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Uw woonwens is onze zorg. Dat is het vertrekpunt bij elk project 
waar Verdegem zijn schouders onder zet. Hierbij stellen we een 
open dialoog en wederzijds vertrouwen centraal. Want het is belang- 
rijk dat u zich van bij het begin betrokken voelt en van elke stap op 
de hoogte bent.

Verdegem is vooral een vernieuwende bouwonder neming, die 
economisch verantwoorde en duurzame oplossingen hoog in het 
vaandel draagt. We streven ernaar de hoogste kwaliteitsnormen te 
behalen met respect voor het milieu.

We gaan telkens uiterst efficiënt te werk om u binnen de voorop
gestelde termijn een optimaal wooncomfort te kunnen bieden. 

In deze unieke belevingsbrochure vertellen we u graag meer over  
Agathos, het fantastische woonproject in het hartje van Waarschoot.

Onze weg samen begint hier. 
Samen ‘creëren’ we uw nieuwe thuis!
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Waarschoot bevindt zich in het hart van het Meetjesland, 
een dynamische plattelandsregio in OostVlaanderen. 
Deze gastvrije gemeente vormt de thuisbasis van zo’n 7.776 
levensgenieters en wil ook u graag verwelkomen.

De uitstekende ligging biedt u tal van uitvalswegen om 
nog meer boeiende plekken te ontdekken. In amper enkele 
minuten bereikt u de historische Arteveldestad Gent en ook 
de mondaine kuststad Knokke is slechts op een boogscheut 
verwijderd. Ideaal dus voor een uitstapje dichtbij huis.

Waarschoot leeft. Het is een bloeiende gemeente die er, net als 
Verdegem, alles aan doet om het u zo aangenaam mogelijk te 
maken.  

Welkom in Waarschoot 
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Een thuis betekent voor Verdegem een warm nest waarin  
comfort en geborgenheid u in de armen sluit. Bij de buiten- 
gewone Agathos villa-appartementen mag u daar gerust klasse 
en voortreffelijk heid aan toevoegen.

Agathos biedt u en al wie u dierbaar is een stijlvolle en veilige 
woon omgeving. Uw woonst wordt volledig volgens uw  
budget, smaak en levensvisie omgetoverd tot een riante  
verblijfplaats waar u beslist nooit meer weg wilt. 

Genieten wordt ongetwijfeld uw voornaamste bezigheid in 
uw Agathos villa-appartement. Wonen en leven worden er 
één met elegantie.

Exclusief wonen & leven  
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Uw Agathos villa-appartement is de ideale uitvalsbasis om 
in alle rust te genieten van het ‘samenzijn’ met vrienden en 
familie. Een gezellig etentje. Een leuke dag met de kinderen en 
kleinkinderen. Alles is mogelijk.

Het is uw kans om meer plezier te beleven aan het leven dan 
ooit tevoren. 

Toon Hermans

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer.
morgen, is het vandaag al niet meer.

Niet zeuren, genieten van het leven, het mag!
Maar doe het vandaag, want vandaag is de dag.

Zalig genieten
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Invest wisely in beauty. 

It will serve you all the days of your life.

Frank Lloyd Wright
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Kiezen voor Verdegem is kiezen voor een manier van leven. 
Een leven in stijl, maar vooral een leven waarin kwaliteit de 
hoogste kaart trekt. 

U staat op het punt om te investeren in uw toekomst. Een 
toekomst van zorgeloze schoonheid. Wij begeleiden en 
ondersteunen u graag in het maken van deze belangrijke keuze.

Lifestyle
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Zwemmen, golfen, tennissen, paardrijden… In het Meetjesland 
zit je goed. De regio biedt tal van faciliteiten om heerlijk te 
relaxen of u eens goed uit te leven.

De vele fiets en wandelroutes leiden u langs ongeziene 
locaties in en rond Waarschoot. Zo volgt u met de Lieveroute 
het gelijknamige kanaal langs enkele van de mooiste 
landschappen van het Houtland, of laat de Burggravenroute u 
kennismaken met onder meer het Biermuseum in Ertvelde en 
de Gerardsmolen in Wippelgem.

Bovendien organiseert de sportdienst van Waarschoot heel 
wat activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen zoals curve-
bowl, gym, petanque, spinning, enzovoort. 
Kortom u heeft alles voorhanden om in topvorm te blijven.

Sport en ontspanning
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Met heel wat landbouwgronden en ongeveer 154 ha bos, kunnen 
we Waarschoot zonder aarzelen een groene gemeente noemen. 
75 ha maakt tevens deel uit van het Provinciaal Domein Het 
Leen, één van Vlaanderens meest gekende natuurgebieden.

Ook het waterrijke gebied de Moerkes zijn een lust voor de 
natuurliefhebber in u en een voltreffer voor fauna en flora.

Voor wie er maar niet genoeg van krijgt, zijn er verder 
nog talloze  natuurgebieden verspreid over het hele 
Meetjesland. Denk maar aan het Krekengebied, de Lembeekse 
Bossen, het Maldegemveld, Onderdale, Puyenbroeck… 

Een gezond luchtje scheppen zal u ten zeerste kunnen 
‘waarderen’.

Natuur & omgeving
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Cultuur geeft betekenis aan onze samenleving. In Waarschoot 
is dat niet anders. Met heel wat cultureel erfgoed op zijn  
palmares heeft u redenen genoeg om de omgeving ook op  
historisch en folkloristisch vlak te ontdekken.

Kasteel den Dam dat dateert uit de neorenaissance en de kerk 
Sint-Jozef zijn slechts enkele voorbeelden van bezienswaar-
digheden in de buurt. Want ook in uw eigen Schoolstraat 
vindt u enkele prachtige restanten van de gegoede burgerij 
uit de vorige eeuw. Huisnummers 4, 5, 35, 42, 45 en 56 zijn 
zelfs opgenomen in de brochure “Merkwaardige woningen te 
Waarschoot”.

Wie weet mag Agathos met huisnummer 43 binnen enkele  
jaren het lijstje vervolledigen…

Cultuur
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Lekker eten en drinken hoort bij genieten. In het Meetjesland 
doet u dat bij een gastronomische maaltijd in een sterren -
restaurant of bij een rijkelijke dagschotel in een aangenaam 
eethuis. De gezonde hoeve- en streek producten typeren 
elke menukaart. 

Wilt u graag al dat lekkers in huis halen of meenemen voor 
een heerlijke picknick in de frisse buitenlucht? Dan kunt 
u terecht in de vele hoeve winkeltjes langs de landelijke 
wegen. Van graanjenever uit Eeklo en Boekhoutse garnalen 
tot de sprankelende biersoorten van de Ertveldse brouwerij 
Van Steenberge, het Meetjesland biedt echt voor elk wat 
wils.

En ook in uw toekomstige thuisgemeente bewijzen de vele 
restaurants, brasserietjes, eethuizen en cafés nog maar eens 
wat voor een levendige gemeente Waarschoot eigenlijk is. 

Eten en drinken
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Contactinfo 

Wenst u ook deel uit te maken van het exclusieve 
woonproject Agathos? Contacteer ons dan gerust 
voor een afspraak via onderstaande gegevens:
 
Verdegem Bouw nv        
Grote Baan 18
9920 Lovendegem
 
Tel +32 9 370 71 20
Fax +32 9 372 45 01
info@verdegem.be

www.verdegem.be
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Deze brochure werd tot stand gebracht met medewerking van:

www.cafeine.be  Fotografie 
Vicky Lommatzsch  Copywriting 
Ozalith.be  Grafisch ontwerp
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