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* Niet geldig voor professionelen in de autosector. Andere klanten geven hierbij de toestemming om de advertentie zonder meerprijs eveneens op internet te laten verschijnen.
De inhoud, redactie en vormgeving van deze advertentie, evenals de benaming zoekertje zijn beschermd door het auteursrecht en merkenrecht. Nadruk en kopiëren zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Zoekertjes in

✃

+ Gratis in + Gratis  op
3.487.700 lezers 1.869.000 lezers 65.000 unieke bezoekers

of plaats uw zoeker via www.vlan.be of stuur bon naar:
De Streekkrant / De Weekkrant - Zoekers -  Meiboomlaan 33 - 8800 Roeselare

*

300 = De Zondag alle edities van Vlaanderen + De Streekkrant volledig Vlaanderen
323 = De Zondag West- en Oost-Vlaanderen + De Streekkrant West- en Oost-Vlaanderen + Publitor
3808 = De Zondag West-Vlaanderen + De Streekkrant West-Vlaanderen + De Krant van West-Vlaanderen + Publitor
312 = De Zondag Westkust - Middenkust + De Streekkrant Westkust + De Streekkrant Middenkust 

+ De Streekkrant Westland + Publitor + De Krant van West-Vlaanderen

tot max

81

karakters

tot max 109 kar.

tot max 137 kar.

tot max 165 kar.

tot max 193 kar.

■■■■ 28 extra karakters

■■■■ Kader

■■■■ Foto
Maak uw zoeker

EXTRA KRACHTIG:

380.425 ex. 766.604 ex. 1.690.350 ex. 3.593.347 ex.

A14,70 €32,49 €39,51 A69,00

A19,60 €43,32 €52,68 A92,00
A24,50 €54,12 €65,85 A115,00
A29,40 €64,98 €79,02 A138,00
A34,30 €75,81 €92,19 A161,00
+A4,90 €10,83 €13,17 +A23,00
+A9,80 €21,66 €26,34 +A46,00

+A29,40 €64,98 €79,02 +A138,00

Aantal weken :  ■■■■ 1 ■■■■ 2 ■■■■ 3 ■■■■ 4
Gewenste rubriek :

OPGELET
SPECIAAL VOOR PARTICULIERE AUTOZOEKERS
Voor een correcte boeking en optimale respons via vlan.be, 
moeten volgende elementen zeker vermeld worden:
Merk, model, bouwjaar, buitenkleur, prijs en e-mailadres

Naam: .................................................... Voornaam: .................................

Straat: .................................................................................... Nr.: ...........

Postcode: ......................... Gemeente: .......................................................

Tel.: ............................................................... Btw: ...................................

Betalingsmogelijkheden

®

Ik betaal: met VISA-EUROCARD

Nr.: 

Vervaldatum: Handtekening:

EUROCARD

Elke week het grootste 
zoekersaanbod in Vlaanderen! 
Respons gegarandeerd!

❏ met overschrijving ( u ontvangt een overschrijvingsformulier na verschijning)
❏ contant in mijn lokaal De Streekkrant / De Weekkrant kantoor 
❏ Ik geniet 10% korting (vanaf 2 weken) 
❏ SBB: Ik wens mijn schriftelijke reacties te ontvangen via de krant + A 6,20 

! Voorafbetaling is vereist voor de rubrieken Vriendschappen - Babbellijnen - Huwelijken -
Astrologie - Kapitalen - Investeringen - Over te nemen - Plaatsaanvragen - Huwelijksbureaus -
Handelsvoorstellen
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Met de toekenning van de
awards zet het Coördinatiepunt
toekomstgerichte en duurzame
initiatieven aan de kust in de kij-
ker. Een award betekent voor de
bekroonde projecten een erken-
ning dat ze een belangrijke bij-
drage leveren aan een beter kust-
beheer. De award is ook een uit-
hangbord, de bekroonde projec-
ten worden voorgesteld in een
brochure en op een website. Ten-
slotte kunnen winnaars gratis een
beroep doen op het advies van
het Coördinatiepunt. Het Coör-
dinatiepunt Duurzaam Kustbe-
heer lanceert nu een oproep aan
alle geïnteresseerden om met hun

project mee te dingen naar een
award “Duurzaam Kustproject”.
De projecten mogen initiatieven
zijn van bedrijven alsook van ge-
meenten, overheidsinstanties of
verenigingen. Aanvragen moeten

vóór 15 december 2007 inge-
diend worden bij het Coördina-
tiepunt Duurzaam Kustbeheer.
De uitreiking is gepland in juni
2008.
Info : www.dekustkijktverder.be

Wie krijgt ‘Kustaward 2008’
Kandidaten gezocht voor awards ‘Duurzaam kustproject’

KUST – De awards “Duurzaam
Kustproject” worden in 2008 voor
de tweede maal uitgereikt door
het Coördinatiepunt Duurzaam
Kustbeheer. De awards vormen
een onderdeel van de campagne
De Kust kijkt verder (www.
dekustkijktverder.be).

De award wacht op een nieuwe winnaar.

OOSTENDE – De okto-
berfoor in Oostende
lokte dit jaar terug dui-
zenden bezoekers. De
kermisforains waren
dan ook meer dan te-
vreden en om dat te to-
nen maakten ze er op
de laatste dag van de
foor nog eens iets speci-
aals van. De forains had-
den zich voor de gelegenheid een ‘Halloweenjasje’ aangemeten
en doopten de laatste dag van de foor meteen om tot ‘heksendag’.
De foorgangers die –omdat het de eerste dag van de herfstvakan-
tie was- in groten getale naar Oostende waren komen afgezakt,
amuseerden zich kostelijk tussen de vele griezels. Op naar de foor
van volgend jaar ! 

Halloween sluit oktoberfoor af

DE PANNE – Terwijl Plopsaland
tot en met vandaag nog Halloween
viert, is het toch al uitkijken naar de
komst van sinterklaas. Het is de eer-
ste keer dat de brave man uit Spanje
het pretpark in De Panne bezoekt.
Hij doet dat op 10, 11, 17 en 18 no-
vember. Hoe laat de sint precies zal
komen, is nog een groot geheim. De
zwarte pieten hebben alvast beloofd
om telkens een schitterende show op
te voeren in het verwarmde, grote

theater. Alle kinderen ontvangen een
leuk cadeautje. Het pretpark zal ba-
den in een gezellige sinterklaassfeer
met bekende liedjes en toffe decora-
tie. Na de intrede van de sint sluit
Plopsaland het jaar af met een unieke
opening van het pretpark tijdens de
kerstvakantie. Behalve op kerstdag
en nieuwjaar zal het pretpark elke
dag open zijn van 22 december tot 7
januari.
Info : www.plopsa.be. (GUS)

Sinterklaas naar Plopsaland

De sint komt voor het eerst in Plopsaland.

REGIONAAL

ICHTEGEM – Op 24 & 25 oktober
werd te Hamamatsu, Japan, hoofd-
kwartier van Suzuki, de 2de
‘Suzuki World Technical Skill Com-
petition’ georganiseerd, de Interna-
tionale Finale van een wedstrijd die
wereldwijd gehouden wordt.
Benny Becue, zaakvoerder en tevens
Technicus van Motozaak De Engel
uit Ichtegem, mocht de Belgische eer
verdedigen. 
Na een overwinning in de Europese
finale behaalde hij in Japan een schit-
terende tweede plaats. 
Hij was ook meteen de enige Europe-
aan in de top 3. 

Zilver voor Ichtegemnaar

Benny Becue pakte zilver.
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