
Gratis maandblad voor
• Groot Zwevegem (10.800ex)

Zwevegem + Sint-Denijs + Moen + Heestert 
+ Otegem + Sint-Lodewijk

• Groot Avelgem(4.600ex)
Avelgem + Bossuit + Outrijve 
+ Waarmaarde + Kerkhove

wordt gratis bedeeld in alle bussen 
waar reclame wordt toegelaten.

piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be

HET BLAD DAT IEDEREEN LEEST

NUMMER  376
38e  JAARGANG

NUMMER  374
38e  JAARGANG

NUMMER  378
38e  JAARGANG

NUMMER  377
38e  JAARGANG



41 mm

58 mm

122 mm

186 mm

86 mm

131 mm

176 mm

221 mm

266 mm

63 mm

       

PRIJSLIJST 2021

    41 mm hoog             €75                €127                €186                  €37                  €63                  €93                  €46                  €77                €113

    63 mm hoog           €101                €188                €255                  €51                  €93                €128                  €62                €115                €154

    86 mm hoog           €127                €250                €325                  €63                €125                €162                  €77                €153                €199

  131 mm hoog           €186                €325                €405                  €93                €162                €203                €113                €199                €249

  176 mm hoog           €250                €371                €521                €125                €185                €260                €153                €227                €317

  221 mm hoog           €277                €445                €596                €138                €222                €299                €170                €272                €363

  266 mm hoog           €325                €521                €672                €162                €260                €336                €199                €317                €408

                                     laatste volledige pagina €1055                        laatste volledige pagina €527                               1/2 voorpagina €325 (117mm hoogte)
                                                                                                                                                                                         1/1 voorpagina €530 (239mm hoogte)

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW.
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AVELGEM ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM ZWEVEGEM

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

3x per jaar per editie: -5%
5x per jaar per editie: -10%
Alle edities: -20%

Verschijnen in minstens 2 van
de 3 edities: -5% extra

ABONNEMENTEN



CONTACT

LINDSETH SYVERTSEN - Tel. 056 77 76 52

Piccolo Februari nr. 399                    18/01/2021                    wk  5: 01/02 - 05/02/2021

Piccolo Maart nr. 400                       15/02/2021                    wk  9: 01/03 - 05/03/2021

Piccolo April nr. 401                          15/03/2021                    wk13: 29/03 - 02/04/2021

Piccolo Mei nr. 402                            12/04/2021                    wk17: 26/04 - 30/04/2021

Piccolo Juni nr. 403                           17/05/2021                    wk22: 31/05 - 04/06/2021

Piccolo Juli nr. 404                            21/06/2021                    wk27: 05/07 - 09/07/2021

Piccolo September nr. 405               23/08/2021                    wk36: 06/09 - 10/09/2021

Piccolo Oktober nr. 406                    20/09/2021                    wk40: 04/10 - 08/10/2021

Piccolo November nr. 407                25/10/2021                    wk45: 08/11 - 12/11/2021

Piccolo December nr. 408                22/11/2021                    wk49: 06/12 - 10/12/2021

VERSCHIJNINGSDATA PICCOLO 2021 

   10 edities                              advertentie aanleveren vóór                    verschijnt in

Piccolo Groot Zwevegem+Sint-Lodewijk en Piccolo Groot Avelgem

Advanz krokus                                   25/01/2021                    wk   6: 08/02 - 12/02/2021

Advanz lente                                     22/02/2021                    wk 10: 08/03 - 12/03/2021

Advanz pasen                                  22/03/2021                    wk 14: 06/04 - 09/04/2021

Advanz bloemen                              19/04/2021                    wk 18: 03/05 - 07/05/2021

Advanz zomer                                   21/05/2021                    wk 23: 07/06 - 11/06/2021

Advanz school                                  23/08/2021                    wk 36: 06/09 - 10/09/2021

Advanz herfst                                    20/09/2021                    wk 40: 04/10 - 08/10/2021

Advanz chrysanten                          18/10/2021                    wk 46: 15/11 - 19/11/2021

Advanz feest                                     22/11/2021                    wk 49: 06/12 - 10/12/2021

VERSCHIJNINGSDATA ADVANZ 2021 

   9 edities                                advertentie aanleveren vóór                    verschijnt in



dragonderdreef 22 � 8570 vichte �

tel. +32 56 77 76 52 � fax +32 56 77 59 49
www.drukkerij-vanoverbeke.be

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

Gratis maandblad voor groot Anzegem (6.100ex)
Anzegem + Vichte + Ingooigem + Tiegem + Kaster 

+ Gijzelbrechtegem

1. Alle info meegeven met de vertegenwoordiger.
      ☞ u bespreekt met de vertegenwoordiger de lay-out
      ☞ u geeft de nodige digitale dragers (usb stick), foto’s,... mee om in te scannen.

           U ontvangt steeds een drukproef via mail 
           waarop u binnen de 24 uur dient te antwoorden voor eventuele correcties.

2. De advertentie doorsturen als losse documenten.
      ☞ tekst- en beeldmateriaal afzonderlijk
      ☞ met een eventuele schets als voorbeeld van de gewenste schikking
      ☞ wij verwerken enkel: pdf - idd - psd - jpg - tif - doc - docx bestanden (in hoge resolutie)
      ☞ doorsturen naar piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be of indien meer dan 8MB via www.wetransfer.com

           U ontvangt steeds een drukproef via mail 
           waarop u binnen de 24 uur dient te antwoorden voor eventuele correcties.

3. De advertentie doorsturen als drukklaar bestand.
      ☞ pdf met lettertypes in lettercontouren - tif - jpg
      ☞ resolutie 300dpi op ware grootte (zie formaten)
      ☞ geen snijtekens en niet aflopend, tenzij u kiest voor een volledige pagina 

dan wel 3 mm afloop voorzien. 
      ☞ doorsturen naar piccolo@drukkerij-vanoverbeke.be of indien meer dan 8MB via www.wetransfer.com

           Wij passen geen drukklaar aangeleverde bestanden aan, 
           deze dienen opnieuw te worden aangeleverd.

ADVERTENTIES AANLEVEREN?

3 mogelijkheden:

advanz@drukkerij-vanoverbeke.be

Jaargang 7 - Juli 2018
VAKANTIE EDITIEVerantwoordelijke uitgever: Drukkerij-Uitgeverij Vanoverbeke bvba •

Dragonderdreef 22 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 76 52 • info@drukkerij-vanoverbeke.be

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

VERKOOP EN VERHUUR

VICHTEPLAATS 13 • 8570 VICHTE
T 056 29 30 30 • G 0475 51 39 53

INFO@IMMOVANPARIJS.BE
WWW.IMMOVANPARIJS.BE

Instapklare woning met 3 slaapkamers op 336m². Zithoek met
toegang tot de eetplaats en volledig uitgeruste keuken. 

Grote garage. Zowel de zolder van de garage als deze van de
woning werden door een professioneel bedrijf geïsoleerd.

EPC 286 kWh/m²

TE KOOP VICHTE

Ruime woning met 3 slaapkamers en garage op 649 m². Living
met inbouwcasette, grote en lichtrijke uitgeruste leefkeuken,
wasplaats, kelder, garage, carport. Zuidgeorienteerde tuin met

ruime terrassen.
Epc 411 kWh/m²

TE KOOP ANZEGEM

Energie spaarzame woning met 4 slaapkamers op 576m². De
energie zuinige constructie gecombineerd met een balsansventi-
latie en hoogrendementsgaswandkachel geven een zeer gustige

epc score.Omheinde aangelegde tuin. Grote ondergrondse 
kelder bereikbaar via garage.Epc 175 kWhm²

TE KOOP VICHTE

Ruime halfopen woning met 3 slaapkamers. Grote inkomhal,
eetkamer met aansluitend de living,keuken, grote kelder,zolder,

dubbele garage (auto's na elkaar).
Mooie onderhoudsvriendelijke tuin.

EPC 215 kWh/m²

TE HUUR WORTEGEM

       

Jaargang 7 - September 2018
SCHOOL EDITIEVerantwoordelijke uitgever: Drukkerij-Uitgeverij Vanoverbeke bvba •

Dragonderdreef 22 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 76 52 • info@drukkerij-vanoverbeke.be

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

Westdorp 91
8573 Tiegem

Tel 056 68 74 39

www.tuinhuizenfabrikant.be

Kijkboek GRATIS bij u thuis via de website !

Tuinhuizen, carports & poolhouses à la carte !

GENIET VAN EEN EXTRA KORTING BOVENOP DE SCHERPSTE PRIJS ! Ga nú nog langs bij uw verkooppunt en vraag 
naar de extra voorwaarden geldig op het volledig gamma. Bijkomend ontvangt u een professionele ruitenreiniger en 
nestkastje, geheel gratis ! Deze actie is enkel geldig voor bestellingen van 1 september tot en met 15 oktober 2018.

Belgische kwaliteit sinds 1984

V R O E G 
BESTELD 
= TIJDIG 
GELEVERD
& EXTRA 
VOORDELIG !

      

VERKOOP EN VERHUUR

VICHTEPLAATS 13 • 8570 VICHTE
T 056 29 30 30 • G 0475 51 39 53

INFO@IMMOVANPARIJS.BE
WWW.IMMOVANPARIJS.BE

Residentiële gelijkvloerse woning met drie slaapkamers op 640
m². Prachtige leefruimte met rustieke vloeren, authentieke
schouw, ruime inkom, vernieuwde keuken,badkamer, 

afzonderlijk toilet en wasruimte.Ook een grote garage en een
carport. Zuidwest georienteerde tuin. Epc 615 kWhm²

TE KOOP VICHTE

Tijdloze villa met 4 slaapkamers met zuidwestelijk georiënteerde
tuin en zwembad op 1100m². Ruime inkom, prachtige 

leefruimte,moderne hedendaagse keuken met koele berging, 
afzonderlijk toilet, wasruimte en dubbele garage.Badkamer met
bad en afzonderlijke douche,…. Buitenparking voor meerdere 

   

TE KOOP VICHTE

Lichtrijke woning met drie ruime slaapkamers op 762m². Ruime
aangename living. Keuken is voorzien van vele kasten en alle
nodige keukenapparaten. Apart bureau met inbouwkasten. 
Recent vernieuwde badkamer. Twee grote carports naast de 

woning. Mooie aangelegde tuin. Epc 386 kWh/m²

TE KOOP ANZEGEM

Appartement met één slaapkamer in het centrum van Vichte.
Inkom, ruime living, volledig ingerichte keuken, berging, één

slaapkamer, badkamer met bad/douche en toilet.Bij het 
appartement hoort ook een garagebox. Ideale investering!

Epc 218 kWh/m²

TE KOOP VICHTE

       

Jaargang 7 - Oktober 2018
HERFST EDITIEVerantwoordelijke uitgever: Drukkerij-Uitgeverij Vanoverbeke bvba •

Dragonderdreef 22 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 76 52 • info@drukkerij-vanoverbeke.be

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

Westdorp 91
8573 Tiegem

Tel 056 68 74 39

www.tuinhuizenfabrikant.be

Kijkboek GRATIS bij u thuis via de website !

Tuinhuizen, carports & poolhouses à la carte !

GENIET VAN EEN EXTRA KORTING BOVENOP DE SCHERPSTE PRIJS ! Ga nú nog langs bij uw verkooppunt en vraag 
naar de extra voorwaarden geldig op het volledig gamma. Bijkomend ontvangt u een professionele ruitenreiniger en 
nestkastje, geheel gratis ! Deze actie is enkel geldig voor bestellingen van 1 september tot en met 15 oktober 2018.

Belgische kwaliteit sinds 1984

V R O E G 
BESTELD 
= TIJDIG 
GELEVERD
& EXTRA 
VOORDELIG !

GELDIG T.E.M. 15/10/18

      

Jaargang 7 - November 2018
CHRYSANTEN EDITIEVerantwoordelijke uitgever: Drukkerij-Uitgeverij Vanoverbeke bvba •

Dragonderdreef 22 • 8570 Vichte • Tel. 056 77 76 52 • info@drukkerij-vanoverbeke.be

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD GROOT ANZEGEM 

Westdorp 91
8573 Tiegem

Tel 056 68 74 39

Tuinhuizen, carports & poolhouses à la carte !

MAAK DE JUISTE KEUZE VOOR HET TUINHUIS VAN UW DROMEN. 
Christiaens Yvan biedt u de ruimste keuze en mogelijkheden. Personaliseer met tal van 
opties voor een tuinhuis, carport of poolhouse met karakter. Op zoek naar meer inspiratie ? 
Vraag dan uw GRATIS kijkboek aan en kom zeker eens langs in één van onze verkooppunten !

Tuinhuizen, carports & poolhousesuinhuizen, carports & poolhouses

MAAK DE JUISTE KEUZE VOOR HET TUINHUIS VAN UW DROMEN.

Kijkboek
GRATIS
bij u thuis

via

w
w

w
.tu inhu i zenfabr i k

an
t .

b
e

www.tuinhuizenfabrikant.be
Neerbeekstraat 23, 8572 Anzegem • Belgische kwaliteit sinds 1984

      

VERKOOP EN VERHUUR

VICHTEPLAATS 13 • 8570 VICHTE
T 056 29 30 30 • G 0475 51 39 53

INFO@IMMOVANPARIJS.BE
WWW.IMMOVANPARIJS.BE

!

!

!

Deze 2 BEN woningen met 3 slaapkamers 
worden gebouwd in de Mekeirleweg.

Rustige ligging en vlot bereikbaar! Epc: in aanvraag

TE KOOP VICHTE

Energiezuinige HOB nieuwbouw woning met 3 (of 5) slaapka-
mers. Grote leefruimte en ingerichte open keuken (inclusief 
toestellen). Terras, carport, zonnepanelen, regenreservoir 

 t    

TE KOOP ANZEGEM

TE KOOP VICHTE

Totaal gerenoveerde woning met 4 slaapkamers door 
professioneel bedrijf. Grote open ruimtes met uitstekende 
lichtinval, keuken met Bosch toestellen. Epc:185 kWh/m²

TE KOOP INGOOIGEM

Residentiële gelijkvloerse woning met 3 slaapkamers.
Prachtige leefruimte, vernieuwde keuken.
Grote garage en carport. Epc615 kWh/m²

       


