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Je hebt bouw- of verbouwplannen?
Dan is het weekend van 16 en 17 maart de ideale manier

om kennis te maken met 7 specialisten in de Poperingse industrie-

zone. Heb je plannen om je huis extra te isoleren of een veranda te

bouwen? Wil je je interieur een facelift geven met een nieuwe keuken,

badkamer of haard? Of wil je je tuin inrichten met nieuwe tuin -

meubelen of een poolhouse met buitenkeuken? 

DESOMER-PLANCKE VARENO              DRAFAB GREEN                  



De zeven bedrijven uit de Poperingse industriezone zijn stuk voor stuk specialisten

in hun vak. Twee dagen lang kun je op Batipops op een gemoedelijke manier advies in winnen

over  materialen, technieken en kostprijzen van de nieuwste collecties.  Iedereen zorgt bovendien

voor een warm onthaal met de  nodige  acties! 

Tot gauw, op de 8e editie van Batipops!

Batipops toont haar 
goed hart! (Zie p. 21)

VERBEKE HAARDEN ALU-LERMYTTE KAMO                    ESKIMOO            



Ontdek onze realisaties op

WWW.ALU-LERMYTTE.BE
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Aluminium uitbouw / veranda

Een slimme kijk op licht en ruimte
- Voormontage atelier

- Funderingswerken, metselwerk en plaatsen vloer

- Volledige binnenafwerking muren en plafonds

Ramen en deuren voor nieuwbouw, renovatie
- Maatwerk aluminium en/of pvc

- Steellook

Ouderdomseweg 34 - 8970 Poperinge
Tel. 057 33 48 83 - info@alu-lermytte.be 

www.alu-lermytte.be



Iedereen welkom op de kookdemo door onze chef van de AEG Cooking Club
op zondag 17/03 van 13u30 tot 17u30.
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Sappenleenstraat 5 - 8970 Poperinge
Tel. 057 33 87 11 - info@vareno.be

www.vareno.be - www.facebook.com/varenokeukens

Vareno maakt alle meubelen, kasten 
en keukens op maat.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we worden aanbevolen door  
meer dan 3000 tevreden klanten als dè keuken- en meubelspecialist bij 
uitstek in West-Vlaanderen. Van keuken of badkamer, over schuifdeur- en
inloopkasten, tot bed, bar of bureau,… Wij tekenen het ontwerp naar uw
wensen en budget uit. In ons atelier te Poperinge produceren onze vak-
mannen uw maatmeubilair en komen alles eigenhandig bij u installeren.  

Surf naar www.vareno.be
voor onze Batipops acties



Bekijk al onze realisaties 
& getuigenissen van tevreden
klanten op onze website.
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Bespaar op je energie 
vanuit je luie zetel!
Je wilt besparen op jouw energiefactuur maar hebt geen idee hoe ?
Dan kan je rekenen op Eskimoo, want een goed geïsoleerd huis is goud waard . 
Onze isolatie-audit legt pijnpunten in jouw woning bloot en toont aan 
waar we voor de grootste besparing kunnen zorgen .

Weet je waar er dringend geïsoleerd moet worden? Prima ! 
Je kan bij ons terecht voor alle soorten isolatie : 

Wij isoleren klassieke woningen, maar ook houtskeletbouw. Telkens gaan we 
met jou op zoek naar de beste prijs-kwaliteit oplossing . Uiteraard staan we je 
ook bij als het om isolatiepremies gaat . Jouw investering verdien je snel terug .

Wij bouwden ook een brede expertise op rond opstijgend vocht, 
doorslaand vocht en gevelreinigingen. Ook lekopsporing op platte daken 
door rook en kleurtesten .
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• Spouwmuur, binnenmuur & gevel 
• Vloer & zoldervloer
• Hellend of plat dak
• Kelder

• Houtskeletbouw
• Opstijgend of doorslaand vocht
• Gevelreiniging
• Lekopsporing

Spouwmuur, vloer & kelder: T. 0486 87 99 24
Dakisolatie & dakwerken: T. 0472 89 19 79
Vlaanderenlaan 43, Poperinge
info@eskimoo.be • www.eskimoo.be •facebook.com/eskimoo



Ontdek meer op onze website
www.oogstrelendewarmte.be
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Ouderdomseweg 10-12 - 8970 Poperinge - Tel. 057 33 30 07
info@verbekehaarden.be - www.oogstrelendewarmte.be
www.facebook.com/haardenverbeke.debaere

Bewonder de vlam, koester de vonk
Een haardvuur of kachel zorgen steeds voor gezellige warmte in huis. Niets
is bovendien rustgevender dan het betoverende, altijd wisselende spel van
dansende vlammen.

Een losstaande kachel, een imposante open haard of een inbouwcassette
van Verbeke Haarden laten zich dan ook perfect integreren in uw woonom-
geving, volgens uw smaak en uw vereisten.

Onze vakkundige expertise en professioneel advies naar plaatsing en inte-
gratie toe zijn dan ook goud waard bij het maken van de juiste keuze. De
nieuwste toestellen uit ons gamma, op hout en gas zijn berekend op een
laag verbruik en een hoge warmte-uitstraling. Ontdek al dat warms in onze
showroom en beleef de ware schoonheid van onze toestellen, in klassieke
of moderne uitvoering, voor uw nieuwbouw of renovatie.



-25% op alle Allibert badkamermeubelen
(geldig tot 31/3/2019)
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Europalaan 30 - 8970 Poperinge - Tel. 057 33 30 04
info@desomerplancke.be - www.desomerplancke.be
www.facebook.com/desomerplancke

Weber
Metabo

Ofyr
TEC 7

... 
ZATERDAG 16 EN

ZONDAG 17 MAART

Demo’s

• Nieuwe collectie tuinmeubelen en barbecues
reeds in voorraad!

• Meer dan 50 jaar uw partner voor vakman en
doe-het-zelver met eigen hersteldienst!

• Tijdens de opendeurdagen ontvangt u een bon
ter waarde van € 5 per aankoopschijf van € 50.
(niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties, 
enkel geldig op 16 en 17 maart 2019)



Ontdek meer op onze website
www.drafabgreen.be
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Beneluxlaan 7 - 8970 Poperinge - Tel. 057 30 00 41
info@drafabgreen.be - www.drafabgreen.be
www.facebook.com/drafabgreen

MEUBILAIR IN- & OUTDOOR

PARASOLS

OUTDOOR COOKING

DECO & GIFTS

TERRASOVERKAPPINGEN BRUSTOR

HOUTEN TUINCONSTRUCTIES



Ontdek onze ruime keuze aan
keukenwerkbladen
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Uw partner in natuursteen

Kamo zet in op de toekomst. Met de ondertekening van het Voka Charter
Duurzaam Ondernemen van de provincie West-Vlaanderen wil Kamo zijn
steentje bijdragen aan de maatschappij. Alles en iedereen is met elkaar ver-
bonden. Dus ook Kamo, de grondstoffen, de leveranciers, de omgeving, de
klanten.
Kamo staat stevig in de interieurmarkt en combineert 100 jaar ervaring met
een moderne visie. De ruime voorraad natuursteen, composiet en Dekton®
verzekert de klant van een brede keuze en garandeert een snelle uitvoering
van de bestellingen.

 Keukenwerkbladen
 Professionele onderhoudsproducten

Frankrijklaan 19 - 8970 Poperinge
Tel. 057 33 57 01 - info@kamo.be

www.kamo.be - www.facebook.com/kamonatuursteen

BEZOEK onze WEBSHOP
voor professionele
onderhoudsproducten

www.kamo.be

NATUURSTEEN - COMPOSIET - KERAMIEK - DEKTON®



Kandidaat-ondernemers en starters wor -
den vaak geconfronteerd met  speci   fieke
financiële, boekhoudkundige, communi-
catie en bouwvragen. Om deze drempels
weg te nemen lanceert de stad Pope-
ringe een gratis en uniek multi disci -
plinair begeleidingsteam bestaande uit
een financieel expert, een boekhoudkun-
dig expert, een communicatie-marketing
expert en een bouwexpert.

De lokale economie versterken, daar
gaat Poperinge de komende jaren volop
voor! Eén van de acties is de opstart van
het begeleidingsteam. 

Bram & Jolien starten binnenkort
hun eigen restaurant Hartig in de
Gasthuisstraat. Ze zijn met veel en-
thousiasme aan het traject gestart.
Jolien: “De eerste sessies met de
bouwexpert zijn ondertussen achter
de rug. De kennis en know-how van de
be geleiders is voor ons van cruciaal belang.
Wanneer je een zaak opstart komt er zoveel bij kijken
en met deze experten worden we in de goede richting gestuurd. Zo kun-
nen we gericht werken aan bepaalde acties. We zijn dan ook heel tevre-
den dat we deze stap hebben kunnen zetten met de hulp van de stad en
de deskundigen.”

Heb je zelf een ondernemend idee, ben je starter of wil je je zaak starten
in Poperinge? Dan is het begeleidingsteam voor starters iets voor jou! 

Geïnteresseerd? 
Meer info vind je op www.poperinge.be/begeleidingsteam 
of via lokale.economie@poperinge.be. 

Zelfstandig worden? Poperinge lanceert 
het gratis begeleidingsteam voor starters.
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Alu Lermytte zoekt een plaatser/monteur
(pag. 4)

Vareno zoekt een interieurontwerper-toonzaal-
verkoper van keukens en meubelen op maat.
(pag. 6)

Eskimoo zoekt een dakwerker/isolatie en bij 
De Torre zoeken we een dakwerker en sanitair
medewerker. (pag. 8)

Verbeke Haarden zoekt leuke gezinnen om
haard een nieuwe thuis te geven.
(pag. 10)

zoekt ...

Desomer-Plancke zoekt vakmannen, doe-het-
zelvers en bbq-liefhebbers om de demo’s bij te
wonen op 16 en 17 maart! (pag. 12)

Wie is in het bezit van een winderig terras? 
Wij hebben de oplossing, de ‘Windblokker’. 
Mobiel, efficiënt en praktisch. 
Contacteer drafabGREEN (pag. 14)

KAMO, 100j zkt sterke m/v voor passionele
steenrelatie. Houdt van reizen in eigen land en
dagelijkse fitness.
Beloning: gevarieerde werkomgeving, vrolijke
werkplaats en niet-snurkende collega’s!
(pag. 16)



• Vareno

• Eskimoo

• Drafab Green

• Kamo 

• Desomer-Plancke

• Verbeke Haarden

• Alu-Lermytte

www.facebook.com/batipops
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info@batipops.be
www.batipops.be m.m.v.




