?
Dan voorkomen wij geluidshinder
door het gebruik van alle soorten
geluidsisolatie.

Service als troef
Kwaliteit en een goede service zijn
de troeven. Zo zorgen een 10-tal
vrachtwagens en de werknemers
ervoor dat alles perfect en op tijd
bij u wordt geleverd.

Wist je dat een
combinatie van
bvba Bob Defraeye
chapewerken en
vloerisolatie en
Energy Insulations
voor de perfecte
isolatie van uw
gebouw zorgt?

Het zoveelste product op de markt,
horen wij u denken. Maar Icynene
is anders, beter! Het is licht, ademt
en kan werkelijk op alle mogelijke
plaatsen worden gespoten. Het is
afkomstig uit Canada. Dat alleen al
geeft voldoende garantie voor een
stevige kwaliteit. Het ecologisch
isolatieschuim is bovendien bestand
tegen extreme weersomstandigheden.

Nog voordelen
Daken, zolders, plafonds,
binnenmuren, houten of metalen
constructies, overal kan men
Icynene gebruiken. Het schuim is
heel gemakkelijk aan te brengen,
hecht zich aan tal van materialen en

Bergstraat 2B - 8680 Koekelare
051 58 98 62
info@energy-insulations.be
www.energy-insulations.be

neemt de vorm aan van de te isoleren
ruimtes. Door zijn open celstructuur
kan Icynene naadloos worden
aangebracht en blijft uw woning
ademen.
Zowel bij nieuwbouw als bij
renovatiewerken is dit het ideale
product: het maakt luchtdicht
en isoleert, is uiterst brandveilig
en duurzaam en stabiel.
Ecologisch is dit een voltreffer!
Als expansiemiddel van dit inert
en niet-toxisch materiaal wordt
water gebruikt. Daardoor komen
er geen toxische stoffen vrij tijdens
het plaatsen en is het schuim dat
voor 99% uit lucht en 1% uit product
bestaat, 100% recyclebaar.

TERUGBLIK
INDOOR
2013

24/24 uren
Koddaert Indoor
Van vrijdag 1 november om 19 uur werd er aan
een stik door getennist tot zaterdag
2 november om 19 uur. 24 op 24 uur tennis dus
voor iedereen, onafhankelijk van een club,
enkel of dubbel en voor elke leeftijd en niveau.
Inspanning vraagt ook ontspanning en dus
waren er gegrilde broodjes, zumba, gratis
hapjes, happy hour, verwentennis en zelfs
een grillavond.

VTVfundag
De VTV-fundag werd ook een
gigantisch succes. Voor zijn
puike jeugdwerking kreeg
TC De Koddaert trouwens
het label ‘Jeugdvriendelijke
Tennisclub 2014’ opgespeld.

Club-Cercle
Club-spelers tegen Cercle-spelers
op het tenniscourt. De nederlaag
van Club tegen Lierse strooide wel
wat roet in het eten. Het initiatief is
echter voor herhaling vatbaar.
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Salens Motors ademt de klasse
van Jaguar en Land Rover
“Al ruim 90 jaar verleggen we de grenzen van wat mogelijk is, geïnspireerd door onze stichter Sir William
Lyons”, zegt het management van Jaguar op hun
website. Al 32 jaar mag Salens Motors zich officieel
verdeler van Jaguar noemen. Dat kan alleen omdat
het klasse, kwaliteit en professionaliteit uitstraalt.
De nieuwe garage in Hooglede voldoet perfect aan
die eisen.
Bij Jaguar ligt de lat uiteraard hoog.
Jaguar is zo dynamisch als zijn
naam en logo al laten vermoeden.
“Wil je iets maken dat echt intens
leeft, dan komt een auto het dichtst
in de buurt”, zei hun stichter
William Lyons al.
Jaguar staat voor uitmuntende
techniek en prachtig design,

hij is wendbaar en krachtig,
aerodynamisch en verleidelijk,
zelfverzekerd en instinctief.
Land Rover brengt dan weer
exclusieve en luxueuze
terreinwagens op de markt. Een
garage die zowel met Jaguar als met
Land Rover kan samenwerken, moet
adelbrieven kunnen voorleggen.

Klantenzorg

Nieuwste modellen

“Mensen vragen hier het allerbeste en wij leveren
dat”, zegt zaakvoerder Filip Salens. “We zijn trots op
onze relatie met het merk Jaguar en op de reputatie
die we hebben opgebouwd dankzij onze professionele
aanpak inzake dienst na verkoop en klantenzorg.
Onze klantenzorg behoort tot de beste in zijn klasse
en we staan borg voor een goede en persoonlijke
dienstverlening aan al onze bestaande en toekomstige
klanten.”

Naast kwaliteit en professionaliteit vindt u bij Salens
Motors ook altijd de nieuwste modellen. Ook dat is service
naar de klanten toe. Jaguar lanceerde de nieuwe F-TYPE.
Deze ultieme sportauto met twee zitplaatsen zet het
opzienbarende erfgoed voort dat gecreëerd werd met de
C-, D- en E-Type. Die laatste is een blijvend icoon.
Hij wordt nog altijd beschouwd als de mooiste auto ter
wereld en gold als norm op een markt die de F-TYPE
vandaag opnieuw definieert. De schitterende F-Type coupé
is nu al te verkrijgen bij Salens Motors!

De waarden die Salens Motors aankleeft zijn dezelfde
als die van beide topmerken. Integriteit is daar een van.
Zakendoen gebeurt op een eerlijke, faire en transparante
manier. Respect voor de klant staat altijd centraal.
En uiteraard worden hier de hoogst mogelijke normen
nagestreefd in de manier van werken, de kwaliteit van de
auto’s, de producten en de diensten.

BRUGGE
Salens Motors Brugge
Koningin Astridlaan 97
8200 Brugge
050 38 03 90
salens@salensmotors.be
www.salensmotors.be

Showroom open:
Van maandag tot en met vrijdag:
8.30 – 12 en van 12.30 – 18 uur
Zaterdag: 10 - 12 en van 14 – 17 uur
of op afspraak
Atelier open:
Van maandag tot en met vrijdag:
8.30 - 12 en van 12.30 – 17 uur

HOOGLEDE
Salens Motors Roeselare
Bruggesteenweg 131
8830 Hooglede - Gits
051 61 69 00
salens@salensmotors.be
www.salensmotors.be

Showroom open:
Van maandag tot en met vrijdag:
8.30 – 12 en van 13 – 18 uur
Zaterdag: 10 - 12 en van 14 – 17 uur
of op afspraak
Atelier open:
Van maandag tot en met vrijdag:
8.30 - 12 en van 13 – 17.30 uur

CHALLENGE
TENNIS
ACADEMY

Challenge
Tennis Academy
Challenge Tennis Academy is een onafhankelijke
tennisschool die zowel oog heeft voor de competitie- als
de recreatiespeler. In beide gevallen staat de kwaliteit
van de lessen centraal. De optimale samenwerking
met TC De Koddaert zorgt voor doorstroming van
jonge talenten.
Challenge Tennis Academy bestaat
vijf jaar en wordt geleid door Patty
Van Acker en Kristof Duyck.
De onafhankelijke tennisschool wil
competitiespelers en recreanten,
jong en oud, een degelijke opleiding
geven. Kwaliteit, sporten op een
goede manier en sfeer staan daarbij
centraal. Iedereen kan les komen
volgen bij Challenge maar uiteraard
werkt de tennis academy nauw
samen met TC De Koddaert.
Zo worden jonge talenten opgeleid

voor de tennisclub van
Jean-Pierre Heynderick en vindt
TC De Koddaert medewerkers voor
hun grote organisaties bij Challenge.
De trainerskern, waarvan sommigen
doorgroeiden van speler tot trainer,
bestaat uit: Patty Van Acker,
Kristof Duyck, Siska Hillewaere,
Jo Declercq, Loïc Hustinx,
Julie Loose, Beau Vanhoutte,
Tim Decock, Jolien Gadeyne,
Loes Leenknecht en
Katrien De Craemer.

Stages zomer 2014
Wat
•• tennistraining 3-4u per dag
•• conditietraining
•• vervoer naar tornooi
•• wedstrijdanalyse en coaching
•• inschrijvingsgeld tornooi
•• ochtendopvang vanaf 8.15 uur
•• avondopvang tot 17 uur
•• lunchpakket meebrengen of mogelijkheid tot warme
maaltijd (20 euro te betalen aan de bar op de eerste dag
- keuze te vermelden bij inschrijving)
Wanneer
van 9 tot 16 uur
•• Stage A: 30/06 - 11/07
•• Stage B: 07/07 - 11/07
•• Stage C: 21/07 - 25/07
•• Stage D: 28/07 - 01/08
•• Stage E: 04/08 - 08/08
•• Waar
TC De Koddaert
Schoolstraat 12, 8820 Torhout (Wijnendale)

Tennislessen in de lente
Week van 21 april 2014
Duur
8 weken
Waar
TC De Koddaert
Schoolstraat 12, 8820 Torhout (Wijnendale)
Prijs
•• privé: 270 euro
•• per 2: 135 euro
•• per 3: 90 euro
•• per 4: 75 euro
•• groep: 65 euro

CHALLENGE
TENNIS ACADEMY
Patty Van Acker
0476 25 13 51
Kristof Duyck
0475 96 83 72
info@challengetennis.be

Prijs
135 euro
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CHALLENGE
TENNIS
ACADEMY
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Vloerverwarming
+ warmtepomp

Multiclima + Ferlin
verwarmt en ventileert
uw woning of kantoor
Verwarmen, ventileren, energiezuinige technieken…
wie bouwt of verbouwt, krijgt ermee te maken.
Een gewone mens zoals u en ik breekt het angstzweet
uit. Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat dat doen?
Op die laatste vraag is het antwoord simpel: Multiclima
+Ferlin in Ruddervoorde. Ventilatie, verwarming,
sanitair, elektriciteit en de centrale stofzuiger vindt u
er onder één dak.

XX Medezaakvoerders Filip Logghe en

Johan Vansteelandt

Multiclima + Ferlin mag zeker
omschreven worden als een
dynamisch installatiebedrijf van
energiezuinige technieken.
De producten en diensten omvatten
HVAC in de ruime zin van het woord:
ventilatie, koeling, luchtverwarming,
vloerverwarming, CLV alsook
sanitair en de centrale stofzuiger.
Veertig vakbekwame medewerkers
staan garant voor zorgvuldig
studiewerk, een kwalitatieve

Architect Jan Abbeloos beveelt
Multiclima-Ferlin aan bij zijn klanten
Al sinds 1994 werkt architect Jan Abbeloos met de firma
Multiclima-Ferlin voor het plaatsen van ventilatie en luchtverwarming. “Al jaren promoot ik luchtverwarming als ideaal
verwarmingssysteem in de woning en met Multiclima-Ferlin
kan ik telkens rekenen op een degelijke
studie en zorgeloze uitvoering. Hun
systeem van luchtverwarming gecombineerd met ventilatie kan dan ook veel van
mijn klanten bekoren. Daarenboven is de
uitbreiding naar andere energiezuinige
technieken, zoals vloerverwarming, een
schot in de roos. Eén goede aanspreekpartner voor alle installatietechnieken is
een luxe voor de architect.”

installatie, projectopvolging en dienst
na verkoop, kortom: een optimale
klantenservice. Door het gebruik
van de nieuwste technologie inzake
warmterecuperatie, warmtepompen,
zonneboilers en andere
energiebesparende technieken, vindt
u hier voor alles een comfortabele
en energiezuinige oplossing.
En wat meer is: u hebt slechts één
aanspreekpunt nodig voor al die
technieken!

Zaakvoerder Hans Vandecasteele:
“toekomst installatietechniek ligt bij
energiebesparende technieken”
“Er is een toenemende nadruk op de beperking van energiebehoefte van woningen en kantoren, het zogenaamde E-peil.
Hierdoor moeten de nodige verwarmings-, ventilatie- en sanitaire
technieken per gebouw extra bestudeerd
worden om de ideale mix comfort/
energieverbruik te vinden. Hierbij wordt
uiteraard ook rekening gehouden met het
budget. Een goede partner met
technische expertise, zoals MulticlimaFerlin is dan van essentieel belang.
De juiste keuze van de technieken is
namelijk een keuze voor tientallen jaren
in de toekomst.”

Ventilatie
Om te kunnen genieten van een
optimaal binnenklimaat moet uw
ventilatiesysteem zorgen voor
voldoende gezonde lucht in de woning.
Om dit te bereiken wordt er evenveel
verse buitenlucht aangevoerd als er
vervuilde lucht wordt afgevoerd. Hierbij
dreigt warmte verloren te gaan maar
dat wordt opgevangen door gebruik te
maken van een ventilatiesysteem met
warmterecuperatie.

Vloerverwarming is een verwarmingssysteem dat volledig ingebouwd is
in de vloer. Vloerverwarming maakt
gebruik van een laag stookregime
en is bijgevolg een perfecte match
met een warmtepomp of een
condensatieketel.
Bij een warmtepomp wordt warmte
onttrokken aan elementen van het
milieu (bodem, lucht, water...) en naar
het verwarmingssysteem gevoerd.
Door de stijgende energieprijzen en
de steeds strengere wetgeving komt
dit systeem van verwarmen steeds
meer in trek.

Centrale
stofzuiger

Luchtverwarming
en koeling
Luchtverwarming is gebaseerd op
een constante luchtcirculatie door het
hele huis waarbij de lucht regelmatig
door de luchtverwarmingsketel gaat.
Typische voordelen zijn een heel snelle
verwarming, constante filtering van
de lucht en perfecte integratie met het
ventilatiesysteem en eventueel koeling.
Verwarmen kan met condenserende
gaswandketel en/of warmtepomp.

warm water te voorzien
op een energiezuinige
manier. De gratis
warmte afkomstig
van de zon wordt
immers omgezet
in warm water.
Een zonneboiler
kan ondersteund
worden door een cvketel of warmtepomp
om u ook bij minder
mooi weer het nodige warm
water te garanderen.

Sanitair
+ zonneboiler

Ons centraal stofzuigsysteem, het Belgisch topfabricaat ET, is eenvoudig te
plaatsen in zowel bestaande – als nieuwbouwwoningen; pvc-buizen verbinden
de in de vertrekken bevestigde aansluitingspunten met een centrale stofzuiger
in de kelder of de garage. Een centrale
stofzuiger is niet alleen handig en veilig
want er komt geen snoer of slede aan
te pas maar fungeert ook als de ideale
kruimeldief.

Bij Multiclima + Ferlin vindt u niet alleen uw badkamer volgens uw wens en
budget maar ook uw… sanitair warm
water. De zonneboiler is het middel bij
uitstek om u van voldoende sanitair

Twijfel niet!
Contacteer ons!
Multiclima + Ferlin bvba
Terluchtestraat 42
8020 Ruddervoorde
050 82 06 07
www.multiclima-ferlin.be

KALENDER
ZOMERSEIZOEN

www.tcdekoddaert.be
www.facebook.com/TCDeKoddaert
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TE KOOP IN LICHTERVELDE
RESIDENTIE DE BARRIÈRE
Gelegen op de hoek van de

appartementen. Elk gelijkvloers

handelszaak. Dit pand is gelegen op

Statiestraat en de Ketelbuiserstraat.

appartement heeft een terras dat

de hoek van de Statiestraat met de

Residentie De Barrière bevindt

gericht is naar de binnenplaats.

Ketelbuiserstraat. Op straatniveau,

zich op wandelafstand van het

De appartementen op de eerste

achteraan residentie De Barrière

station van Lichtervelde en ligt op

verdieping zijn telkens voorzien van

worden er staanplaatsen voor de

1 km van het centrum. Residentie

twee terrassen (behalve app. 1.5).

wagen aangeboden. Op het niveau -1

De Barrière bestaat uit 35 ruime

Bouwgroep Masimmo biedt tevens

zijn er afsluitbare garages en

woonappartementen waarvan 2 duplex

ruimte voor de vestiging van een

staanplaatsen met bijhorende berging.

Winkelruimte van 85m²
Ruime appartementen (2slk.)
Duplex appartementen (3slk.)
Mogelijkheid tot aankoop
garages

0476 83 87 05
info@masimmo.be

