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Lauwe aan de Leie krijgt vorm
Waar ooit de fabriekspanden van De Witte Lietaer huisden, krijgt Lauwe aan de Leie week na week meer
vorm. In dit unieke, groene leefproject vloeien verschillende bouwsites samen langs een prachtige laan.
Aan weerszijden vindt u een mooi evenwicht tussen woon- en recreatiezone, te midden van de rustgevende
omgeving van de Leie. Weldra vindt u hier rust en plezier: fietsen, joggen, wandelen, luieren en genieten,
dankzij de uitzonderlijke ligging kan het in Lauwe allemaal!

Woningen De Crygerie
in laatste afwerkingsfase
De eindsprint van de aannemerswerken voor project
De Crygerie wordt in de lente van 2018 ingezet. Op
een boogscheut van het centrum van Lauwe zal
aannemer Despierre instaan voor de bouw van
6 woningen en 1 bouwlot. Over smaken en
kleuren valt niet te twisten, daarom heeft u
volledige keuzevrijheid wat betreft afwerking en
materiaalkeuze. De modelwoning is op afspraak
te bezichtigen in de Leiestraat in Lauwe, op
de oude site van De Witte Lietaer.

 MEER OVER DE CRYGERIE

Blanc de Lys
De verantwoordelijke aannemer, Juri, zorgt voor
bedrijvigheid op de werf van dit exclusief en
kleinschalig woonproject. Vanuit de appartementen
van deze architecturale parel geniet u elke dag van
de mooiste panorama’s die de Leiestreek te bieden
heeft. De 12 appartementen in dit project hebben
elk een eigen uniek karakter en bijhorende stijl. Laat
u verrassen door het idyllisch gelegen Blanc de Lys!

 MEER OVER BLANC DE LYS

Leiezicht doet dromen

Eind oktober opende DC Belgium de deuren van het modelappartement van Residentie Leiezicht. Dankzij
zijn moderne en tijdloze stijl viel de woning bij talloze huizenjagers in de smaak. Nog voor de zomer zullen de
eerste kopers hun nieuwe woning al betrekken. Ook u kunt schitterende momenten beleven in één van de
woningen met uitzicht op de prachtige Leiestreek met zijn heerlijk rustgevende Leierivier.

 MEER OVER LEIEZICHT

Wonen te midden
van het groen

Werken nieuw cultureel
centrum gestart
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