170 — TE KOOP - TE HUUR - GEVRAAGD
Wij zoeken voor klanten (paardenliefhebbers) oude hoeve(s)
tjes en landelijke woningen in O.VL. en VL.BR. – discrete en prof.
verkoop – www.planner.be – GSM 0475/32.82.76 tot 22u. (11)

TE KOOP Hofstede met weiland en te
renoveren stallingen – regio Zele – totale
opp. 39 are – te bezichtigen na afspraak –
GSM: 0473/81.17.32 – bellen na 15u – Kristine.derweduwen@telenet.be (51)

De rubberspecialist voor paarden – rubber op rol en matten,
antislip rubber voor vrachtwagen, trailer en stal, etc. – hoofddealer paarden drainagetegel – T. 0031 (0) 224/57.14.68,
www.bosrubber.nl (44)
Aankoop & verkoop spring-, rij- en menpaarden – alsook
aankoop draagmerries – overname en aankoop van slachtpaarden – diervriendelijke lading – rechtstreekse slachting –
PAARDENHANDEL PHILIPPE LIPPENS, Veldweg 1, 9800 Deinze – GSM 0476/42.37.25 (15)

DB FOURAGE
BVBA
Toeleveren
Productie
Ophalen
Toeleveren
Mestverwerking

Stro – hooi – verpakte strooisels
Verpakte strooisels (vlaslemen, koolzaad-en tarwestro)
Paardenmest
Houtpellets voor milieuvriendelijke verwarming
Thermisch drogen van allerhande vaste mest

Geuzestraat 48 - 9910 Knesselare - Tel 0032 (0)9 374 08 00 - Fax 0032 (0)9 375 04 25
info@strooisel.be - www.strooisel.be

SCHUILSTAL – snel demonteerbare schuilstal – Galva kaders, steigerhouten vulling &
dakproﬁelplaten – Prijs vanaf
€ 990.00 – Levering en plaatsing mogelijk – www.atw.be –
TEL. 0476/92.97.91 (52)
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TE KOOP Welsh – 14-jarige
merrie – schofthoogte: 152cm
– geleerd onder het zadel en
in de koets – enkelspan, dubbelspan en tandem – stamboekpapieren – Meer info:
wentein@hippo.be

TE HUUR manege te Nukerke – 10 boxen – 3ha weides – binnenpiste van 30 x 15m – 1.500 euro/maand – GSM: 0485/10.49.04
(50)
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TE HUUR volpension stallen – ook mogelijk huren gang met 10
lege boxen aan spec. voorw. – binnen en buitenpiste geopad –
bij afrit 2 E19 Wuustwezel/Loenhout – GSM: 0476/64.24.13 of
0486/90.45.70 (25)
TE KOOP Landelijk gelegen fermette te Bekegem – ideaal
voor
paardenliefhebbers
– stallen – 2 grote rijpistes
– opp. 10.900m² – privaat
rustig gelegen op 10 min.
van Jabbeke E40 – centraal
Brugge Oostende – meer info:
0477/80.22.94 (26)

Your global dealer
Everything your horse needs:
Hoof care, tools, all Dallmer products & much more.
International shipping available.

www.strohm.de
Aangespannen ijsroomwagen voor al uw feesten

HORSEBOXES HEYMANS

www.jantje.be - 0486/45.43.46
Horsebox op maat voor u en uw paard
Stuiver 36 - 9950 Waarschoot - T 0495/38 91 40 - E-mail: heymans1@pandora.be

TE KOOP BEVER (1547 Vlaams-Brabant) – Te moderniseren
ruime villa met tuin en aanpalende weide (1ha30a) op 1ha45a.
– EPC/555 kWh/m2. – Tel.
0475/328276 tot 22 u – www.
immoweb.be/planner (12)

TE KOOP kokosvezels rijbodemversteviging – 100% natuurlijk,
hoge stabiliteit – info@marcroelofs.nl – T. +31 653/39.63.76 (19)
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