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POORTEN

100%

TORHOUT - 050-21 26 16

Geniet nu van Batibouw-acties
op Miele, Siemens en Novy inbouwtoestellen.
Wij leveren, plaatsen maar bieden ook
SERVICE ACHTERAF

TE KOOP

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

Parkstraat – Goede
Herder - Ruime gezinswoning (HOB)
met 4 slpk, garage
en tuin. Woning op
een perceel van 519 m² met een ruime
bewoonbare opp van 189 m², instapklaar!
EPC 306

Keurvorstenstraat
– Mooie stijlvolle woning op hoekperceel,
rustige ligging. Deze
zeer mooi afgewerkt
HOB biedt u alle comfort in een hoogwaardige afwerking, nieuwe keuken, praktisch
indeling met een bewoonbare opp van 179
m². Het perceel van 407 m² is zon-georiënteerd. Instapklare woning, energiezuinig,
EPC 129.

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

Mezenstraat – Gerenoveerde HOB met
garage en tuin. Praktische gerenoveerde
woning, instapklaar,
op een zeer toffe ligging op De Goede Herder, vlakbij winkels en school. Deze kindvriendelijke instapklare woning werd in 2016
grondig gerenoveerd, er zijn o.a. 3 ruime
kamers, nieuwe bdkr en keuken, garage en
tuin.EPC 254. Verkoopprijs: 270.000 euro.

Werkenstraat – Instapklare rijwoning
met 3 slpk. Toffe
rijwoning, ideaal investeringseigendom
of
starterswoning.
Indeling:
lichtrijke
leefruimte, keuken,
gezellig terras/koertje,
3 slpk, badkamer, EPC 361. Verkoopprijs:
189.000 euro.

Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be

Elisabethlaan 23 I Torhout
info@immogryson.be
Bruggestraat 194 I Zwevezele
info@vastgoedburogryson.be
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www.elektro-keukens.be
Industriestraat 20 - ICHTEGEM
051 58 97 04

OPEN: dinsdag tot vrijdag: 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
A L L- N E W M Azaterdag:
Z D A C10X-tot312
0 uur
Facebook/keukensdeclerck

GEZINSUITBREIDING BIJ MAZDA
A L L- N E W M A Z D A C X- 3 0

GEZINSUITBREIDING BIJ MAZDA

www.immogryson.be
050 21 39 45

NIEUW IN ONS AANBOD
LICHTERVELDE

TORHOUT

Damwegel 5: Recente nieuwbouwwoning met 5
slpks. op een rustige ligging met een zonnige tuin.
Startprijs: 289.000 EURO 149 kWh/m² VG WG GMO
GVKR GVV

Wijnendalestraat 39: Gezellige woning op 1200m²
+ werkruimte, garage + studio Startprijs: 229.000
EURO kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

TORHOUT

KORTEMARK

De jongste telg in de Mazda-familie combineert de vloeiende lijnen van een coupé met het stoere karakter van
een SUV. Hij volgt uw levenswandel op de voet én voelt zich overal thuis. Compact en wendbaar, dus perfect
voor de stad. Maar tegelijk royaal met ruimte, zodat u op elk moment aan de drukte kunt ontsnappen.

De jongste telg in de Mazda-familie combineert de vloeiende lijnen van een coupé met het stoere karakter van
een SUV. Hij volgt uw levenswandel op de voet én voelt zich overal thuis. Compact en wendbaar, dus perfect
voor de stad. Maar tegelijk royaal met ruimte, zodat u op elk moment aan de drukte kunt ontsnappen.

4,6 – 5,6 (l/100km) NEDC
5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP

105 – 129 (g/km) NEDC

133 – 160 (g/km) WLTP

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.
Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de
homologatie nog niet is afgerond en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De definitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot
berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd
en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden
aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond
de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen
van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder.V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend
onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

Langepijpestraat 14: Ruim en lichtrijk 2-slk
appartement in het hartje van Torhout. Prijs:
175.000 EURO 230 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

“Handelspand (883m²) met woonst, uitgerust met
bureel en showroom. woning beschikt over een
keuken, 2 badkamers, 5 slaapkamers, wasruimte,
berging, bureau en 2 toiletten, tuin met bijhorend
tuinhuis en een zwembad.”

nv ROGER COOLS
4,6 – 5,6 (l/100km) NEDC

MAZDHOC9W665_Mazda_CX30_bromure_v01.indd 1

5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP

105 – 129 (g/km) NEDC

133 – 160 (g/km) WLTP
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Oostendesteenweg 259 • St. Pieters-Brugge • Tel. 050/31.76.75
www.coolsoke.be • info@coolsoke.be (gemakkelijk bereikbaar via baan Brugge - Oostende)
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.

Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de
homologatie nog niet is afgerond en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De definitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot
berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd
en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden
aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond
de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen
van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder.V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend
onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.
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Bedeling in

Torhout, Lichtervelde, Zedelgem, Aartrijke,
Handzame, Kortemark, Zarren, Koekelare,
Ichtegem, Eernegem, Bekegem , Moere,
Zande, Bovekerke en Werken.

Adverteren?

Olivier Goegebeur
050 21 16 11 - 0472 37 43 58
olivier@be-media.be - info@bazuin.be

Redactie

Kalender
ICHTEGEM: 20/02/2020

ICHTEGEM: 24 - 28/02/2020

Tuinhier Ichtegem “Vijver- en oeverplanten”
Datum: 20 februari 2020 om 19u30 in GC De Ster
Gastspreker: Dhr. Stefaan Deroo Water brengt beweging en
leven met zich mee. Indien je er ook nog eens een mooi
assortiment planten aan kunt toevoegen dan is het plaatje
compleet ! Leden gratis toegang niet – leden betalen 3 euro.

Ichtegem Crea- en fantasiekamp ‘Feest in Rio’
Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari 2020 zijn kinderen
vanaf de peuterklas tot en met het 6de leerjaar welkom
in gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek in Eernegem
(Westkerkestraat 53) van 8.30 tot 16 uur voor ons creaen fantasiekamp ‘Feest in Rio’. Hoor je het feestgedruis
al? Tijdens de krokusvakantie trekken we naar Brazilië en
wanen we ons op het grootste carnavalsfeest ter wereld.
Samen doen we lekker gek! Deelnemen kost 75 euro. Ook
hier zijn slechts een beperkt aantal plaatsjes meer vrij.
Schrijf je dus snel in! Inschrijven voor onze kampen doe je
via www.ichtegem.be/krokusvakantie. Hier vind je een link
naar ons Digitaal loket.

ICHTEGEM: 22/02/2020
Ruilbeurs postzegels
Postzegelclub De Poststempel Ichtegem richt opnieuw een
ruilbeurs in. 22 februari is de ruilbeurs postzegels – brieven
– munten – briefkaarten, dit in Zaal De Ster, Engelstraat 54,
Ichtegem van 8u tot 16u Info Eddy 0497/53 08 66. Gratis
toegang

TORHOUT: 23/02/2020

Bruggestraat 113 - Torhout
Ringlaan 60 - Koekelare
info@bazuin.be - 050 21 16 11

Elfenzoektocht in Groenhovebos
Zondagvoormiddag 23 februari. Een natuurwandeling
speciaal voor kinderen en hun ouders. Afspraak tussen
09.00 en 11.00 uur op de parking van Groenhove,
Bosdreef 8, Torhout, rechtover de manege. Info: Xavier Dirix
0488/811245

CHARTER

www.paperisnature.be

ICHTEGEM: 24 - 28/02/2020

Volgende uitgave:
4 maart 2020
Lees Bazuin ook
GRATIS DIGITAAL
via www.bazuin.be!

Krokussportkamp ‘Future games’
Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari 2020 zijn de
kinderen van het 1ste leerjaar tot het 2de middelbaar
welkom in de sporthal van Ichtegem (Keibergstraat)
van 8u30 tot 16u15 voor ons krokussportkamp ‘Future
Games’. Nieuwe sporten of sporten in een nieuw kleedje.
Deelnemen aan het kamp kost 67,50 euro. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.

LICHTERVELDE: 27/02/2020
Muziekavond met Marc Van den Hoof,
Davidsfonds Lichtervelde organiseert een muziekavond
met Marc Van den Hoof programmamaker, presentator,
producer van jazzprogramma’s bij de radio, en vader van Tv
-coryfee Adriaan Van den Hoof. Hij neemt ons mee doorheen
de geschiedenis van de jazz Oc De Schouw, aanvang 20 u.
Kaarten te verkrijgen bij: Geert Missinne tel. 0478/288488
geert.missinne@gmail.com en bij Johan Vannevel 0479
874435 johan.vannevel@skynet.be

KOEKELARE: 13/03/2020
7de algemene Verco - IDlettering quiz
Op vrijdagavond 13 maart gaan we opnieuw voor een volle
zaal in de Balluchon te Koekelare. Vorig jaar hadden we
niet minder dan 53 teams aan de start! Wij beloven u een
gezellige avond waarbij iedereen sowieso naar huis gaat
met een prachtige en waardevolle prijs. Een team bestaat
uit max. 4 personen en de deelnameprijs is 20€. Inschrijven
kan via mail naar kurt.sinnaeve@telenet.be met vermelding
‘deelname aan de 7de Verco-ID quiz’ en jullie ploegnaam.

ROMMELBEURS
Torhout

ZON. 23 FEBRUARI
van 9 u tot 17u

INKOM

€1,50

Domein Groenhove - zaal Groenhove
Bosdreef 5
Info: Green Hall Zedelgem - Gsm: 0470911141 of 0476374543
Mail: neirinckgeert@hotmail.be
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Crombez Didier bvba
Mandellaan 59 I 8800 Roeselare I t. 051 210 009
www.expert-crombez.be
OPEN: di-za: 9u-12u & 13u - 18u / GESLOTEN zon- en maandag
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OPEN
DEUR

TOTALE
UITVERKOOP

van vrijdag 21 februari
tem zaterdag 29 februari 2020

10%

WEGENS STOPZETTING

TOT -70%

korting

UITZONDERLIJK OPEN

Dinsdag 25 februari 2020

van 10u tot 12u en 13u30 tot 17u

Voortaan open om 9u30

Vanaf 29/11/2019

ZOMERCOLLECTIE 2020 = -20%
LAPIN HOUSE I TOMMY HILFIGER I LEVIS I LILI GAUFRETTE I KENZO
MAYORAL I RALPH LAUREN I RALPH LAUREN SCHOENEN I JOTT
MY FIRST COLLECTION I NOUKIE I WOODY, …
BABYARTIKELEN: FIRST KINDERWAGENS I MAXI-COSI I STOKKE I POETREE
SKIP HOP I JEUNE PREMIER BOEKENTASSEN I DIMPEL I TARTINE ET CHOCOLAT, …

COMMUNIE
KLEDIJ

-70%
De Breyne Peellaertstraat 38 • DIKSMUIDE • 051 50 43 46
www.wernafashion.be • jfndjjdfgjg

Torhoutsesteenweg 187 I 8210 Zedelgem
050/24 04 24 I www.knuffel.be

open: 9u30 tot 12u - 13u30 tot 18u • zat. 10u tot 12u - 13u30 tot 18u • dinsdag & zondag gesloten

ma: 14u - 18u I di, woe, do, vr, za: 10u - 12u & 13u30 - 18.00 I zo: 10u - 12u30

Speciale beurscondities
tot EIND FEBRUARI

TOTALE UITVERKOOP

WEGENS PENSIOEN
TOT 9/05/2020

DAT BETEKENT VOOR
DE WINTERRESTJES

Ichtegem
Ichtegem

-50%

+

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

-70%

NIEUWE

COLLECTIE
LENTE 2020

-85%

KORTING -20%

10% EXTRA KASSAKORTING!

BON

WIJ BRENGEN UW
KEUKEN-DNA
WIJ BRENGENTOT
UWLEVEN
KEUKEN-DNA TOT LEVEN

KNIP MIJ UIT

€25

BON

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

vanaf een aankoop van €105

niet cumuleerbaar met tegoedbonnen! - 1 bon per klant.

050 64 13 96 - keukensrobbelin.be
Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM
050 64 13 96 - keukensrobbelin.be
Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM

Stationsstraat 10-14 I Eernegem I T 059 29 96 49

www.mlmode.be

Dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open van 9u30 tot 18u - Gesloten op zondag en maandag.
BAZUIN
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INFO KOEKELARE

DE WERKGROEP GELIJKE KANSEN VAN DE GEMEENTE KOEKELARE OVERHANDIGDE
“HET TOEGANKELIJKHEIDSLABEL” AAN HET ‘LANGE MAX MUSEUM’.
hier gedaan zijn. Op de checklijst staat niet anders dan “goed” en “zeer goed”.
Hieruit heeft de werkgroep beslist om het LMM het toegankelijkheidslabel
te overhandigen: “Dit museum is toegankelijk” zodat de bezoekers zien dat
deze bezoekersruimte toegankelijk is voor iedereen. Ter gelegenheid van deze
uitreiking doet de werkgroep een warme oproep naar de handelszaken die
aanpassingen zullen uitvoeren om een van onze leden te laten langskomen om
advies te geven in het kader van toegankelijkheid.

Dit gebeurde op zondag 2 februari 2020. De werkgroep die bestaat uit de
schepen voor ‘Gelijke kansen’, Jessy Salenbien en de leden Daniël Desender,
Gino Delanghe, Cynthia David, Sabine Tanghe en Chris Cracco bezoeken
handelszaken, scholen… en in dit geval een museum op het grondgebied
Koekelare om tips en advies te geven. In dit laatste geval mag het resultaat
gezien worden…

Handelszaken die wensen dat de werkgroep langskomt om hun handelszaak
te beoordelen, kunnen een aanvraag doen via Daniël Desender (daniël.
desender@gmail.com) of via schepen ‘Gelijke Kansen’ Jessy Salenbien
(salenbien.jessy@telenet.be) of via de andere leden van de werkgroep, Gino
Delanghe, Cynthia David, Sabine Tanghe en Chris Cracco.
Ter info geven wij hierbij de huidige openingsuren van Het Lange Max Museum:
van woensdag 26 februari 2020 t.e.m. juni 2020 is het museum open van 14
u tot 18 u ! (op maandag en dinsdag is het museum gesloten ) – In juli en
augustus is het museum elke dag open van 14u tot 18u.

INFO KOEKELARE

TUINHIER KOEKELARE

De overbrugging van de niveauverschillen binnen het museum zijn heel goed,
alsook de vrije ruimte voor en achter elke deur is ruim voldoende. Zowel de
mechanische deuren als de automatische deur zijn een meerwaarde in dit
museum. Zij houden ook rekening met mindermobile mensen en voorzien
stoeltjes , alsook zijn er tablets voor de mensen met een motorische beperking
die de bovenste schermen niet zien. De werkgroep die is langs geweest om het
museum te screenen was verheugd te mogen vaststellen welke inspanningen

Op vrijdag 21 februari om 19u30 stipt komt de heer TACK Frans, spreken over
Bessenstruiken, (soorten, onderhoud en snoei)
Deze uiteenzetting gaat door om 19u30 in zaal De Mokkernaere, Lekestraat 42
te Koekelare – De Mokker.
Gratis inkom voor de leden. Niet leden zijn eveneens welkom en betalen 3 euro
per gezin.

GRANDIOZE
OPEN-DEUR-DAGEN
Van zaterdag 22 februari t.e.m. zondag 8 maart 2020
Open maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13.30u tot 18u - zaterdag en zondag open van 8u tot 17u

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van tuinhuizen,
garage’s, carports en afsluitingen.

Dit alles op maat gemaakt!

Alle tuinhout is ook te verkrijgen voor de doe-het-zelver

TUINHUIZEN IN THERMOWOOD & PADDOCK

Met een h
a
en een dr pje
ankje
in het ver
warmde
atelier ve
rwelkome
n
wij u graa
g!

Provinciebaan 6 - Koekelare T 051 58 07 64 - F 051 58 35 21 - info@houthoek.be - www.houthoek.be
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SHOPPING

TORHOUT
Tal van handelszaken open op ZONDAG

Shop
lokaal

BAZUIN

•
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Neem een kijkje
op pagina 6-8

OOSTENDESTRAAT TORHOUT IN DE KIJKER
16

13

1

9
KAREL DE GHERDERELAAN 2
8820 TORHOUT
TEL. +32 (0)50 22 35 00
KAASACARLA@TELENET.BE
WWWKAASACARLA.BE
WO. TOT VRIJ.: 9U - 12U30 EN 17U - 18U30
ZAT.: 9U - 12U30 EN 14U - 18U
ZON.: 9U - 12U - MA. EN DI.: GESLOTEN

8

7
17
14

1) ('t) Afslankhuys - Fitness
2) Arcade - Schoenen
3) Bloemen Orchidee - Bloemen en Deco
4) Carina - Mobiel Kapsalon
5) Clair Obscur - Damesboetiek
6) Decleir - Renault Garage
7) Goossens - Fiat Garage
8) ('t) Groentenhuisje - Groenten en fruit
9) Kaas à Carla - Delicatessenwinkel

10) Kwebbeltje - Kinderdagverblijf
11) Lemaire - Optiek
12) Lingerie Tanja - Lingerie
13) Puur Fleur - Bloem en Deco
14) Scheldeman Chris - Bouw
15) Sodrie - Damesboetiek
16) Thor - Telecom Expert / Proximus
17) Verhaeghe Bart - Bouw

2
6
13
3

10

5
11
9
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OOSTENDESTRAAT TORHOUT IN DE KIJKER
OPEN
ZONDAG
1 MAART

OPEN
ZONDAG
1 MAART

12

Oostendestraat 40 • Torhout
050-21 15 61 • www.tanja.be
info@tanja.be

5

‘s Gravenwinkelstraat 6-8 - Torhout
050 22 16 77 - www.clair-obscur.biz

OPENINGSUREN:

OM U NOG BETER TE DIENEN, ZIJN WE OPEN OP
DE MIDDAG TOT 13.00 UUR!
Open 10.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur

Openingsuren:

Woensdag vanaf 9.00 uur

Gesloten zondag en maandag voormiddag

Ma

13.30 – 18.00 uur

Di-woe-don-vrij –zat

09.30 – 12.00 uur
14.00 – 18.00 uur

OPENDEUR

van 29 februari tot en met 15 maart 2020

FASHION DAYS

Deelnemer
Fashionshow
woensdag
4 maart
in Koekelare

van 29 februari tot en met 15 maart 2020

Steeds uw

5% directe korting

Voor iedereen een stijlvol geschenk!

OPEN OP ZONDAG 1
MAART EN 15 MAART

Uitzonderlijk open op
zondag 1maart van 14u tot 18u
en 15 maart van 14u tot 18u
Zondag 8 maart gesloten

van 14u tot 17u30

NIEUW:

Schiesser tot maat 54 voor dames
en 64 voor heren

Merken: Marccain Collections <> Marccain Sports <> Gigue
Marie Méro <> Joseph Ribkoff <> Amania Mo
Leo & Ugo <> Nxi <> Due Amanti <> Brax
Divuit <> …

WOODY S20 BINNEN

Van maat 36 tot maat 48

OPEN
ZONDAG
1 MAART

11

15

Oostendestraat 37
8820 Torhout
050/21 70 64
www.optieklemaire.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Volslankboetiek Sodrie
Oostendestraat 27 - Torhout
050 22 23 38 - www.sodrie.be -

Gesloten
09:30 – 12:30 & 14:00 – 18:00
09:30 – 12:30 & 14:00 – 18:00
09:30 – 12:30 & 14:00 – 18:00
09:30 – 12:30 & 14:00 – 18:00
09:30 – 12:30 & 14:00 – 18:00
Gesloten

Openingsuren van 10u tot 12u - 14u tot 18u
Op zondag 1 maart van 10u tot 12u - 14u tot 17u00
Gesloten op maandag

2

Lente

MODEDAGEN

VAN

VRIJDAG 28 FEBRUARI TOT ZATERDAG 7 MAART ‘20

mannequin dienja showt op
28 & 29 februari de NIEUWE COLLECTIE

feeling for fashion

shoes - bags

gratis geschenk bij aankoop

Oostendestraat 268 , Torhout
(baan Oostende-Wijnendale)
www.arcadeshoes.be

Bubbels & hapjes gemaakt tijdens demo
met Thermomix door Martine Dobbels
op 28 & 29 februari tussen 14u en 17u

ZATERDAG 7 MAART NATIONALE XANDRES GOLD DAY

Ma 13u30-18u00
Di – zat 10u00 – 18u00
Zon 10u-12u30

+ extra Xandres geschenk bij aankoop en maak kans
om Xandres Gold aankoop terug te winnen

BAZUIN

•
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OOSTENDESTRAAT TORHOUT IN DE KIJKER
Bloemen
Orchidee

3
Oostendestraat 291 A
TORHOUT
T 050 21 63 28
0495 54 95 90

www.orchidee-torhout.be

Oostendestraat 143
8820 Torhout
050 21 49 59
Openingsuren
Maandag 13:00–18:30
Dinsdag
08:30–18:30
Woensdag 08:30–18:30
Donderdag 08:30–18:30
Vrijdag
08:30–18:30
Zaterdag
08:30–18:30
Zondag
08:30–12:00

14

• AANNEMER VAN BOUWWERKEN
• ALLE VERBOUWINGEN
• KARWEI- EN RESTAURATIEWERKEN
• VLOEREN EN FAIENCEN

7

8

ONTDEK HET VOLLEDIGE FIAT GAMMA
EN DE TIJDELIJKE PROMOTIES

‘T GROENTENHUISJE
OOSTENDESTRAAT 376
TORHOUT
TEL. 0471 02 13 59

GARAGE GOOSSENS MARC

INFO@TGROENTENHUISJE.BE

OOSTENDESTRAAT 323 - TORHOUT - T 050 22 06 42

di. - woe. - don.: 13:30 - 18:00
vrij. - zat.: 09:00 - 12:00 en 13:30 - 18:00
zon.: 09:00 - 12:00 - ma.: gesloten

PLAKWERKEN
17
NIEUWBOUW&RENOVATIE

6

VERHAEGHE BART
OOSTENDESTRAAT 303A

GRATIS
OFFERTE

TORHOUT
0476 86 62 47

verhaeghebart@telenet.be

MOBIEL
KAPSALON

10

Carina

Oostendestraat 34
8820 Torhout

Oostendestraat 98
8820 Torhout

openingsuren
van 15.00 tot 19.00
op afspraak

info@kinderdagverblijfkwebbeltje.be
Tel: 050/57.13.53

tel: 0492 96 29 22

Elke werkdag open van 7u tot 18u.
www.kinderdagverblijfkwebbeltje.be

komt aan huis

BAZUIN
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Communicant in 2020?

OPEN
DEUR

van 22 tot 29 februari

UITZONDERLIJK OPEN ZONDAG 23 FEBRUARI

Ontdek onze nieuwste collecties en maak de outfit en het
feest compleet op deze mooie dag!

TORHOUT NOORDLAAN 12

Optiek Allosserie Westkerkestraat 3 - 8480 Eernegem
www.optiekallosserie.be

Openingsuren zie website

INFO TORHOUT

100 JARIGE IN WOONZORGCENTRUM WZC SINT-AUGUSTINUS TORHOUT.
Gerarda Gevaert blies op 11 februari 100 kaarsjes uit. Geboren in Ruddervoorde
in 1920!! Gerarda komt uit een kunstenaarsfamilie in Veldegem. Als jong
meisje moest ze destijds gaan ‘dienen’ in Brussel, toen ze wat ouder was
ging ze werken in een metaalfabriek in Zedelgem waar ze haar toekomstige
echtgenoot Arthur Vanderhaeghe leerde kennen. Arthur was ook jaren kapitein
bij voetbalclub S.K. Torhout. Vanaf toen was Gerada huisvrouw want ze had
algauw de handen vol. De eerste zoon werd in volle oorlogsjaren geboren,
Arthur, gevolgd door Ireen, Frieda, Pol en Gerarda. Ook haar drie zonen waren

Lente

fanatieke voetballers. Gerarda heeft 11 kleinkinderen, achterkleinkinderen en
zelfs al 1 achter-achterkleinkind. Gerarda is heel erg fier op haar gezin want,
zoals ‘metje’ (mama van haar echtgenoot) steeds zei: ‘je hebt een schoine
manage’. Een geheim om 100 jaar te worden heeft ze niet, ‘het zit in de genen’
zegt ze zelf. Ze doet er tot op de dag van vandaag nog alles aan om ‘jong’ te
blijven, veel lezen, kruiswoordraadsels oplossen en uiteraard iedere dag een
smeerseltje uit het potje tegen de rimpels.

OPENDEURDAGEN
van 3 tot 8 maart 2020

10% korting
Openingsuren:

Dins. - Vrij. - Zat.: 09u00 tot 18u00 - Zon.: 09u00 tot 17u00
Woe.: 09u00 tot 16u00 (modeshow ‘s avonds)
Do.: Late Night van 09u00 tot 21u00

NIEUWE MERKEN
Kyra & Co - Poools - Alliance Belgium - Guess schoenen en handtassen

Beauty and Fashion
Marijke & Emmelie

BAZUIN
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Werkenstraat 31 - Vladslo
051 50 01 98 -
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BOUWEN
& VERBOUWEN
SAVE THE DATE
BATIBOUW

29 februari - 8 maart 2020

TUINEXPO KORTRIJK

06 - 08 maart 2020

STERK IN NATUURSTEEN

0474 421 025
Zandstraat 12
Ichtegem
ide.jan@telenet.be

ARVAN-TUINEN

WILLAERT BOUWMATERIALEN
OOSTMEETSTRAAT 100
8680 KOEKELARE

Vanryckeghem
Arne - Bekegem
Arne Vanryckeghem
0485 0485
35 02
96
Vind ons op 57of
belBekegem
Doornhoekstraat
8480
35 02
96

TEL. 051 58 28 10

OPENINGSUREN TOONZAAL
MA-VRIJ 09U00-12U00
13U30-18U00
ZA 09U00-12U00

Oprit, terras en siergravel
Voorbereiding renovatie:
uitbreken vloeren, muren,...
Hout- en draadafsluiting
Gazon en plantentuin
Tuinhuis en carport
Grondwerk

BEZOEK ONZE TOONZAAL VLOEREN

TE KOOP ICHTEGEM

EXTRA KORTING + GRATIS LEVERING

ARTHUR COUSSENSSTRAAT 7

✔
✔

NOG 3 NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN

✔✔
✔✔

met 2 slaapkamers voorzien van
zonnecollectoren, zonnige terrassen,
zeer energiezuinig. EPC van 32 tot 37.
Ook garages te koop.

Reeds 6 verkocht
GRATIS OFFERTE
vloeren@willaert-bouw.be

Inlichtingen: 0486/347387
BAZUIN
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T u i n a a n l e g

&

O n d e r h O u d

bied u een talrijke aan van
zandstraal, dit aan zeer
scherpe prijzen

Zoekt de juiste persoon
T u i n a a n l e g
&
O n d e r h O u d
tee sversterken.
0 4 8 6 om
2 8 6ons
0 0 3 team
| wann
.decorte@telenet.be

Wij hebben al meer
dan 20 jaar ervaring!

wDeeltijds/voltijds
w w. T u i n e n w a n
nes.be
arbeider

Wij zandstralen, meubbels, trappen, deuren, keukens, plafonds, enz...
U kan ook een bezoek brengen aan onze website

Neem vrijblijveNd coNtact op voor iNformatie eN advies
T

of in onderaanneming.
Neem vrijblijveNd coNtact op voor iNformatie eN advies
T 0486 28 60 03 | wannes.decorte@telenet.be

Wij geven uw
project een
nieuw leven.

w w w. T u i n e n w a n n e s . b e

Ook verkoop
van eetplaatsen
opgedaan

Carwash

WASSTRAAT

n
Wij staa
r
o
o
v
klaar
n
e
g
a
uw vr

4 OVERDEKTE
SELF CARWASH PISTES

TEN BARNE
Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

RINGLAAN
ALDI
AVEVE

www.zandstraler.be

Hebt u een
scherpere prijs
wel dan gaan
wij daaronder.

AD
DELHAIZE

CONTAINERPARK

Volg ons op
Vanaverbeke Mario

TEN
BARNE

FERYN
FERYN

HAARDEN EN
EN KACHELS
KACHELS
HAARDEN
Oostendesteenweg 68A Ichtegem 059/70 50 12

Oostendesteenweg 68A Ichtegem 059/70 50 12
feryn-haarden.be
MAVANA -feryn-haarden.be
Zuiderpark 7 - 8610 Kortemark
Gsm 0477 64 19 04 - info@zandstraler.be

16-17-18www.zandstraler.be
NOVEMBER
16-17-18
NOVEMBER

OPENDEURDAGEN
OPENDEURDAGEN
IN GEZELLIGE SFEER MET DRANKJE
IN GEZELLIGE SFEER MET DRANKJE

IN NIEUWE TOONZAAL
IN NIEUWE TOONZAAL

FERYN

Vrijdag open
van 14u tot 18u
zaterdag van
10u tot 17u
of op afspraak

HAARDEN EN KACHELS
Oostendesteenweg 68A Ichtegem 059/70 50 12

feryn-haarden.be

16-17-18 NOVEMBER
PROFITEER
NU
VAN
ONZE EXTRA
OPENDEURDAGEN
BATIBOUWVOORWAARDEN
IN GEZELLIGE SFEER MET DRANKJE

INSHOWROOM
NIEUWE OF
TOONZAAL
IN DE
VOOR EEN HAARD BIJ U THUIS
EIGEN SERVICE EN PLAATSINGSDIENST

Pellet-, Hout-, Gaskachels
Pellet-, Hout-, Gaskachels

Gas-, pellet-, Houthaarden
Gas-,
Houthaarden
enpellet-,
schouwwanden
en schouwwanden

EIGEN SERVICE EN PLAATSINGSDIENST
EIGEN SERVICE
PLAATSINGSDIENST
ENKELEN
TOPMERKEN
ENKEL TOPMERKEN

“Feryn Haarden en Kachels” Oostendesteenweg 68A Ichtegem
25 jaar ervaring met vuur. Bij ons kun je terecht met al je vragen
over een vlam in huis. Wij verkopen gas, hout en pellet-kachels,
voorzet en inbouw ook in moeilijke situaties. Wij vervangen je
oude hout of gascassette, plaatsen een nieuw toestel op gas,
pellets of hout. Plaatsen een gepast toestel in een oude open
haard. of creëren
voor
u de haardwand
van u dromen! Ik teken
Pellet-,
Hout-,
Gaskachels
een voorbeeld in de toonzaal terwijl u erbij staat en u verlaat de
zaak met en mooi beeld, van wat mogelijk is.
BAZUIN

••

Maar ook met hoe zit dat nu met hout verbranden, mag het nog?
Zal het verboden worden? Bij mij krijg je een correcte uitleg
en weet je meteen waar je aan toe bent. Wij nemen de tijd voor
onze klanten.

Bezoek onze website
feryn-haarden.be
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INFO KOEKELARE

“KOEKELARE SCHLAGERT” MET EEN NACHT
VOL AMBIANCE!

UNIZO KOEKELARE ORGANISEERDE
ONLANGS HUN NIEUWJAARSONTBIJT.

Frederik Willaert (Bouwmaterialen Willaert) en KSV Diksmuide waarvan Frederik
voorzitter is organiseren voor de eerste keer Koekelare Schlagert.

De meer dan 220 aanwezige ondernemers hebben genoten van een gevarieerd
ontbijt aangekocht bij de lokale ondernemers. De sfeer was opperbest en
zeer gezellig. Kinderen konden hun hart ophalen bij de kinderanimatie die
aangeboden werd.

Deze gaat door op 7 maart 2020 in de verwarmde loods van Bouwmaterialen
Willaert gelegen in de Altlasstraat te Koekelare, dit allemaal ten voordele van
de jeugdacademie. Parking is voorzien. Een werkgroep van KSV Diksmuide
hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen.

Als lokale UNIZO afdeling wil men de vinger aan de pols houden bij het nieuwe
Schepencollege. Koekelare moet een economisch bloeiende gemeente blijven
waar ook in de toekomst ruimte blijft om ondernemers hun ding te laten doen.
Afgelopen jaar heeft UNIZO Koekelare afscheid moeten nemen van één hun
bestuursleden: Wouter Deschoenmaeker (kinesist). Na een slepende ziekte is
Wouter in december overleden. Wouter was een enthousiast bestuurslid, die
zich onvoorwaardelijke inzette om de lokale economie te stimuleren. Marc
Decru (Electro, Sanitair en Verwarming Decru) was 10 jaar actief in het Bestuur
van UNIZO Koekelare en werd voor zijn jarenlange inzet in de bloemetjes gezet.
Marc zat in het bestuur sinds de oprichting van Unizo Koekelare.

Het programma: 21.30 uur Swoop - 22.20 uur Die Schnappers (Yves Segers &
Matthias Lens) - 23.00 uur Jettie Pallettie - 23.50 uur De Romeo’s. De presentatie
zal gebeuren door van Karl Vannieuwkerke, om af te sluiten ambiance verzekerd
met DJ Hans Hautekiet! - www.djhanshautekiet.be
Alle info: www.koekelareschlagert.be en op Facebook.
Tickets te verkrijgen bij volgende handelaars:
GENERAL STORE IJzerlaan 1 8600 Diksmuide
KANTINE KSV DIKSMUIDE Pluimstraat 16 8600 Diksmuide
AD DELHAIZE Kaaskerkestraat 82 8600 Diksmuide
BOUWMATERIALEN WILLAERT Oostmeetstraat 100 8680 Koekelare
ELECTRO DUMOULIN Roeselaarseweg 53 8820 Torhout
DAGBLADHANDEL DE KIOSK Oostendebaan 6 8470 Gistel
ESSO BENZINESTATION RONDPUNT Bruggestraat 102 Torhout
DAGBLADHANDEL CAROLINE Oostmeetstraat 37 8680 Koekelare
BROUWERSHUYS Grote Markt 19 8600 Diksmuide
ONLINE: www.ticketwinkel.be
KSV Diksmuide jeugdacademie: Het doel van de KSV Diksmuide jeugdacademie
die in het seizoen 2016-2017 van start is gegaan is de jeugdvoetballertjes
beter begeleiden. Met Jan Boskamp en Imke Courtois als peter en meter van
de club wil deze voetbalacademie een voorloper in kwaliteit zijn wat betreft
jeugdopleiding.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Isabel Waeyaert, Marijke Meirlevede, Els Devriendt, Kristof Depreitere,
Johan Dekeyser (UNIZO Westhoek), Bart Vancoppenolle, Frank Volcke, Wouter volcke, Jeffrey Sinnaeve, Dieter
Castelein. Onder: Marc Decru, Evelien Decru, Karien Demuynck, Tom Hollevoet.

INFO ICHTEGEM

VERENIGING FERM ICHTEGEM BESTAAT DIT
JAAR 100 JAAR EN DAT WORDT GEVIERD
MET VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN.
Onlangs vierden we onze jaaropener bij onze vereniging met vernieuwde naam
“Ferm” te Ichtegem. Niet minder dan 77 personen waren aanwezig en genoten
van gezonde hapjes en drankjes en een dessert. Intussen brachten de ‘Knitting
sisters’ een leuk optreden. Dit jaar is een feestjaar voor onze vrouwenbeweging,
het vroegere KVLV, nu Ferm genoemd bestaat bij ons dit jaar 100 jaar. Onze
Ferme beweging telt bijna 200 leden. Ieder lid van Ferm kreeg als verwelkoming
voor de nieuwe naam een kleurrijke vloermat. We hebben er ook voor gezorgd
dat iedereen kan genieten van heel wat activiteiten: voor de 1ste maal genoten
van een heerlijk gezinsontbijt, naast de kook- en crea-lessen en nog veel meer is
er ook ons Moederdagfeest op 04 mei met het optreden van komiek Hans Cools
en als apotheose op 10-10-2020 organiseren wij een komische avond met
stand-up comedien Joost Vanhyfte in Dienstencentrum ‘ De Ster’ te Ichtegem ,
met daarbij een receptie ter gelegenheid van onze 100 ste verjaardag, iedereen
welkom! Het volledig Ferm programma kan je bekomen bij voorzitster Leen
Vandewalle 051/581693.

v.l.n.r. Filip Vanhevel, Koen De Hantsetters, Filip Mattelin, Frederik Willaert

1ste Eetfestijn t.v.v. “Rallyteam Maekelberg”
07/03/2020 vanaf 19u00

Zaal
ter”
“De S at 54
t
ls ra
Enge htegem
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0
8
84

Op het menu:

“Filet caré à volonté” met frietjes
Volwassenen: € 16,00
Kinderen (- 12 jaar): € 10,00

Kaarten te bekomen bij:
Jean-Claude: 0486 54 22 29

Jasper: 0478 69 31 12
Matthias: 0498 64 35 57

BAZUIN

Van links naar rechts: Nicole Vergote, Lieve Bonny, Kristien Vermeersch, voorzitster Leen Vandewalle, Ria
Vandenbussche, Vera Buffel, Greta Verstraete, onderaan, secretaresse Els Neyens en Veerle Inghelbrecht.
•
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OPENDEUR

WEEKEND

29 FEBRUARI & 1 MAART
doorlopend van 10 tot 17u

BOUWBEURS
VOORWAARDEN
VANAF 01/02/2020

» Outdoor cooking & heating
» Kachels, haarden, fornuizen
» Alle brandstoffen: hout, pellets, 		
gas, elektriciteit en bio-ethanol
» Centrale verwarming op hout,
pellets
» Eigen plaatsings- en hersteldienst
» Schoorsteenrenovatie
» Rookgasafvoeren
» Fijnstoffilters
» Haardwanden van A tot Z

DEGRYSE

OUDE GENTWEG THV 31 I TORHOUT I T 050 22 11 79 I M 0473 21 67 58 I INFO@DEGRYSEKACHELS.BE
OPEN ma-woe-do-vrij-zat: 9u30 - 12u & 13u30 - 18u I Gesloten tijdens zon- en feestdagen
vanaf 1 mei gesloten op zaterdagnamiddag OF OP AFSPRAAK

WWW.DEGRYSEKACHELS.BE
BAZUIN
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INFO KOEKELARE

ZATERDAG 1 FEBRUARI WERD IN
KOEKELARE DE AFTRAP GEGEVEN VOOR
HET PROJECT ‘OAZE’.

UITREIKING SPORTPRIJZEN 2019

Hiermee wil de intergemeentelijke samenwerking Ginter ondersteuning bieden
aan startende creatieve makers uit de regio.

De avond werd ingezet met de huldiging van 2 jubilerende verenigingen:
De Motevissers (40 jarig bestaan) en Krachtbal Durf en Win (bestaat 85 jaar)
werden gevierd. De Schuttersvereniging ‘Sint-Sebastiaan’ werd als sporttak
in de kijker gezet als alleroudste vereniging van Koekelare. Er werden ook
een 13 verdienstelijke leden van evenveel Koekelaarse sportverenigingen
in de bloemetjes gezet. Daarna was het de beurt aan de uitreiking van de
‘Sporttrofeeën’…

Op zaterdag 8 februari werden de sportprijzen 2019 uitgereikt in Cultuurzaal De
Balluchon. Het werd opnieuw een feestelijke bedoening.

De ondersteuning bestaat uit drie verschillende luiken. In alle Gintergemeenten
(Gistel, Ichtegem, Jabbeke Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en
Zedelgem) krijgen jonge kunstenaars uit alle mogelijke disciplines voortaan
betere toonkansen om hun werk aan het publiek te presenteren. Daarnaast
zullen in een aantal gemeenten atelier- en repetitieruimtes ter beschikking
gesteld worden, gekoppeld aan residentiewerking. Tot slot zal er ook vorming
georganiseerd worden die de starters vooruit kan helpen in de ontwikkeling
van hun carrière. Ginter wil hiermee een ‘oase voor vers talent’ vormen, een
vruchtbare voedingsbodem waarop ze kunnen creëren, groeien en nieuwe
kansen krijgen. OAZE verwijst tegelijk ook naar het West-Vlaams voor haas, het
logo van Ginter.
Elke startende kunstenaar of muzikant - ongeacht de leeftijd - die graag
ondersteuning wil, kan zich vanaf nu inschrijven voor dit traject. Na inschrijving
word je op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en krijg je toegang tot
gespecialiseerde info en tot het netwerk van jonge makers. Inschrijven via www.
ginter.be en meer info op www.facebook.com/UiTinGinter.

Running Up Cup.
Voor de beloftevolle jongere (of Running Up Cup) werden 4 kandidaturen
ingediend (aangeduid door de voltallige sportraad onder voorzitterschap van
Guido Wauters): Noah Devisch
(12 j. Sporttak atletiek/ Thibo
Pasgang 11 j. Sporttak tennis bij TC
De Mote en bij KTG Houtland/ Zoë
Pauwaert ( 9 j. Sporttak tennis en
voetbal/ en Kansas Vanhoenacker
(11 j. Sporttak gymnastie).
De 11 jarige Kansas Vanhoenacker
is de winnares van de RUNNING
UP CUP 2019.
Sinds 3 jaar heeft Kansas een topsportbeloftestatuut bij de Vlaamse
gymnastiekfederatie. Door haar statuut is ze 6 uur vrijgesteld van school
waardoor het haar lukt om 20 uur per week te trainen. Als 11-jarige zou ze
moeten deelnemen aan wedstrijden in de jeugdcategorie. Maar door haar
mooie resultaten mocht ze deelnemen aan de toestelfinales bij de juniors en
seniors. Daar hehaalde ze volgende resultaten: 3de plaats op de balk / 4de
plaats op de grond/ 4de plaats barre en 5de plaats sprongen. Op het grote
scherm in de Balluchon hebben we bovendien prachtige videobeelden gezien
waarop Kansas in actie is… Kansas Vanhoenacker is een naam om in de gaten
te houden!

Enkele schepenen, gemeenteraadsleden, cultuurambtenaren en jonge makers
uit de Gintergemeenten tijdens de voorstelling van OAZE.

INFO TORHOUT

VERKOOPBEURS OUTLET@SIVI IS EEN
UNIEK TOTAALPROJECT DOOR ALLE
BEROEPSLEERLINGEN.

Sportvrouw 2019
Voor de sportvrouw van het jaar
was er slecht één nominatie,
namelijk Nancy Van Eenoo
(atletieksport)
Gezien
haar
prachtig palmares is zij terecht de
sportvrouw van het jaar 2019.

Sportman 2019
Er werden 3 kandidaturen
ingediend… Johan Olivier
(loopsport) – Björn Rondelez
(Mountainbike en Cyclocross
– Dennis Victoor (Sport Fitness
(onderdeel Men’s phisique). En de
sportman 2019 is Björn Rondelez.

Kwaliteit aan scherpe prijzen in SiVi
Tijdens de 2° verkoopbeurs begin februari in het Sint-Vincentiusinstituut
in Torhout verkochten de beroepsleerlingen op de tweede Outlet@SiVi
verkoopbeurs de overstock van maar liefst acht lokale handelaren. Veel kledij,
maar ook huishoudartikelen en zelfs wieleroutfits, aan scherpe prijzen. De
beurs is een initiatief van de school in samenwerking met Lokaal Bestuur
Torhout en Torhout Handelt!. Outlet@SiVi combineert zo opnieuw twee hippe
concepten: de pop-up en de outletstore. ‘Onze leerlingen zijn doeners’, zegt
leerkracht Annelies Declerck. ‘Zij willen de handen uit de mouwen steken. Ze
kennen het concept van vorig jaar en waren dan ook meteen gewonnen voor
het idee van een tweede editie. De leerlingen doen trouwens alles zelf, van de
promotie over het aankleden van de standen en de verkoop tot het opruimen
achteraf. Ook de muziek op het event wordt door een leerling verzorgd. Jarno
Pollet startte onlangs zijn eigen bedrijfje “POLLIX” op en houdt met kennis van
zaken de sfeer erin! Contacteer ons gerust mocht u interesse hebben in de
volgende editie: 0486 48 62 68 - hilde.maertens@sint-rembert.be
BAZUIN

•

Hij werd Belgisch kampioen cyclocross bij de masters op 21/11/19. Hij behaalde
vele eerste plaatsen, o.a. in te Vilvoorde, Assenede, Maldegem en Lovendegem!
De sportieve demonstratie werd dit jaar verzorgd door de finaliste van
Belgium’s got talent, niemand minder dan Lieselotte Diels ! De gastvedette
van de avond was stemmenimitator Glenn Dekeyser. De muzikale intermezzo’s
werden verzogd door de Muziekgroep Melo. Het geheel werd traditiegetrouw
afgesloten met een prachtige receptie, waarop men nog leuk kon napraten over
deze feestelijke avond!
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TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > ZWEVEZELE

TE KOOP > KOEKELARE

Veldstraat 18A
Vraagprijs:
245.000 euro
Prachtig duplexapp.
dichtbij het centrum voorzien van
een groot terras (100m²) Indeling: inkom,
woonkamer, open keuken, WC, badkamer,
3 slaapkamers, berging, terras en garage.
EPC: 408 kWh/m²

Hille 125 bus 202
Vraagprijs:
210.000 euro
Appartement op de
tweede verdieping
met garage. Indeling: woonkamer, open keuken, badkamer,
3 slaapkamers, zonneterras en garage.
EPC: 68 kWh/m²

Ichtegemstraat 67
Vraagprijs:
190.000 euro
Huis te koop op een
invalsweg dichtbij het
centrum van Koekelare. Indeling : inkom, toilet, woonkamer, eethoek, keuken, wasruimte,
badkamer, 3 slaapkamers, garage en tuin.
EPC :397 kWh/m²

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > LEKE

TE KOOP > ZARREN

Oostmeetstraat 30
Vraagprijs:
159.000 euro
Woning met garage
in het centrum van
Koekelare op wandelafstand van supermarkten. EPC: 571
kWh/m², Oppervlakte 165m²

Sterrestraat 56
Vraagprijs:
135.000 euro
Woning gelegen nabij
het centrum van Koekelare. Er is al een nieuwe houten roostering geplaatst, de woning dient verder afgewerkt te worden. Indeling: woonkamer,
keuken, 3slaapkamers, badkamer, zolder
en tuin. EPC: 651 kWh/m².

Lekedorpstraat 44-46
Vraagprijs:
289.000 euro
Projectgrond voor
app. Een groot stuk
bouwgrond met achteruitgang in ht centrum
van Leke. Het perceel bedraagt meer dan
1100m². Er kunnen minstens 8 appartementen op. (tekeningen beschikbaar op kantoor).
Gevelbreedte aan de straatkant 22,5m.

Esenstraat 16
Vraagprijs:
119.000 euro
Woning gelegen nabij
kerk van Zarren. Indeling: inkom, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, veranda, dubbele garage, kelder, tuin

Uw partner voor
de verkoop/verhuur
van uw woning

Moerestraat 11 bus 1 - 8680 Koekelare
www.immolievens.be - BIV 507.519

GSM 0472 52 80 20

TE KOOP > OOSTENDE

NIEUW

Steenbakkerstraat 18
box 18
Vraagprijs:
22.000 euro
Afgesloten garagebox met kantelpoort dichtbij Petit Paris en
de Nieuwpoortse Steenweg.

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
BOVEKERKE

TE HUUR >
OOSTENDE

Berkenlaan 16
Huurprijs:
725 euro

Brouwerijstraat 17 bus 3

Ommegangstraat 22
Huurprijs:
900 euro

Berkenlaan 6
Huurprijs:
750 euro

Bovekerkestraat 143
Huurprijs:
700 euro
Nieuwbouw met 3
slpks en tuin. Onmiddellijk Beschikbaar. EPC nog niet
gekend.

Brabantstraat 3 bus 1

Ruim huis met 4 slpks
nabij het centrum en
toch rustig gelegen.
Onmiddellijk beschikbaar EPC: 449kWh/
m²

Huurprijs:
675 euro

Duplexapp. in hartje
van Koekelare. heel
mooi uitzicht, 3 slpks,
vrij te bespreken met
huurder. EPC 132
kWh/m²

Nieuwbouw, passiefwoningen in De
Mokker. 3 slpk en
tuin. Onmiddellijk
beschikbaar EPC 65
kWh/m²

Villa met 3 slpks en
bureau, Onmiddellijk
beschikbaar, mooie
tuin rustig gelegen.
EPC 614 kWh/m²

INFO ZEDELGEM

WILLEM VERMANDERE VOOR DE EERSTE
MAAL MET LENTECONCERT,EN DIT TEN
VOORDELE VAN SPES NOSTRA TE ZEDELGEM.
Zondag 5 april 2020 om 20 uur Sint-Elooikerk Zedelgem.
De school zou graag haar speelplaats vernieuwen in
functie van het welbevinden van de leerlingen. Celien
en Johnny kiezen dit project omdat ze beiden een
band hebben met de school. Enerzijds is Celien een
oudleerling en Johnny een oudleerling en leerkracht,
anderzijds zijn wij beiden lid van volkskunstgroep ‘t
Vrij Uurke en er wordt op de speelplaats ook aandacht
besteed aan een geluidsinstallatie voor onze vendeliers.
Alle info: 0494 118781 - Kaarten: VIP 40 euro (Incl. maaltijd) toegang 25 euro
- lenteconcert.zedelgem@telenet.be

Huurprijs:
630 euro

Tweeslaapkamer app.
in hartje Oostende met
zonneterras. Onmiddellijk
beschikbaar.
EPC 64 kWh/m²

INFO KOEKELARE

VIEF KOEKELARE
Vief - Koekelare is de liberale sociaal culturele vereniging voor ouderen. Vief
staat voor actief, levendig, kras en pittig!
Volgende activiteiten:
- BOLLEN of KAARTEN in de Klijteput op donderdag 5 maart 2020 met aanvang
om 19 uur.
- Op zondag 22 maart 2020 , UITGEBREID ONTBIJT in Bowling De Goe Smete,
aanvang 08u30. Inschrijven vooraf is noodzakelijk, ofwel bij het bestuur van
Vief 0497/21 69 16 ( Nicole Uittenhove ) – 0476/95 44 65 (Willy Boone) of in
de Bowling De Goe Smete, Ringlaan 33 te Koekelare Tel. 051/43 77 83.

SPEEL MEE MET DEZE WOORDZOEKER EN ZOEK DE SLEUTELWOORDEN VAN
DE LOCALE HANDELSZAAK WAAR U EEN WAARDEBON VAN 50 EURO KAN WINNEN!
Oplossing hier invullen:

WIN € 50
(waardebon)

Stuur dit formulier of e-mail een foto van dit formulier met de oplossing naar:

Bazuin bv
Bruggestraat 113 - 8820 Torhout.
E-mail: info@bazuin.be
Uit de correcte inzendingen wordt 1 winnaar getrokken.
Oplossing in ons bezit uiterlijk op:
Woensdag 26 februari 2020.
De winnaar zal verschijnen in de editie van 4 maart 2020.
Winnaar editie 5 februari

VANDECASTEELE
MARIANNE
TORHOUT
*De contactgegevens worden enkel gebruikt om de
winnaar te verwittigen. 1 bon per persoon.

BAZUIN
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Naam: .......................................................................................................................
Straat:

........................................................................................................................

Woonplaats: .........................................................................................................
Telefoon:

.................................................................................................................

YOUR PRINTWORK
OUR DREAMWORK

GELEGENHEIDS

DRUK WERK
Letterpress
Geboorte • Huwelijk • Jubileum
Communie & Lentefeest
...

BEDRIJFS

DRUKWERK
Folders • Flyers • Brochures
Affiches • Naamkaartjes
Briefpapier • Facturen
Bestelbons • Leveringsbons
Notablokken
...

ontwerp in functie
van uw wensen

wij volgen voor u
de nieuwste trends

alle drukwerk
van a tot z

Bruggestraat 113 • Torhout • 050 21 16 11 • info@printea.be • www.printea.be

BAZUIN
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2 KANTOREN MET KIJKETALAGES
KOEKELARE EN ROESELARE

TEL. 0492 97 53 52

Ommegangstraat 4A – Koekelare I Torenstraat 2 - Roeselare I www.vastgoedsinnaeve.be I info@vastgoedsinnaeve.be

TE KOOP: KOEKELARE

Deze rustig gelegen woning heeft een grondoppervlakte
van 538 m² en bestaat uit: inkomhal - living - keuken wasplaats - berging - toilet - badkamer - 3 slaapkamers
- grote zolder met mogelijkheid tot inrichten van meerdere
slaapkamers - terras - tuin - tuinhuis - grote garage - oprit. Centrale verwarming aanwezig. Vrij uitzicht vanuit de living en de keuken. EPC:
512,00KWh/m²/jaar UC: 20191111-0002217081-RES-1. Vraagprijs 279 000 €

TE HUUR: KOEKELARE

Ichtegemstraat 7 bus 6. Dit app. heeft een zeer goede
ligging in Koekelare en bestaat uit: lift - inkomhal - living
met open keuken - grote berging - terras - afz. toilet badk. met inloopdouche - 1 slpk - autostandplaats. Vrij
15/03/2020. EPC: app. in aanbouw Huurprijs app. 545 €/
mnd + 50 €/mnd syndickosten.

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

TE HUUR: KOEKELARE

TE HUUR: KOEKELARE

Oostmeetstraat 22. Instapklaar gelijkvloers appartement,
bestaande uit: inkomhal, toilet, living, volledig ingerichte
keuken, berging, 2 slaapkamers, badkamer met douche en
badkamermeubel. EPC: 171,00KWh/m²/jaar. Vrij vanaf 1
april 2020. Huurprijs 595 €/mnd. Geen syndickosten

TE KOOP: KOEKELARE

TE HUUR: ICHTEGEM

TE HUUR: ICHTEGEM

Diksmuidebaan 183 B. Recente neuwbouwwoning bestaande uit: op het gelijkvloers: inkom - toilet - eetkamer - zitkamer - keuken - garage met bergruimte - zonneterras - tuin. Op het eerste verdiep: nachthal - toilet
- 3 slaapkamers - badkamer met ligbad/afzonderlijke
douche/dubbele lavabo, opbergzolder. Deze woning is uitgerust met: waterontkalker - regenwaterput - zonnepanelen. Beschikbaar vanaf 1/03/2020. E-peil 61.
Huurprijs 795 €/mnd

NIEUW

TE HUUR: KOEKELARE

DIKSMUIDE

Barnestraat 13. Landelijk gelegen woning me prachtige verNIEUW
gezichten en grote tuin, op het gelijkvloers: inkomhal - living
- ruime keuken met aansluitend een grote kelder - badk - toilet
- garage met automatische poort - meerdere opbergruimtes wasplaats - tuinhuis - volière. Op de 1ste verdiep: 3 slpks - apart toilet - zolder. Verwarming op aardgas. EPC: 685,00KWh/m²/jaar: Vraagprijs 239 000 €

TE KOOP: DIKSMUIDE

Prachtig gelegen duplex appartement van 330 m² met
zicht op de grote markt te Diksmuide. Kiekenstraat 2A
bus 2. EPC: 657,00KWh/m²/jaar

NIEUW

NIEUW

TE KOOP: AARTRIJKE

NIEUW

Aartrijksestraat 167. Deze woning is gelegen op een
grondoppervlakte van 428 m² en bestaat uit: living
- keuken - veranda - toilet - badkamer - wasplaats terras - tuin - garage - 2 slaapkamers - zolder. EPC:
723,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 157 000 €

BAZUIN

•
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TE HUUR: WIJNENDALE

Kloosterstraat 24 V004. App. bestaat uit: lift - inkomhal - afzonderlijk toilet - living met aanpalend
terras - keuken met aansluitend een berging / Wasplaats - nachthal - 2 slpks, waarvan 1 voorzien van
een terras - badkamer met inloopdouche. Er is ook
beneden plaats voorzien voor fietsen. Direct vrij. Epeil 77. Huurprijs 675 €/mnd + 50 €/mnd syndickosten.

TE KOOP: WIJNENDALE

TE KOOP: DIKSMUIDE

Prachtig gelegen appartement van 167 m² met zicht op
de grote markt te Diksmuide. Kiekenstraat 2A bus 1.
EPC: 410,00KWh/m²/jaar

-

Engelstraat 170A 0.1. Gelijksvloers energiezuinig
nieuwbouwappartement met 2 slaapkamers. EPC:
119,08KWh/m²/jaar. Vrij vanaf 01/03/2020. Huurprijs
670 €/mnd (exclusief 30 €/mnd syndickosten).

NIEUW
Ichtegemstraat 5 bus 4. Gelijkvloers app. bestaat uit: inkomhal - living met open keuken - grote berging - wasplaats - groot terras met tuintje - afz. toilet - badkamer
met inloopdouche - 2 slpks - garage. Het app. is voorzien
van zonnescreens. Vrij 1/05/2020. EPC: appartement in
aanbouw. Huurprijs app. 595 €/mnd + 50 €/mnd garage + 50 €/mnd syndickosten.

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

Moerdijkstraat 8c. Deze nieuwbouw bevat op het
gelijkvloers: inkom - apart toilet - ruime woonkamer open keuken - garage met berging - tuin. Op het 1ste
verdiep hebben we: een apart toilet - 3 ruime slpks
badkamer met instapdouche en ligbad. De oprit wordt
volledig aangelegd. EPC: 125,48KWh/m²/jaar. Huurprijs 850 €/mnd

Ringlaan 11 bus 2. Appartement op 1ste verdiep, bestaande uit: living, volledig ingerichte keuken, berging/wasplaats, 2 slaapkamers,
wc, badkamer met douche en lavabo, terras. Lift aanwezig.Garage
in kelderverdieping inbegrepen.EPC: 302,00KWh/m²/jaar. Huurprijs
565 €/mnd + 25 €/mnd syndickosten.

Pottebezemstraat 13. Woning met zijn rustige ligging in
deelgemeente “de Mokker”, opp 651 m², bestaat uit: living
- keuken - wasplaats - berging - wc - badkamer - 4 Slpks
- zolder - garage - terras - tuin. EPC: 1175,00KWh/m²/jaar/
Vraagprijs 170 000 €

Lekestraat 47. Bestaat uit: de eigenlijke winkel met grote etalage - desk - bureau - werkruimte - opslagruimte - dubbele
garage. Het privé gedeelte bestaat uit: hal - grote living met
uitzicht op de tuin - keuken - terras - berging - wasplaats toilet - bureau - nachthal - 4 slpks - badk. 4 privé-parkeerplaatsen. opp 1270 m². EPC:
323,00KWh/m²/jaar

TE HUUR: ICHTEGEM

TE HUUR: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: EERNEGEM

Ruime nieuwbouwwoning, opp 365 m². GELIJKVLOERS:
inkomhal - toilet - living met open keuken - garage. 1ste
verdiep: nachthal - 3 slpks - bdk - afz. toilet. Geïsoleerde
zolder. Mooie tuin met ochtend- en middagzon, lot 2.
EPC: woning in aanbouw. E-peil max 40. Prijs 262 270 €

Bovekerkestraat 92. Alleenstaande woning bestaande uit:
inkomhal - eetplaats - zitplaats - keuken - berging - bureau - nachthal - 3 slpks met inbouwkasten - badkamer met
douche en lavabomeubel - toilet - garage - tuin. Direct beschikbaar. EPC: 309,00KWh/m²/jaar. Huurprijs 675 €/mnd.

Lekestraat 50 en 52. Twee nieuwbouw woningen met 3 slaapkamers, dubbele garage, tuin en terras. Deze nieuwbouw met
3 ruime volwaardige slaapkamers wordt gebouwd in een tijdloze stijl en is voorzien van zonnepanelen en vloerverwarming.
Prijzen afgewerkt 325 000 € excl. kosten en excl. 21 % BTW.

Hoogkwartier 33. Rustig gelegen woning opp 630m² bestaande uit: inkomhal - living - berging - keuken - wasplaats
-berging - badk - slpks op het gelijkvloers - terras - tuin berging met buitendouche - tuinhuis - serre - dubbele garage
met uitweg naar andere straat - nachthal - 3 slpks op verdiep 1 - zolder. Woning werd al vernieuwd en voorzien van centrale verwarming. EPC:
673,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 179 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM

Moerdijkstraat 19. Unieke woning opp 1030 m² en
bestaat uit: inkomhal - living - zithoek - keuken - wasplaats - berging - toilet - bdk - 3 slpks - terras - grote
rustgevende tuin - dubbele garage - grote oprit met
prachtig binnenplein. Polyvalente ruimte die dienst
kan doen voor atelier, kantoorruimte, ruimte voor een vrij beroep of kapsalon.
Kangoeroewoning is eveneens mogelijk. Cv aanwezig. EPC: 243,00KWh/m²/jaar.
Vraagprijs 295 000 €

Dorpstraat 48 bus 2. Duplex app. bestaat uit: op de 1ste verdieping:
inkomhal - living - keuken - berging - terras - toilet. Op de 2de verdieping: badkamer met douche en toilet - 2 slpks. EPC: 229,00KWh/
m²/jaar Er is geen lift aanwezig. Huurprijs app. 545 €/mnd. Er is een
mogelijkheid om een autostandplaats bij te huren aan 35 €/mnd.

Oostmeetstraat 138. Alleenstaande woning met loods opp
1754 m² en bestaat uit: voortuin - betonnen oprit - inkomhal - living - keuken - veranda met zicht op de tuin - 3 slpks
- badk. - toilet - berging - garage met plaats voor een auto
- grote garage met plaats voor camionette - groot bureel
met zicht op de tuin - terras - grote tuin - groot overdekt terras - tuinhuis - serre - grote
carport. Loods omvattende een geïsoleerde werkruimte op het gelijkvloers en op verdiep
een geïsoleerde stapelruimte, er is een goederenlift en trap aanwezig. Zonnepanelen
aanwezig. EPC: 808,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 458 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM

Engelstraat 143 bus 1.03. Dit appartement heeft een
bruikbare oppervlakte van 117 m² en bestaat uit:
grote living met open keuken (met inbouwtoestellen
zoals vaatwas, frigo, etc...) - zeer grote berging / wasplaats - afzonderlijk toilet - 2 slaapkamers - badkamer
met bad - gemeenschappelijke fietsenberging. EPC:
360,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 135 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM

TE HUUR: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

Vlaanderenstraat 7. Rustig gelegen woning opp 547 m² en
bestaat uit: op het gelijkvloers: ruime inkomhal - toilet - grote woonkamer - keuken - garage - terras - tuin - tuinhuis. Op
het eerste verdiep: 3 slpks - badkamer. Bijkomend is er nog
een zolder. EPC: 576,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 259 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM

Engelstraat 143 bus 102. Dit recent volledig vernieuwd
appartement bestaat uit: grote living met open keuken
- terras - zeer grote berging / wasplaats - afzonderlijk
toilet - 2 slaapkamers - badkamer met inloopdouche gemeenschappelijke fietsenberging. Overal verlichting
en inbouwpots voorzien. EPC: 389,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 179 000 €

Deze rustig gelegen woning heeft een grondopp. van
670 m² en bestaat uit: inkomhal - living - keuken kelderberging - bijkeuken/wasplaats - veranda - toilet
- garage met zolder - nachthal - 3 slpks - badkamer
met ligbad en toilet - zolder - terras - tuin - tuinhuis houten berging. Verwarming op aardgas. EPC: 544,00KWh/m²/jaar UC:
20190921-0002197715-RES-1 Vraagprijs 220 000 €

Ichtegemstraat 7 bus 8. Deze penthouse heeft een zeer
goede ligging in Koekelare en bestaat uit: lift - inkomhal living met open keuken - grote berging - groot terras, zowel
aan de voorkant als aan de achterkant van het appartement - afzonderlijk toilet - badkamer met inloopdouche - 2
slaapkamers - garage. Het appartement is overal voorzien van vloerverwarming. Vrij
15/02/2020. EPC: appartement in aanbouw UC: appartement in aanbouw. Huurprijs appartement 625 €/mnd + 50 €/mnd garage + 50 €/mnd syndickosten. Het appartement
wordt volledig geschilderd en voorzien van lichtarmaturen..

Sterrestraat 15 bus 5. Appartement met 2 slaapkamers EPC:
398,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 120 000 €

TE KOOP: KOEKELARE

NIEUW

TE HUUR: KOEKELARE

Noordomstraat 8 bus 13. Appartement met 1 slaapkamer in het centrum. EPC: 316,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 105 000 €

Moerestraat 81. Gerenoveerde halfopen woning biedt alle
NIEUW
comfort en bestaat uit een inkom met berging, een L-vormige living met zithoek en eetplaats, halfopen keuken met
toestellen en vold. kasten, wasplaats, badk (lavabo, ligbad/
douche en toilet), en op verdieping een ruime nachthal met
2 volwaardige slpks en mooi ingerichte zolderk. (3de slpk) voorzien van bergkast. Toffe
binnenpatio. Cv op aardgas. EPC: 275,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 210 000 €

W

EERNEGEM - ICHTEGEM

Pottebezemstraat 1. Deze woning heeft een grondopp.
van 833m² en bestaat uit: inkomhal - living - keuken veranda - bijkeuken/wasplaats - berging - kelder - toilet 2 badk. - nachthal - 5 slpks. - grote zolder - terras - grote
tuin - grote gemetste berging - garage - oprit. Centrale
verwarming op aardgas aanwezig. 1454,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 252 000 €

TE KOOP: KOEKELARE

NIEU
Lekestraat 75. Recent volledig verbouwde woning, opp
638 m². Bestaat uit: inkomhal, uitgebreide keuken (ingericht met Amerikaanse koelkast, 2 vaatwassers, oven,
stoomoven, microgolfoven, inbouw-koffiemachine) met
handige inbouwkasten, lichtrijke woonkamer met ingebouwde gashaard en toegang tot het overdekt terras , omheinde tuin met tuinhuis
die ingericht is met berghok en badkamer. Verder is het gelijkvloers voorzien van een
slaapkamer, badkamer (ingericht met inloopdouche, bubbelbad, dubbele lavabo en
toilet), afzonderlijk toilet, bureauruimte en een garage met veel opbergruimte. Op het
eerste verdiep bevinden zich twee ruime slaapkamers en een afzonderlijk toilet. Deze
woning werd verbouwd met de nodige aandacht voor de hedendaagse normen, zo
werden er enkel kwalitatieve materialen gebruikt alsook led-verlichting. Attest goedgekeurde elektriciteit aanwezig. Zonnecelpanelen en zonneboiler aanwezig. Cv op
aardgas. De bovenverdieping is voorzien van airco. Alarm overal aanwezig.

WIJNENDALE

TE KOOP: KOEKELARE

KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

Dorpsstraat 20/ Volledig vernieuwde woning met 5 slaapkamers,
grondopp. 653 m² en bewoonbare opp. 350 m².
Vraagprijs 415 000 €.

AARTRIJKE

KOEKELARE

ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

Steenstraat 71. Deze te renoveren woning te Wijnendale (Torhout) is gelegen op een grondoppervlakte van 470 m² en bestaat uit: inkomhal - living
- keuken - kelder - wasplaats - berging - badkamer
- terras - tuin - garage - oprit - nachthal - 3 slaapkamers - zolder. EPC: 754,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs
165 000 €

NIEUW

WIL JE NIETS MISSEN OVER
VASTGOED SINNAEVE?
LIKE DAN ONZE PAGINA
OP FACEBOOK VOOR MEER
FOTO’S EN NIEUWS.

BRANDHOUT

en ophalen van alle oude metalen,
autowrakken, enz... vergoeding
voor grote hoeveelheden.
TOZ 12022-2066

Leegmaken van huizen,
appartementen, enz...
+ aankoop inboedels en afzonderlijke
stukken zoals schouwgarnituren, meubelen
en allerhande opzet.
Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

Tel 0496/305396

0496/043 528

Arcus Bouw bvba AARTRIJKE

zoekt woonhuis met tuin
te koop gevraagd.

Prijs 135.000 euro ± 5.500.000 BEF
TOZ 6494-2072

TUINEN TRIO
ontwerp, aanleg en onderhoud.
Snoeien en vellen van bomen.
Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

OMGEVING KOEKELARE
0478/41 89 70

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

MOOI APPARTEMENTJE

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

recht voor het station in Kortemark,
nieuwe keuken, volledig herschilders
0473/191409
mail lgkleding@gmail.com

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN
ook te bestellen

0475/68 94 68

6898-2086

0477/593 049

BRUGGESTRAAT 113
8820 TORHOUT
050/211611
info@bazuin.be

TOZ 7699-2071

TE KOOP
VINYL SINGLES

PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

P.A. VYNCKEPLEIN

TE HUUR

Droog hout: 80 €/m3
Vers hout: 68 €/m3
Specksteenhout droog : 60 €/m3
Aanmaakhout : 10 €/ zak (20kg)
Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 4 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

TORHOUT

13495-2078

ZEDELGEM

14689-2085

DENDOOVEN BVBA
Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

GRILLMOBIEL

Contact:

0475/845605

ONLINE:
www.bazuin.be/
zoekertje-plaatsen
050/211611 of
zoeker@bazuin.be

050/82 52 25

METSER

WIE WIL EEN PAAR KEER
PER JAAR MIJN KOERSFIETS
SCHOONMAKEN?

UW KLEINE
ADVERTENTIE
HIER PLAATSEN?

BRANDHOUT

Gevraagd

(Tegen vergoeding uiteraard)

KOEKELARE
KORTEMARK
TORHOUT

056/20 64 28

POETSHULP IN B & B.

TE HUUR LOODSEN
voor opslag. 2 units 500 vierkante
meter/stuk. (Door eigenaar nog te
verbouwen in samenspraak met de
huurder.) Regio Lichtervelde.

TOZ 6489-2067

Kamers poetsen en bedden opmaken.
20-25 uur/week.
Flexi job statuut = voordeel.
Regio Lichtervelde.
Tel 0496/305 396 14674-2084

14671-2060

GRATIS
OPRUIMING
0476/236 993
0474/490 752

GEVRAAGD

051/57 08 57
TE KOOP

12082-2081

Tel 0475/624396

www.brandhoutbommers.be

Hoogste prijs

Elektrische DAMESFIETS
Sparta RXS
HEREN KOERSFIETS
Merida Racelite 904
051/65 68 98 - 0472/61 59 77

TE HUUR LOODS
te Torhout loods 300 m2
te Zwevezele loods 50 m2
Alle nutsvoorzieningen en sectionale poort

050/216603

TOZ 6490-2069

76
65
-2
06
1

dag en nacht
ICHTEGEM
051/58 00 19

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.
Mogelijkheid tot zelfafhaling

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

TOZ 6512-2074

KAMERS TE HUUR

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout.

TOZ 14268-2070

14690-2087

Juwelier Michel Proot

14674-2077

050/216101

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

TOZ 6512-2073

Ravenhofzicht Torhout 2° verdiep, met lift en
garage. 100 m², inkom, living, berging, keuken,
2 slaapkamers, bad met inloopdouche, WC. HP
: 600.00 € + GK 50.00 €. - EPC in aanvraag.

Aankoop oud goud

BOMMERS NV

TOZ 12494-2068

TE HUUR
APPARTEMENT

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...
ook te bestellen

0475/68 94 68

Plaats met deze bon
uw zoeker in kader

45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402

gr14358-1651

VERBOUWINGEN
Danny Plets

BINNEN & BUITEN

gevels, terrassen, vloeren - GRATIS OFFERTE.

GSM 0474/19 69 40
dannyplets1967@gmail.com

Per vakje één letter, leesteken of spatie.

KADERADVERTENTIE

Bedrijf: ........................................................................................................................................

TOZ 12548-2083

ALFREDO

de spaanse kok
komt zelf bij u paella maken!
"Was 32 jaar in Brugge"
050 39 00 99 of 0478 33 95 49
www.bijalfredo.be TOZ 6386-2065

Naam: .........................................................................................................................................
Straat: .........................................................................................................................................

45 mm x 30 mm
15,00 €/week

1 week
weken

..........
RUBRIEK ERO MASSAGE worden niet meer geplaatst.

BAZUIN
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Woonplaats: ..........................................................................................................................
BTW nr: .....................................................................................................................................
Factuur kleiner dan 50 € + 5 €/ factuur.
Bewijsnummer + 2 € / week.

Uw zoeker verschijnt ONLINE zie www.bazuin.be/bazuin-digitaal/
en verschijnt ook op Facebook.

19/02/2020

Koekelare
Ringlaan 88 - Koekelare - T 051 58 33 24
Openingsuren: maandag van 12:00 tot 19:30 u. - Dinsdag tot vrijdag 7:30 doorlopend tot 19:30 u. - Zaterdag van 7:30 doorlopend tot 18:30 u. - Zondag van 7:30 tot 12:00 u.
Enkel geldig in AD Delhaize Koekelare van donderdag 20 februari t.e.m. woensdag 4 maart 2020.

2+2 GRATIS

1KG+1KG GRATIS

GEVULDE KIPFILET
HAM-KAAS

RUNDSSTOOFVLEES
€13,44/kg
€6,72/kg

€12,50/kg
€6,25/kg

Geldig van 20/02 t.e.m. 26/02/2020.

Geldig van 27/02 t.e.m. 04/03/2020.

TORHOUT

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

200GR + 200GR GRATIS

200GR + 200GR GRATIS

KALKOENBALLETJES
MASCARPONEPASTA

GEHAKTE PARMENTIER
€9,95/kg
€4,97/kg

€11,90/kg
€5,95/kg
Geldig van 20/02 t.e.m. 26/02/2020.

Geldig van 27/02 t.e.m. 04/03/2020.

TORHOUT

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

HALVE PRIJS

VLEESSALADE VAN DE CHEF

€18,20/kg
€9,10/kg

€16,50/kg
€8,25/kg

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

TORHOUT

HALVE PRIJS

BOERERINGWORST

Geldig van 20/02 t.e.m. 26/02/2020.

TORHOUT

Geldig van 27/02 t.e.m. 04/03/2020.

TORHOUT

Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon.
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

TORHOUT

SPAARACTIE
TAPASPLANK/SCHOTEL
SNIJPLANK
BESPAAR
50%
OF MEER

Deze actie loopt van:
09.01.20 t.e.m. 20.02.20
Inruilen tot 05.03.20
Volg ons op BAZUIN

•

/ADDelhaizeKoekelare
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