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Scholengroep
Sint-Rembert

Burg 7 - 8820 TORHOUT

050 678 190

Trends in Verf en Decoratie

100%

Sint-Martinus Koekelare
secundair onderwijs
Spes Nostra Zedelgem

NIEUW TE KOOP

op afspraak

Villa - Rijksweg - Torhout - op een perceel van 823 m² met zonovergoten tuin en
lounge- en zonneterras, perfect onderhouden! EPC 309. Vraagprijs: € 349.000

25% VERKOCHT

campus Torhout

secundair onderwijs
met breed aanbod opties + internaat

Bungalow - Warandestraat - Torhout
open bebouwing op subliem zongericht
perceel van 1452 m². Deze woning geniet
van een topligging. Te renoveren. EPC 635.
Vraagprijs: € 319.000

informatie op maat,
donderdag 2 juli vanaf 16 uur
digitaal, telefonisch of op
afspraak met de school

NIEUWBOUW-RESIDENTIE
Residentie Siviez - Torhout
Stijlvolle en kleinschalige Residentie Siviez, 7 ruime appartementen, 2 slaapkamers,
2 (zonne)terrassen, afgewerkt
met duurzame materialen,
autostaanplaats, hartje centrum. Prijzen vanaf € 276.500
(excl BTW en kosten en staanplaats).

Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be

secundair onderwijs,
middenschool
rondleiding op
zaterdag 27 juni

www.sint-rembert.be
050 23 15 10

Scholengroep Sint-Rembert
Bruggestraat 23, 8820 Torhout
info@sint-rembert.be

TOTALE UITVERKOOP
VANAF 26 JUNI 2020

Collectie
2019 tot

1 paar

-30%

2 paar

-40%

-70%

OOSTENDESTRAAT 268 - TORHOUT (BAAN WIJNENDALE)
LEOPOLDPLEIN 4 - DE HAAN
* Zie voorwaarden in de winkel

www.arcadeshoes.be
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YOUR PRINTWORK
OUR DREAMWORK

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

GELEGENHEIDS

DRUKWE R K

Redactie

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

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

BEDRIJFS

DRUKWERK

CHARTER

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

www.paperisnature.be

Volgende uitgave:
15 juli
ontwerp in functie
van uitvoering

Lees Bazuin ook
GRATIS DIGITAAL
via www.bazuin.be!

alle drukwerk
van a tot z

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

Yes! We’re

OPEN

wij volgen voor u
de nieuwste trends

Again

Gezellig
tafelen
PAGINA 13

v.u. Lokaal Bestuur Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout

BOUWEN
& VERBOUWEN
zie pagina 14-16

BAZUIN

•

2

•

24/06/2020

2020_publ_Bazuin_135x97_zomer.indd 1

18/06/2020 13:58:48

Opel Crossland X INNOVATION
Opel Crossland X INNOVATION

Opel Zafira INNOVATION
Opel Zafira INNOVATION

Opel Vivaro Combi 9 plaatsen
Opel Vivaro Combi 9 plaatsen

Motor:Motor:
1.6 Diesel
134 pk
1.6 Diesel
134 pk
Bouwjaar:
26/06/2019
Bouwjaar:
26/06/2019
Km: 19.565
km
Km: 19.565 km
Garantie:
24 maanden
Garantie:
24 maanden

Motor: Motor:
1.2Benzine
110pk 110pk
1.2Benzine
Bouwjaar:
16/07/2019
Bouwjaar:
16/07/2019
Km: 1.628
Km:km
1.628 km
Garantie:
24 maanden
Garantie:
24 maanden

Prijs:Prijs:
€ 21.890
€ 21.890

Prijs €Prijs
17.999
€ 17.999

Motor:
1.6 Diesel
120pk
Motor:
1.6 Diesel
120pk
Bouwjaar:
11/06/2019
Bouwjaar:
11/06/2019
Km:Km:
19.222
km
19.222 km
Garantie:
24 maanden
Garantie:
24 maanden

Prijs:
€ 20.999
Prijs:
€ 20.999

Opel Astra EDITION
Opel Astra EDITION

Motor:
1.01.0Benzine
Motor:
Benzine105pk
105pk
Bouwjaar:
Bouwjaar:15/01/2019
15/01/2019
Km:
10.649
km
Km: 10.649 km
Garantie:
Garantie:2424maanden
maanden

Opel Corsa BLACK EDITION
Opel Corsa BLACK EDITION

Opel ADAM Jam
Opel ADAM Jam

Motor:
100pk
Motor: 1.4
1.4 Benzine
Benzine 100pk
Bouwjaar:
Bouwjaar: 10/09/2019
10/09/2019
Km:
Km: 1.846
1.846 km
km
Garantie:
maanden
Garantie: 24
24 maanden

Prijs:
Prijs:€€15.999
15.999

Motor:1.2
1.2benzine
benzine
70pk
Motor:
70pk
Bouwjaar:23/04/2019
23/04/2019
Bouwjaar:
Km:16.556
16.556km
km
Km:
Garantie:2424maanden
maanden
Garantie:

Prijs: €€12.850
12.850
Prijs:

Prijs:
€ 11.599
Prijs:
€ 11.599

OPAL
ALONZE
ONZETWEEDEHANDSWAGENS
TWEEDEHANDSWAGENS
OP

24MAANDEN
MAANDEN GARANTIE
GARANTIE
24

OpelBLACK
Corsa BLACK
EDITION
Opel Corsa
EDITION

Motor: 1.2 benzine 70pk
Motor: Bouwjaar:
1.2 benzine
70pk
01/04/2019
Bouwjaar:
Km:01/04/2019
25.650km
Km: 25.650km
Garantie: 24 maanden
Garantie: 24 maanden

Opel Opel
CorsaCorsa
EnjoyEnjoy

Opel
Rocks
Opel
KarlKarl
Rocks

Motor: 1.2 Benzine 70pk
Motor:Bouwjaar:
1.2 Benzine
70pk
08/03/2019
Bouwjaar:
08/03/2019
Km: 19.799km
Km: 19.799km
Garantie: 24 maanden
Garantie: 24 maanden

Motor: 1.0 benzine 73pk
Motor:
1.0 benzine
73pk
Bouwjaar:
28/06/2019
Bouwjaar:
28/06/2019
Km: 8.150km
Km:Garantie:
8.150km 24 maanden
Garantie: 24 maanden

Prijs: € 10.899
Prijs: € 10.899

Prijs: € 9.999
Prijs: € 9.999

Opel
CorsaEnjoy
EnjoyAutomaat
Automaat
Opel
Corsa

Prijs: € 10.999
Prijs: € 10.999

Motor: 1.4 benzine 90pk
Motor:
1.4 benzine
90pk
Bouwjaar:
08/03/2019
Bouwjaar:
08/03/2019
Km: 15.717km
Km:
15.717km
Garantie:
24 maanden
Garantie: 24 maanden

Prijs: € 12.790
Prijs: € 12.790

Opel Grandland
Grandland XX Innovation
Opel
Innovation

Motor: 1.2 Benzine 130pk
Motor:
1.2 Benzine
130pk
Bouwjaar:
29/05/2018
Bouwjaar:
Km: 27.97929/05/2018
km
Km:
27.97924
km
Garantie:
Maanden
Garantie: 24 Maanden

Prijs: € 21.499
Prijs: € 21.499

Opel
GSGS
DYNAMIC
Automaat
OpelInsignia
Insignia
DYNAMIC
Automaat

Motor: 2.0 Diesel 170pk
Motor: 2.014/06/2019
Diesel 170pk
Bouwjaar:
Bouwjaar:
14/06/2019
Km:
24.399km
Km: 24.399km
Garantie:
24 maanden
Garantie: 24 maanden

Prijs: € 27.850
Prijs: € 27.850

LEPLAE LEPLAE
LEPLAE LEPLAE
LEPLAE
LEPLAE
OOSTENDE
VEURNE
TORHOUT
OOSTENDE

Torhoutsesteenweg 654
tel. 059 50 73 00
Torhoutsesteenweg
654
www.opel-leplae.be
tel. 059 50 73 00
www.opel-leplae.be

VEURNE

TORHOUT

Pannestraat 194
tel. 058 59 59 00
Pannestraat
194
www.opel-leplae.be
tel. 058 59 59 00
www.opel-leplae.be

Vredelaan 11
tel. 050 21 24 13
Vredelaan 11
www.opel-leplae.be
tel. 050 21 24 13
www.opel-leplae.be

Samen door de Zomer!
JULI Z NNEBRILMAAND
Geniet van onze mooie acties,
en laat je inspireren door de nieuwste trends!

Optiek Allosserie

Westkerkestraat 3 - Eernegem

www.optiekallosserie.be

Zonnebril op sterkte vanaf 49€
Ruime keuze beschikbaar!
Voordeelacties op maandlenzen!

*Deelnemer Ichtegembon*
BAZUIN
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INFO TORHOUT

ODE AAN HET PAARD !
been en schonk Torhout opnieuw zijn eeuwenoude luister. Het was de tijd
van burgemeester Daled, bestendig afgevaardigde G. Legein, schepen Rudi
Vanneste en raadslid Gerard Naeyaert !
Ook de paardenzegening ontstond opnieuw. Van oudsher leven mens en dier
sterk op elkaar betrokken. Ze hebben elkaar nodig. Vaak werd dergelijke zegening
gekoppeld aan de verering van een bepaalde heilige… als het over paarden gaat
St.Elooi en St.-Hubertus. St- Elooi zou volgens de legende ooit de poot van een
weerspannig paard afgehakt hebben om het gemakkelijker te kunnen beslaan
en zette de poot daarna weer aan. Deze legende maakte hem tot ‘paardenheilige’.
Volgens de toenmalige deken Frans Verhaeghen was het zegenen van paarden
te Torhout, toch wel de paardenstad van de regio, de bedoeling om mensen die
op de een of andere wijze met deze dieren te maken hebben samen te brengen.
Traditioneel staan paard, ruiter en paardenliefhebber de laatste zaterdag van
juni centraal in Torhout… vandaar dit jaar uitzonderlijk deze “ODE AAN HET
PAARD”
We zullen het missen
dit jaar, de paarden, de
paardengerelateerde producten
en de randanimatie voor jong
en oud en een totaalspektakel
in de tijdelijke piste op de
markt. De vele paardenrassen
en vooral het Belgisch trekpaard,
de koetsentocht, de verkiezing
van de peerdenkoningin…
we kijken hoopvol uit naar de
volgende editie in 2021

Torhoutse paardenmarkt gaat dit jaar jammer genoeg niet door wegens de
coronacrisis.
Het paard heeft een onvergankelijke verbondenheid met de mens , het is zijn
lievelingsdier! De populareiteit van de paardensport in onze regio blijft groeien.
Het legendarische paard ‘ Blach Beauty’ van de gelijknamige film deed destijds
vele harten sneller kloppen…
Acht tot negen eeuwen geleden was Torhout bekend om zijn paardenmarkten…
en omstreeks 1976 haalde men te Torhout de eeuwenoude paardenmarkt
met succes uit de vergeethoek. Dit onder impuls van het stadsbestuur van
Torhout, de Landelijke rijvereniging, de Landelijke Gilde, stoeterij Deloof,
manège Groenhove… Deze paardenmarkt bracht het Houtland terug op de

BEZOEK ONZE SHOWROOM !

1.000 M2
AANHANGWAGEN
PLEZIER

VERKOOP - VERHUUR - SERVICE
PAARDENTRAILERS EN AANHANGWAGENS
Oostendesteenweg 5
ICHTEGEM
(kruispunt De Engel)

WERKPLAATS & AFHALINGEN:
Industriestraat 60 - ICHTEGEM
Tel. 051 58 26 38
info@vandamme-aanhangwagens.be

www.vandamme-aanhangwagens.be
BAZUIN
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Excellence
Exclusief voor jou.

de Solden

WACHT NIET TOT AAN
OM GOEDE KOOPJES TE DOEN!

WELKOM E
IEL
BIJ JE M ED
PREFERR R
SUPPLIE
#LifeBeyondOrdinary

MIELE SHOPPING DAYS
van 25 juni tot 11 juli 2020
Profiteer van alle promoties !

CHRISTIAENS

#LifeBeyondOrdinary

Miele verkoop en service
Roeselaarseweg 24 - 8820 Torhout
050/21.65.40
BAZUIN

Open van 9 tot 12 en van 14 tot 18u
Gesloten zaterdagnamiddag, zondag, maandag
•
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INFO ICHTEGEM

INFO TORHOUT

SENTIER 21 OF DE VOETWEG 21 IN DE
OMGEVING VAN HET WIJNENDALEBOS
WORDT HERBEKEKEN.

NOORDLAAN: VOLGEND PROJECT
WATERBEHEERSING START OP
De werken aan de
Noordlaan zijn al een
tijdje bezig. Op dit
moment wordt de laatste
hand gelegd aan de
nutswerken. Zo krijgen alle
doorvoerleidingen hun
plaats in de ondergrond.
Vanaf maandag 22 juni
start de hoofdaannemer,
de tijdelijke vereniging Vuylsteke-Vanlerberghe, de uiteindelijke grondwerken
op. Na de afwerking van het project Ringgracht Gaverbeek - met de laatste
doorsteek in de Keibergstraat die werd afgewerkt op 12 juni - start een volgend
project in de strijd tegen wateroverlast op in de Noordlaan.
Bij hevig regenweer is de Noordlaan sterk onderhevig aan wateroverlast.
Waterbeheersing om wateroverlast te vermijden staat hoog op de agenda van
het lokaal bestuur. Naast het element van waterbeheersing, streeft het lokaal
bestuur met de vernieuwing van de Noordlaan ook naar een betere mobiliteit op
de ring van Torhout. Het doet dit in samenwerking met Fluvius, rioolbeheerder
in de stad Torhout, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, wegbeheerder van
de Noordlaan en de Provincie West-Vlaanderen, dienst Waterlopen.
Binnen dit project werden in september 2018 de werken aan de
nutsvoorzieningen in de Noordlaan opgestart. Begin maart 2020 vielen de
werken even stil door het coronavirus. Ondertussen zitten de werken in de
laatste rechte lijn van uitvoering tussen de Aartrijkestraat en de Industrielaan.
Daarnaast werden ook alle laatste administratieve procedures afgerond: de
omgevingsvergunning is verkregen en de aanbesteding voor de aanstelling
van de hoofdaannemer werd gelanceerd. De opdracht om de Noordlaan
te vernieuwen en het landschapspark aan te leggen, is toegewezen aan de
tijdelijke vereniging Vuylsteke-Vanlerberghe uit Meulebeke.

Het huidig bestuur van Ichtegem zoekt samen met de betrokken partijen naar
een concrete oplossing voor de voetweg. Het schepencollege van de gemeente
Ichtegem schrijft een prijsvraag uit om een landmeter aan te stellen om het
bestaande traject in kaart te brengen en de wijzigingen in goede banen te
leiden.
“Wat niet veel mensen weten is dat het grootste gedeelte van het bos van
Wijnendale op Ichtegemse grond ligt.”, vertelt Ichtegems burgervader
Jan Bekaert. “In mei hebben we, samen met het bestuur van Torhout, een
constructief gesprek gehad met Jérôme Matthieu de Wynendaele omtrent de
voetweg. Door de recente beschadigingen aan privaat eigendom, de toename
van het aantal gebruikers en het ontbreken van beheersmaatregelen is de tijd
nu aangebroken om de voetweg onder handen te nemen”.
Concreet wordt de breedte van de voetweg herbekeken in het licht van de
functie van de gemeenteweg. Er worden informatieborden aangebracht en
beheersmaatregelen uitgewerkt.
“Verder wordt een aftakking in zuidelijke richting voorzien”, op die manier
kunnen we aansluiten op de Julianadreef, zo ontstaat er een beter
aaneengesloten netwerk.”

Geplande werken

De hoofdaannemer start met de uitgraving van het wachtbekken waar alle
oppervlaktewater van het industrieterrein Ambachtstraat/deel Industrielaan en
van de gewestweg Noordlaan tijdelijk opgevangen kan worden. Het grondverzet
start op maandag 22 juni. Vanaf medio augustus schuift de werf verder op
met de heraanleg van de Noordlaan. Deze werken worden opgedeeld in
verschillende fasen. Binnen dit project staat ook het vernieuwen van de toplaag
aan de afrit R34 ingepland. Verder info rond de fasering van deze werken volgt.
De werken duren 15 maanden en worden eind 2021 afgerond. Bij slecht weer
en onvoorziene omstandigheden kan de timing aangepast worden.

Bereikbaarheid

Tijdens de grondwerken blijft autoverkeer in de Noordlaan mogelijk in beide
richtingen. Fietsers worden over de rotondes van de Oostendestraat en de
Bruggestraat in dubbele richting omgeleid via de Bruggestraat of de SintRembertlaan.
Als je vragen hebt over deze werken, helpen we je graag verder. Lokaal
Bestuur Torhout - Dienst Ruimte (Openbare Werken) tel. 050 22 11 39
wegenwerken@torhout.be, www.torhout.be/wegenwerken, www.facebook.
com/wegenwerkentorhout

INFO ZEDELGEM

4DE ZOMERFIETSZOEKTOCHT IN ZEDELGEM
De volkskunstgroep ‘t Vrij Uurke organiseert opnieuw haar tweejaarlijkse
fietszoektocht met start vanaf 15 juli t.e.m. 15 september. Dit keer is de titel
‘Natuur-lijk ‘t Vrij Uurke’ . De tocht van ongeveer 23 km gaat langs fietspaadjes
in Zedelgem De Leeuw, Dorp en Loppem. Dit keer is het een digitale versie om
deel te nemen aan de fotozoektocht. Dus ditmaal geen vragen over ‘t Vrij Uurke
maar je gaat op zoek naar foto’s met bijhorende vragen. De tocht, de vragen
en het antwoordformulier zullen te vinden zijn op de website www.vrij-uurke.
be. De deelname is gratis en uIt alle goede inzendingen worden 10 winnaars
uitgeloot. Er zijn startplaatsen waar men de auto kan achterlaten. Johnny Eecloo
Dr. Adriaensstraat 95 8210 Zedelgem 0494 11 87 81 www.spesnostrazedelgem.
be - www.vrij-uurke.be
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Wij zijn experts
in verf en decoratie,
en geven u het beste advies.

www.tvd-torhout.be
zonnewering & vloer verf & behang

gordijnen interieur

ma - vr: 9u00 tot 12u00 - 13u00 tot 18u00
za: 9u00 tot 12u00 - 13u30 tot 16u30
BAZUIN
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INFO TORHOUT

INFO KOEKELARE

SPEELPLEINWERKING DE WARANDE
KONDIGT ZOMERWERKING AAN.

SPEELPLEINWERKING 2020 IS
CORONAPROOF

Speelpleinwerking De Warande opent deze zomer de deuren en ook de sport- en
boerderijkampen gaan door. Drie contactbubbels per week. Binnen die bubbels
is het aantal kinderen beperkt tot 40 en kunnen enkel de kinderen die vooraf
ingeschreven zijn voor deze bubbels deelnemen aan de speelpleinwerking. Je
schrijft je dus vooraf in voor een contactbubbel. Deze worden opgedeeld per
leeftijdsgroep en er is een jaar overlap voorzien. Je schrijft dus in voor één van
onderstaande bubbels: Rode bubbel: kleuters (3 tem 6 jaar) Blauwe bubbel:
graden (6 tem 9 jaar) Gele bubbel: graden (9 tem 12 jaar)

Ondanks de strenge coronamaatregelen probeert de jeugddienst er dit
jaar opnieuw een spetterende zomer van te maken met de organisatie van
speelpleinwerking. Alle details zijn ook te lezen in de brochure Kids@Koekelare.

Periode

De speelpleinwerking opent dit jaar haar deuren op maandag 13 juli en we gaan
door tot woensdag 26 augustus. In de week van 10 tot 14 augustus en van 27
tot 31augustus zijn we gesloten. Het speelplein is toegankelijk voor kinderen
vanaf 5 jaar tot jongeren van 14 jaar. De werking loopt dagelijks van 9u00 tot
12u00 en van 13u30 tot 16u00 maar er is vrij spel onder begeleiding voorzien
vanaf 8u00 over de middag en tot 17u00. Een hele dag speelpleinplezier kost
€ 6,00 Halve dagen zijn dit jaar uitzonderlijk niet mogelijk. Extra opvang wordt
noodgedwongen op het terrein zelf georganiseerd. Er is opvang mogelijk van
7u00 tot 8u00 en van 17u00 tot 18u00. Per opvangmoment betaal je € 1,00
bovenop de dagprijs.

Voorinschrijven per week verplicht: voorinschrijven gebeurt via onze
webshop http://webshop.torhout.be. Alle info is terug te vinden via www.
torhout.be/speelpleinwerking. Er dient vooraf geregistreerd te worden (een
‘voorinschrijving’). Zo willen we een overvol speelplein vermijden en inspelen
op de nood die er is in Torhout. Voorinschrijven is gratis en kan vanaf volgende
momenten: vanaf zaterdag 13 juni voor de maand juli vanaf zaterdag 18 juli
voor de maand augustus.

Bubbels

Schepen van jeugd, Lieselotte Denolf: ‘De maatregelen zorgen ervoor dat
we - normaal gezien enkel deze zomer - met inschrijvingen moeten werken.
We vragen dan ook begrip voor de manier waarop we deze zomer de
speelpleinwerking organiseren. Aan enthousiasme bij de creatieve animatoren
en jeugddienst echter geen gebrek. Ze zijn heel erg gemotiveerd en hebben
originele plannen om de kinderen opnieuw een onvergetelijke speelzomer op
de Warande te bezorgen!’. Meer info: Lieselotte Denolf - Schepen van jeugd lieselotte.denolf@torhout.be - 0496 39 73 92

Dit jaar worden de kinderen ingedeeld in bubbels van maximaal 50 personen
per week. Hierin zitten ook de begeleiders. Omdat deze bubbels per week
gemaakt worden is het ook van belang dat kinderen in die week zoveel
mogelijk dagen komen, aangezien we geen nieuwe kinderen aan de bubbel
mogen toevoegen

Vooraf reserveren

De speelpleinwerking is vooraf te reserveren. Dit kan via: www.koekelare.be/
jeugdReserveren voor juli kan nog tot vrijdag 19 juni. Voor augustus kan je
inschrijven tot vrijdag 24 juli. Ook de voor- en na-opvang moet gereserveerd
worden. Alle gereserveerde dagen worden achteraf gefactureerd. Contant
betalen op het speelplein is dus niet meer nodig.

INFO TORHOUT

GARAGE VAN STEELANT OPENT
TWEEDE VESTIGING IN TORHOUT

Tienerwerking

Zedelgemse
Peugeot-garage
breidt uit met tweedehandscenter
en carrosserie

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen gebruik maken van de
kansenpas voor speelpleinwerking en tienerwerking. Dan betalen ze slechts
de helft van het inschrijvingsgeld met een maximum van € 150 per persoon
per jaar.

Tieners tot 14 jaar zijn wel nog welkom op de speelpleinwerking.

Kansenpas

Het Zedelgemse garagebedrijf
Van Steelant heeft voortaan een
tweede vestiging in Torhout.
Het familiebedrijf nam er de
voormalige garage Muylaert over
en vormde die om tot een tweedehandscenter en erkende carrosserie voor
alle merken. Voor Francis en Valerie Van Steelant en hun neef Nathan Calus
betekent dit een grote stap vooruit.

Coronaproof

Door corona zijn er enkele specifieke zaken van toepassing dit jaar: Aanmelding
’s morgens zal buiten doorgaan (ouders kunnen de sporthal niet meer binnen)
Vooraf reserveren verplicht. Eigen drinkfles meebrengen om te vullen aan de
fontein. Er wordt uiteraard zoveel mogelijk buiten gespeeld. De begeleiders
blijven de hele week bij dezelfde groep. Kinderen vanaf 12 jaar moeten een
mondmasker bij hebben als afstand houden tijdens een spel niet mogelijk is.
PS: Tijdens de weken dat er geen speelpleinwerking is, kan er wel ingeschreven
worden voor de sportkampen. Meer info hierover kan je vinden op www.
sportkampenkoekelare.be.

Van Steelant is een naam die in Zedelgem en de ruimte omgeving klinkt als
een klok. Het garagebedrijf bestaat dan ook al bijna 60 jaar. Robert Van Steelant
begon in 1963 auto’s te verkopen en verdeelde aanvankelijk Fiat, Opel en
Peugeot. Omdat het Franse automerk het meeste succes kende, legde hij zich
volledig toe op Peugeot. Zoon Francis was van jongs af aan geboeid door auto’s
en mechanica en vervoegde zijn vader eind jaren ’80.

Schepen: Jan Lievens janlievens@hotmail.com - 0472/52.80.20 - Dienst:
jeugddienst Contact: jeugd@koekelare.be 051/58.92.04

Sterke reputatie in tweedehandswagens

Door de jaren heen bouwde de garage een sterke reputatie op in
tweedehandswagens. “Bij de verkoop van nieuwe auto’s nemen we meestal de
vorige wagen van een klant over, ongeacht het merk. Toen zich de kans voordeed
om Garage Muylaert over te nemen in de Bruggestraat 115 in Torhout, werd
dan ook niet lang getwijfeld. Francis Van Steelant: “Samen met mijn vrouw
en Nathan hebben we beslist om daar een tweede vestiging te openen. Het is
een tweedehandscenter met een uitgebreid aanbod van verscheidene merken.
Daarnaast is er ook een carrosserie die open is voor alle reparaties van alle
merken.
Door de opening van de tweede vestiging krijgt Garage Van Steelant er ook vijf
nieuwe medewerkers bij. Uiteraard maakt de coronacrisis de uitdaging groot.
Maar ons hele team is gemotiveerd om hier een succes van te maken.
Voor meer info, neem contact op met Francis Van Steelant, 050 20 90 65
BAZUIN
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UW MAKELAAR IN VOLLE VERTROUWEN
TE KOOP - TORHOUT
Marquet – Rijselstraat 105
Kleine residentie afgewerkt met luxe materialen
nabij het centrum van Torhout. Residentie Marquet
bestaat uit 7 appartementen met de mogelijkheid
tot aankoop van bovengrondse garageboxen.
Ieder appartement is voorzien van een zonnig
terras of tuin met 1 of 2 slaapkamers en is
uitgerust met vloerverwarming. De afwerking van
deze appartementen is vrij te kiezen.

van maandag 22 juni
t.e.m. zaterdag 27 juni
van 9u30 - 12u00
& 13u30 - 18u00

NOG SLECHTS
3 APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
TE KOOP - RUDDERVOORDE

OUTLET
WEEK
ALLE ZOMER
COLLECTIES 2019

TE KOOP - TORHOUT

tot -70%

WEBSHOP ONLINE

NIEUW PROJECT- LAATSTE 3
APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR

www.boetiekyvi.be

Project Syslo – Sijslostraat 4

Ravenhofstraat 1 bus 4

Gezellige en comfortabele residentie op unieke
locatie te Ruddervoorde. Residentie Syslo
bestaat uit 5 appartementen met de mogelijkheid
tot aankoop van bovengrondse staanplaatsen. Er
is keuze uit 1, 2 of 3 slaapkamerappartementen
voorzien van zonnig terras of tuin.

Recent vernieuwd app. voorzien van alle comfort
met 2 ruime slpks en terras. Centraal gelegen
nabij het Ravenhofpark en in de onmiddellijke
nabijheid van de markt van Torhout. Mogelijkheid
tot aankoop garagebox of staanplaats. Ideale
investeringmogelijkheden! Prijs: € 189.000 EPC:
304 kWh/m²

Boetiek Yvi

I sportalm I marc cain I monari I basler I nenette
I le coeur bij twinset I simorra I faber I lucky lu
hubert gasser I exclusieve italiaanse merken
cambio

princess

Fraeystraat 6 - Torhout
info@vastgoedspriet.be
www.vastgoedspriet.be

Marktplein 27 - 8750 Zwevezele - T. 051-61 28 35

0496 56 56 47

OPENINGSUREN:
dinsdag tot zaterdag: 9.30 > 12 u. & 13.30 > 18.00 u. / zondag en maandag gesloten
www.boetiekyvi.be

BAZUIN
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INFO TORHOUT

INFO KOEKELARE

WOONZORGCENTRUM SINT-AUGUSTINUS
CORONAVRIJ. LAATSTE 4 BEWONERS
VERLATEN COHORTE-AFDELING.

RESTAURATIEWERKEN ‘OUD
GEMEENTEHUIS’ KOEKELARE ZIJN
VOLTOOID.

Op 10 april startte het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus een speciale cohorteafdeling waar bewoners die positief testten op covid-19 de beste zorgen kregen.
Deze ochtend mochten de laatste 4 bewoners de afdeling verlaten. Dit betekent
dat het woonzorgcentrum op vandaag coronavrij is. Een mooi en hoopgevend
moment voor het woonzorgcentrum. Met de laatste 4 bewoners die de cohorteafdeling verlaten, zijn er momenteel 21 positief getestte bewoners genezen
verklaard. In de strijd tegen het coronavirus hebben we helaas van 7 bewoners
afscheid moeten nemen.

Zoals de Koekelaarse bevolking reeds
heeft gezien zijn de stellingen rond het
gemeentehuis inmiddels verwijderd.
Het statige volledig opgefriste
bouwwerk prijkt nu in volle glorie op
het marktplein.
De werken hebben wel enkele weken
vertraging opgelopen, maar exact één
jaar na de aanvang zijn de werken toch
voltooid en het resultaat mag gezien
worden: de gevels werden gereinigd,
alle houtwerk werd gerestaureerd
of volledig vernieuwd en natuurlijk
opnieuw geschilderd en het dak is
volledig vernieuwd.

Hoopgevend moment voor bewoners en personeel

Na het vertrek van deze bewoners naar hun eigen kamer werd het team dat zich
voorbije 2 maanden met hart en ziel heeft ingezet, getrakteerd op een brunch.
Bewoners, personeel en de directie kregen het de voorbije periode zwaar te
verduren. Dit is voor ons allen dan ook een kwetsbaar positief moment. Samen
kijken we hoopvol uit naar de toekomst.

3 uitbraakclusters

Als we terugkijken op de voorbije periode waren er 3 uitbraakclusters. Dankzij
de intensieve samenwerking en medewerking van de coördinerend raadgevend
arts (CRA), AZ Delta en de triageartsen werden deze vroeg gelokaliseerd en kon
er snel en accuraat ingegrepen worden en een verdere verspreiding vermeden
worden. Om deze crisis in goede banen te leiden werd half maart een
stuurgroep opgericht binnen het woonzorgcentrum die dagelijks samenkwam
zodat continu de nodige aanpassingen konden worden gedaan. Vaak moest er
snel geschakeld worden, wat een grote inspanning vroeg van zowel personeel
als hun leidinggevenden.

Dus ondanks de coronacrisis liepen de werken slechts enkele weken vertraging
op aldus de tevreden schepen van erfgoed Jessy Salenbien. De schepen vond
het belangrijk dat de werken budgettair binnen de perken konden blijven.
Weliswaar werden we geconfroteerd met een beperkt aantal meerwerken,
maar er vielen anderzijds ook zaken weg, adus de schepen. De aannemer,
NV Monument Vandekerckhove, die eerder ook al Huis Proot restaureerde,
leverde onnieuw goed werk. Het ging trouwens om een investering van ruim
1 miljoen euro, maar daarop kreeg de gemeente gelukkig 720.969 euro
restauratiepremie van de Vlaamse overheid.

Cohorte-afdeling blijft stand-by

De vroegere brouwerswoning is 120 jaar oud. Het gebouw is sinds 1974 in
gebruik als gemeentehuis. De Mote, nu eigendom van de gemeente, was het
parkdomein van de voormalige brouwersfamilie.

Ondanks alle versoepelde maatregelen moeten we in het woonzorgcentrum
alert blijven. In samenspraak met de coördinerend raadgevend arts werd beslist
om de speciale cohorte-afdeling stand-by te houden, weliswaar op een andere
locatie binnen het woonzorgcentrum. We hopen uiteraard dat we deze niet
terug nodig zullen hebben. Dr. Els Coenegrachts, coördinerend raadgevend
arts WZC Sint-Augustinus, die samen met de directie en de stuurgroep de crisis
dagelijks in goede banen heeft geleid: ‘De keuze voor een speciale covidafdeling heeft levens gered. Ik heb vertrouwen voor de komende maanden in
de wetenschap dat ik indien nodig op iedereen kan rekenen.’*

Ook burgemeester Patrick Lansens was vol lof over deze nieuwe realisatie: “De
gemeente Koekelare heeft enkele pareltjes aan bouwkundig erfgoed in haar
patrimonium. De Brouwerij en Huis Proot zijn de meest bekende. Het ‘oud’
gemeentehuis is een bepalend element op ons marktplein. Het is evident dat het
moet bewaard blijven. Naar aanleiding van de voltooiing van de werken zouden
we er op 12 juni een groots volksfeest van maken op het marktplein. Iedereen
zou uitgenodigd worden voor een gratis receptie en de voorbereidingen
daarvoor waren al gestart. Maar de COVID-19 pandemie gooit roet in het eten,
massabijeenkomsten zijn nu niet aan de orde”. Het persmoment (in beperkte
kring) werd door de schepen van erfgoed Jessy Salenbien afgesloten met de
wens “dat iedereen verder gezond mag blijven!”

Meer info: Woonzorgcentrum Sint-Augustinus, 050 22 12 22,
woonzorgcentrum@torhout.be
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GARAGE - C ARROSSERIE
Achterstraat 144
8480 Eernegem
Tel. 059-29 06 66

www.dcvmotors.be

r
Niet officiële deale

8.500

euro

OPEL CORSA E 1.2 BENZINE
Kilometerstand: 46.860 km - Jaar: 2016
Motor: 1229 - Brandstof: Benzine
Uitvoering: Enjoy Uitrusting: manuele airco,
radio/bluetooth/usb, mistlichten vooraan, elektrische
ruitbediening vooraan, stuurwielbediening,
boordcomputer, aluminium velgen, reservewiel, …

18.900

euro

19.300

OPEL CROSSLAND X 1.2 TURBO BENZINE
Kilometerstand: 16.151 km - Jaar: 2018
Motor: 1199 - Brandstof: Benzine
Uitvoering: Innovation Uitrusting: 2 kleuren,
automatische airco, radio/usb/ bluetooth, GPS, head
up display, halflederen interieur, sensoren voor+achter,
mistlichten voor, elektrische ruitbediening voor+achter,
stuurwielbediening, cruise control, snelheidslimiet,
aluminium velgen 17inch, reservewiel, …

BAZUIN
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euro

OPEL ZAFIRA 1.4 TURBO BENZINE (7-ZIT)
Kilometerstand: 44.438 km - Jaar: 2018
Motor: 1400 - Brandstof: Benzine
Uitvoering: Innovation Uitrusting: dual automatische
airco, GPS, radio/bluetooth/usb, half leder interieur,
parkeersensoren v+a, achteruitrijcamera, panoramische
voorruit, donkere ruiten achteraan, elektr. ruitbediening
v+a, elektrisch inklapbare spiegels, stuurwielbediening,
cruise control, snelheidslimiet, aluminium velgen,
reservewiel, …

•

24/06/2020

23.800

euro

OPEL GRANDLAND X 1.2 TURBO BENZINE
Kilometerstand: 18.454 km - Jaar: 2018
Motor: 1199 - Brandstof: Benzine
Uitvoering: Innovation Uitrusting: dual automatische
airco, gps, radio/usb/intelli link/ bluetooth, automatische
lichten, regensensor, elektrisch inklapbare spiegels,
parkeersensoren v+a, rijstrook assistentie, verkeersbord
herkenning, cruise control, snelheidslimiet,
18 inch velgen, reservewiel, …

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

GEZINSUITBREIDING BIJ MAZDA
Bruggesteenweg 234 - GITS
T 051 21 00 12

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

Zon- & maandag gesloten
open van 9.30 tot 12.30 uur
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag 9.30 tot 18.00 uur

GEZINSUITBREIDING BIJ MAZDA

WACHT NIET TOT AAN DE SOLDEN
OM JE VOETEN TE VERWENNEN
BIJ VAZZY PAST HET SCHOENTJE STEEDS
✓ de échte comfortschoenen
✓ niet alléén grote maten maar ook de brede modellen
✓ alle schoenen zijn geschikt voor je eigen steunzolen
✓ zowel dames- als herenschoenen
✓ bij Vazzy heb je ook een eigen hersteldienst
✓ ook voor diabetici en reumapatienten

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.

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

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.

Oostendesteenweg 259 • St. Pieters-Brugge
Tel. 050/31.76.75 • www.coolsoke.be • info@coolsoke.be
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OMOTIES

Agama - Berkemann - Gabor - Ganter - Finncomfort - Fidelio - Jomos
Rockport - Semler - Stretchwalker - Solidus - Verhulst - Wolky

(gemakkelijk bereikbaar via baan Brugge - Oostende)
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Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta hoort bij de beste op de markt1.

RESTART NU
VANAF 119 EURO/MAAND
GRATIS BODYANALYSE
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Het rendement van de pensioenspaarformules van Argenta hoort bij de beste op de markt1.

Heb je al een pensioenspaarfonds bij een andere bank? Dan kun je gratis overstappen naar Argenta2.
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Totaalresultaten van de verschillende pensioenspaarproducten over de afgelopen vijf jaren (bron: Spaargids, 25 september 2019).
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Torhout - Oostendestraat 38
Aartselaar – Antwerpen – Berchem – Hove – Waarloos – Kontich – Wilrijk
contact@afslankhuys.be - 050 42 42 54

takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 26.

Leen Tanghe Cvoa
Aartrijkestraat 12

8820
TORHOUT
Leen
Tanghe
Cvoa
Leen
Tanghe
Cvoa

Overige
locaties: zie website – NEW: Belsele en Waregem
Ook te Brugge, Roeselare, Eeklo, Oostende, Waregem, Knokke, Aalter, Koksijde

W W W. A F S L A N K H U Y S . B E

tel 050 21 62 62
Aartrijkestraat
1212
Aartrijkestraat
tanghe.leen@argenta.be
TORHOUT
88208820
TORHOUT

ON 0465 581 093 RPR WEST-VLAANDEREN

tel 050
21 62
tel 050
21 62
6262
tanghe.leen@argenta.be
www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen
tanghe.leen@argenta.be
ON 0465 581 093 RPR WEST-VLAANDEREN

ON 0465 581 093 RPR WEST-VLAANDEREN

www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen

www.argenta.be/actie/starten-met-pensioensparen

CB6E27DF-382C-419D-B546-61483F666ECF.indd 1
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Jouw menukaart
op placemats?
wegwerpbaar
snel geleverd

veel plaats

Contacteer ons vrijblijvend
050 21 16 11 - info@printea.be

SPEEL MEE MET DEZE WOORDZOEKER EN ZOEK DE SLEUTELWOORDEN VAN
DE LOCALE HANDELSZAAK WAAR U EEN WAARDEBON VAN 50 EURO KAN WINNEN!
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W I N € 50

Oplossing hier invullen:

(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 8 juli 2020.

Oplossing vorige puzzel:
E
G
F
H
R
S
T
W

E
E
E
O
E
C
U
E

R
Z
E
E
S
H
I
R

Winnaar editie 27 mei 2020

Vergauwe Peter
ZEDELGEM
*De contactgegevens worden enkel gebruikt om de winnaar
te verwittigen. 1 bon per persoon. Onder voorbehoud van
verschijning.

BAZUIN

•

12

•

24/06/2020

N
E
S
V
T
U
N
E

E
L
T
E
A
T

G
L
Z
V
U
T

E
I
A
L
R
E

M
G
A
E
A
R

E
L
E S
N T
S H O F

L DW I J N E N

De winnaar zal verschijnen in de editie van 15 juli 2020*

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

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

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

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

Yes! We’re

OPEN

Again

De horeca is opnieuw
geopend, dit met de voorziene
coronamaatregelen.
We kunnen opnieuw genieten
van een hapje en een drankje.
Reserveer bij uw
favoriete restaurant
en steun de horeca.

Restaurant - Feestzaal

‘t Schuttershof

-

SEIZOENMENU

Bietemolen
RESTAUR ANT

-

vanaf 10 juni

MENU

Gedroogde entrecôte / notensla / sjalot
boursin / dennepitjes / parmezaan
•••
Filet pur / Stroganoff
warm groentenboeketje
krielaardappeltjes
OF
Noordzeetong
gebakken in hoeveboter
citroen / seizoenslaatje / verse frietjes
•••
Dessertbordje
OF
Irish coffee

Variatie van tomaat
basilicum / ricotta
•
Roodbaars / rode curry
risotto / tuinboon*
•
Kalf / knolselder / venkel
courgette
•
Framboos / vanille
citroenverbena

50,00 euro/p.p.

3 gangen €42 / 4 gangen €51*

GELIEVE TE RESERVEREN!

Gezellig
tafelen

de

Oostendesteenweg 270 • EERNEGEM
T 059 27 88 80 • 0477 36 13 54

www.tschuttershof.be

Wij serveren op
zaterdagavond en zondagmiddag
enkel onze 3 of 4 gangen menu.
Hogelaanstraat 3 - Lichtervelde
050 21 38 34 - thor@debietemolen.be
www.debietemolen.be

Ook adverteren op deze pagina?
Bel snel 050 21 16 11

Tearoom - Brasserie

BON

WIJNENDALE
STATION

GRATIS

KOFFIE 2 personen
1 bon per 2 klanten geldig van
24 juni tot 30 augustus 2020

Feest- en Banketzaal

Wijnendale Stationstraat 85-87
Torhout (Wijnendale)
T 0478 72 55 44 - Volg ons op Facebook
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag 10u tot 18u
Zaterdag en Zondag: 10u tot 21u
Woensdag gesloten

BON

GRATIS

Koffie bij het bestellen
van appeltaart met ijs
en slagroom
1 bon per persoon
Geldig t.e.m. 31 juli 2020

‘t Boldershof

ZIT- & SLAAPCOMFORT
Poelkapellestraat 40 A - HOUTHULST
Ma., di., woe., do., vrij. van 14 tot 18 uur. Zat. en zon. van 10 tot 18 uur

PRESENTEERT

BEZOEK ONZE
SHOWROOM

COCKTAILS, TAPAS,
KLEINE HAP, IJSJES,...

WO - DON & VRIJ
VAN 14.00 - 18.00
ZATERDAG & ZONDAG
10.00 - 18.00

ZOMERBAR
Meer info: www.boldershof.be
Openingsuren
Maandag & dinsdag gesloten
Woensdag tot zaterdag: 11u30 - 23u00
Zondag: 11u30 - 21u00
Schooldreef 44 - 8020 Oostkamp - 050822479
www.boldershof.be - info@boldershof.be
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www.coupé.be

ZIT- & SLAAPCOMFORT
POELKAPELLESTRAAT 40 A
8650 HOUTHULST

BOUWEN
& VERBOUWEN
ARVAN-TUINEN

De kriebels gekregen om te bouwen, verbouwen
of te klussen na de lock-down?

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

Bezoek de showrooms van de locale handelaars
en ontdek het snel!

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

Adverteren in de volgende bouwen en verbouwen?
Deze verschijnt op 15 juli 2020, wees er snel bij.
Contacteer ons vrijblijvend voor alle info.
olivier@be-media.be

WILLAERT BOUWMATERIALEN
OOSTMEETSTRAAT 100
8680 KOEKELARE
TEL. 051 58 28 10

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

Andy Trio

Aanleg van opritten en terrassen
Vloeren en faience

0478/23 76 96

BEZOEK ONZE TOONZAAL VLOEREN
EXTRA KORTING + GRATIS LEVERING

Magerhillestraat 11 - 8210 Zedelgem
trioandy1975@gmail.com

BAZUIN
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Open tijdens de weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
Op zaterdag open van 8 tot 16 uur

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

PLAATSE
R
GEZOCHT

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

BOUWEN
& VERBOUWEN
Dieter Loquet

BINNENDEUREN,
TRAPPEN, WANDEN,
PLAFOND , …
Info@dieloq.be • www.dieloq.be

Timmerwerken

0498 66 91 64
FOLLOW ON

STEEDS PROMOTIES OP
TERRASTEGELS IN NATUURSTEEN,
VOLKERAMISCH, KANDLA’S
& BLAUWSTEEN

GROTE VOORRAAD
SCHERPE PRIJZEN

0498/522 447

Ringlaan 58 - Koekelare - 051/58 13 61
hendryckx@telenet.be

alle herstellingen en service na verkoop
airconditioning, koel- en vriesinstallaties

BAZUIN
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 Plafonds
s· Trappen
ns
·Trappen
Trappen
· Plafonds
· Plafonds

ERNA

ERNA
ERNA

026-4463027
Bel: Bel:
026-4463027
hier komt
uw
of bezoek
of bezoek
ons ons
telefoonnummer

 Keukens  Trappen  Plafonds
Deuren
Deuren
· Keukens
· Trappen
· Plafonds
Deuren
· Keukens
· Trappen
· Plafonds

RENOVATIE VAN DEUREN, KEUKENS, Bel:
TRAPPEN
Bel:
026-4463027
026-4463027
hier komt
uw
PORTAS-Renovatie
PORTAS-Renovatie
MAATWERK
VAN
KEUKENS,
DRESSINGS,
RADIATORKASTEN,
KASTEN,
en uw adres
of
bezoek
ons
of
bezoek
ons
®
®
telefoonnummer
Advies
Centrum
Advies
Centrum
SPANPLAFONDS, BADMEUBELEN.
PORTAS-Renovatie
PORTAS-Renovatie
en uw adres
®
Bosveld
Houthandel
Bosveld
Houthandel
®
Advies
Centrum
Advies
Centrum

Sonsbeeksingel
Sonsbeeksingel
71-7271-72
6821
AB ARNHEM
6821 AB
ARNHEM
www.bosveld.portas.nl
www.bosveld.portas.nl

Wij
Wij renoveren,
renoveren,
Wij renoveren,
moderniseren
moderniseren
moderniseren
en bouwen
bouwen
en bouwen
nieuw
op
nieuwnieuw
op maat!
op maat!
maat!
Meer
dan
Meer dan
Meer
dan
30beproefd!
jaar beproefd!
30 jaar

30 jaar beproefd!

De renovatiespecialist
Nr.1 in Europa
De renovatiespecialist
Nr.1 in Europa
De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

Bosveld
Houthandel
Bosveld
Houthandel
Sonsbeeksingel
Sonsbeeksingel
71-7271-72
6821
AB ARNHEM
6821 AB
ARNHEM
www.bosveld.portas.nl
www.bosveld.portas.nl

KEUKENS
IS ONZE
SPECIALITEIT
ERNAERNA
Wij
renoveren,
Wij renoveren,
Wij renoveren,
*
moderniseren
moderniseren
moderniseren
KOM
en bouwen
bouwen
en bouwen
VRIJBLIJVEND
nieuw
op
nieuwnieuw
op maat!
op maat!
maat!
OM
INFORMATIE
Meer
dan
Meer
dan
ERNA

ERVOOR
ERVOOR
ERVOOR

ERVOOR

bvba BRUGS

Meer dan
30 jaar
beproefd!
8450 BREDENE

30beproefd!
jaar
beproefd!
30 jaar
Brugsesteenweg 119

VAKBEDRIJF

Tel 059 32 07 01
Toonzaal open van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13
tot 17Deuur
renovatiespecialist
Nr.1
Europa
De renovatiespecialist
Nr.1 in 51
Europa
0495
91in94
ERVOOR
ERVOOR
ERNAERNA
ERVOOR
ERNA
De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

RENOVATIEPREMIE 2020
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse
overheid eigenaars die een eigen woning van
minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een
bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

verhuurkantoor hebben recht op 30% premie, met een maximum van 3.333
euro per categorie. Het maximumbedrag van de premie, voor alle categorieën
samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.
Wanneer aanvragen?
De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit
een bepaalde categorie. Eigenaren-bewoners moeten op de aanvraagdatum
ook in de gerenoveerde woning wonen. U kunt in principe twee aanvragen
indienen. Voor elke categorie van werken kunt u in tien jaar tijd maar eenmaal
een premie aanvragen. Eigenaren-bewoners met een inkomen dat rechtgeeft
op een premie van 30% van de gefactureerdewerken, kunnen bij de eerste
aanvraag vrij het aantalcategorieën kiezen, en mogen ook kiezen wanneerze
een tweede aanvraag doen voor de resterendecategorie(ën).
Eigenaren-bewoners met een inkomen dat rechtgeeft op een premie van 20%
kunnen per aanvraagmaximaal twee categorieën van werken indienen.Een
tweede aanvraag, voor andere categorieën vanwerken, is minstens een jaar en
maximaal twee jaarna de eerste aanvraag in te dienen.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?
Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner
voor de enige woning die u bezit mag u niet meer
verdienen dan: 44.160 euro als alleenstaande
zonder persoonten laste. 63.090 euro als
alleenstaande met een persoon tenlaste (te
verhogen met 3.540 euro per bijkomendepersoon
ten laste). 63.090 euro als u gehuwd bent of samenwoont (teverhogen met
3.540 euro p/p ten laste).
Daarbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen
hierboven gelden voor aanvragen van het jaar 2020. Als u de premie aanvraagt
voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen
inkomensgrens. Opgelet: de bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Deze
gegevens gelden voor het jaar 2020.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?
Voor eigenaren-bewoners die de voorbije tien jaar al een verbeteringsof renovatiepremie kregen voor hun huidige woning gelden volgende
beperkingen: Voor wie al een renovatiepremie kreeg, is een nieuwe aanvraag
pas mogelijk tien jaar na de aanvraag van die eerdere renovatiepremie.
Wie al een verbeteringspremie kreeg kan ook nog een renovatiepremie
aanvragen. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie zal die
eerdere verbeteringspremie worden afgetrokken van het bedrag van de
renovatiepremie.

Welke werken komen in aanmerking?
De werken zijn verdeeld in vier categorieën.
Categorie 1: de structurele elementen van dewoning: werken aan de
funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte,dakbedekking, goten en afvoer.
Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aanramen en buitendeuren, die
voldoen aan deventilatievoorzieningen van het Energiebesluit.
Categorie 4: de technische installaties: werken aande elektrische installatie,
de sanitaire installatie inbadkamer en toilet en de centrale verwarming.

Eigenaren-bewoners die de voorbije tien jaar zijn verhuisd, en al een
renovatiepremie hebben gekregen voor hun vorige woning, kunnen alleen
een renovatiepremie aanvragen als ze de vorige woning niet bewoon¬den
op grond van een zakelijk recht. Dat geldt bijvoorbeeld voor wie feitelijk
samenwoonde, of voor wie alleen een aandeel naakte eigendom bezat in de
vorige woning.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie wordt berekend per categorie van werken. Voor elke categorie van
werken is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief BTW)
nodig om recht te hebben op een premie. Het bedrag van de premie is voor
eigenaren-bewoners, afhankelijk van het inkomen, een vast percentage van
het totale factuurbedrag. Volgende doelgroepen hebben recht op het hoogste
premiepercentage van 30%, met een maximum van 3.333 euro per categorie:
alleenstaanden met een inkomen van max. 31.550 euro. Alleenstaanden met
een persoon ten laste en eeninkomen van max. 44.160 euro (plus 3.540
euro per extrapersoon ten laste). voor samenwonenden en een inkomen van
max.44.160 euro (plus 3.540 euro per extra persoon ten laste).

Meer informatie? U vindt het aanvraagformulier op de websites www.
wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be of bij het agentschap WonenVlaanderen in uw provincie. Voor meer informatie, bel het gratis nummer
1700.
Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert
I-laan 1/2 bus 93 8200 Brugge wonen.westvlaanderen@vlaanderen.be

Voor alle andere eigenaren-bewoners bedraagt de tegemoetkoming 20%
van het totale factuurbedrag, met een maximumpremie van 2.500 euro per
categorie. Eigenaars die de gerenoveerde woning verhuren aan een sociaal
BAZUIN

•

Belangrijk: deze info is louter informatief en heeft geen bindende rechtskracht. Lees dus zeker de toelichting bij
uw aanvraagformulier. (Bron: www.wonenvlaanderen.be)
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INFO ALGEMEEN

SPORTVISSEN… EEN LEUKE HOBBY VOOR JONG EN OUD!
Sportvissen is ineens heel populair geworden door de coronacrisis, vooral de
jeugd krijgt nu ook interesse voor deze toffe sport. Vissen is rustgevend en met
een muziekje aan via de koptelefoon is het heel plezant.
In de speciaalzaak voor visgerief kan je terecht voor alles wat op
hengelsportgebied te vinden is… uiteraard alle soorten hengels, maar ook
vissenvoer, dobbers, haakjes en vele soorten aas, waaronder ook ‘kunstaas’,
visnetten en enorm veel vis-accessoires.
Je kan vissen op allerhande vissoorten: witvis en blankvoorn is het gehele
jaar vangbaar, vooral na de paaitijd in de zomer (juli en begin augustus). Deze
vissen zijn in de eerste plaats een belangrijke voedselbron voor andere vissen
zoals de snoek, snoekbaars en baars!
Als beginnende visser kan je best starten met een vaste hengel (stok) en ga
vissen in stilstaand of langzaam stromend water. Dan moet je nog leren met het
juiste aas werken … dat alles kan je leren door eerst met een ervaren vriend of
familielid te gaan vissen, zo kan je leren hoe het moet!
Denk eraan als je wil gaan
vissen dat je altijd een
vergunning of visverlof
mee hebt. Je kan ook eerst
een meevis vergunning
vragen en kijken hoe
het je bevalt. Je kan een
visverlof aanvragen in het
postkantoor (niet gratis)
of online (gratis) met uw
eID. Zie internet onder
“Visverlof aanvragen”, ook
voor de prijzen! – Jongeren
tot 17 jaar zijn vrijgesteld
van het bezit van een
visverlof (onder bepaalde
voorwaarden – zie ook
internet!)
Heeft u nog specifieke
vragen, wendt u dan
naar uw dichtstbijzijnde
hengelsportvereniging…
zij zullen u graag verder
helpen. (adres navragen in
uw gemeente)

De ‘Statieput ‘ te Eernegem is een prachtige visvijver. Er ontstond meer dan100
jaar geleden (1902) een vissersclub die de naam droeg “ Oplettendheid en
Geduld Eernegem” , afgekort OGE. Door de eerste wereldoorlog zijn jammer
genoeg heel wat archieven verloren gegaan. Maar sinds 1922 dook Pieter
Callens, gekend als peetje Jordaen op als voorzitter. Men viste toen met korte en
broze snoeren gemaakt uit o.a. zijde en paardenhaar. De dobbers bestonden uit
kurk of ganzenveren. De grootste revolutie in de hengelsport was het ontstaan
van de nylon draad , gevolgd door de eerste stokken in glasvezel en aluminium.
De statieput is sinds 1978 eigendom van het gemeentebestuur van Groot
Ichtegem. Sinds 1990 onderging het bestuur van ‘oge’ heel wat veranderingen
en verjonging met o.a. Freddy Van Praet als voorzitter. Zie www.viscluboge.be

Ook het park De Mote te Koekelare bevat een mooie visvijver. En er bestaat ook
in Koekelare een visclub, nl ‘De Motevissers’ met als voorzitter Danny Vermet
051/58 23 58 en secretaries Danny Bataillie 051/58 10 06 - bataillie.casier@
skynet.be

ALLES VOOR HUIS - TUIN - HOBBY EN BEDRIJF ...

Alles voor de HENGELSPORT...
Meer dan 1000 verschillende visserij artikelen in voorraad!

WIJNENDALESTRAAT 200 - VLADSLO
BLANKENBERGSESTEENWEG 402 - BRUGGE
BAZUIN
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www.dicasa.be
051 201 400

“Kwaliteitsvolle nieuwbouw appartementen
in het centrum van Roeselare”
INFO TORHOUT
RUIME, LUCHTIGE VILLA MET GROTE TUIN
EN ZICHT OP HET GROEN TE ZEDELGEM

DOE MEE AAN DE VIRTUELE NACHT VAN
VLAANDEREN
Vrijdag 20 juni 2020 moest een sportieve hoogdag
worden in Torhout, met de organisatie van de 41ste Nacht
van Vlaanderen... Helaas, het coronavirus gooide roet
in het eten en dus staan er straks geen 7700 lopers en
wandelaars aan de start in Torhout zoals vorig jaar.

Vraagprijs:
€ 535.000
info@puur-vastgoed.be

Tijdens de coronacrisis heeft iedereen geleerd om van de nood een deugd
te maken. Ook vzw De Nacht heeft door het wegvallen van de praktische
organisatie een virtueel alternatief uitgewerkt voor iedereen die lopend of
wandelend uit zijn kot wil komen in de loop van de komende maanden, let
wel, steeds mits naleving van de maatregelen die genomen werden door de
overheid, zoals maximaal per twee lopen en alle voorschriften rond “social
distancing” te respecteren.

0496 80 00 80

Voor het wandelen werd een lus van 10 km uitgestippeld in de richting van
Groenhove Bos, de traditionele blikvanger in de 10 km Mininacht. Om de
‘stevige stappers’ te plezieren, werd aan die lus een drietal uitbreidingen
van 10 km gekoppeld die even goed apart gestapt kunnen worden. Er is een
Vrijgeweid uitbreiding richting Baliebrugge, een Veldegemse Krakkepad
wandellus en ten slotte een uitbreiding van 10 km op de Vrijgeweid wandellus
die we de Watermolenlus gedoopt hebben. Het is NIET de bedoeling dat die
wandellus(sen) op één bepaald moment of door grote groepen gezamenlijk
afgestapt worden. Het is een vrij aanbod om op grote stukken van het
traditionele Nacht van Vlaanderen wandelparcours een eigen wandelroute uit
te tekenen van 10 tot 40 km in de loop van de zomermaanden. (voor alle details:
zie onderaan). Ook voor de lopers werd een parcours van 10 km uitgetekend,
maar het moet duidelijk zijn dat dit GEEN wedstrijd is! Er worden geen T-shirts,
noch medailles verdeeld, geen rangschikking opgemaakt, geen bevoorrading
gegeven, geen seingevers opgesteld. Vat dit aanbod dus op zoals een gewone
trainingsloop, ook en vooral mits naleving van het verkeersreglement. Na deze
10km volgt er ook de 21km, 42km en 100km die we op onze facebookpagina
zullen plaatsen. Je hoeft je uiteraard niet speciaal naar Torhout te verplaatsen,
je kan dit ook in je eigen omgeving doen. Registreer je wel bij de STRAVA-groep
van de NVV.

AARTRIJKE % verkocht
2 DUBBELE GARAGES
EN 1 AUTO-STANDPLAATS
Voorzien van elektriciteit en sectionaalpoort
In Residentie ‘Het Zonnehof’- Tramstraat 19

Westhoekvilla’s I Geert Serpieters I GSM 0496 36 38 42
info@westhoekvillas.be I www.westhoekvillas.be

“Het Prinsenhof” te Beauvoorde
NIEUWBOUWPROJECT BESTAANDE UIT
11 WONINGEN, WAARVAN NOG 3 ALLEENSTAANDE VILLA’S BESCHIKBAAR ZIJN
s 70% ds 7
verko 0% ver
cht kocht - Prachtige ligging in het mooiste
kunstenaarsdorp van de westhoek
en op fietsafstand van de kust
- Correcte en eerlijke prijs
- Aantrekkelijk project, zowel voor starters,
gezinnen, ouderen, investeerders als
tweede verblijvers
- Ruime percelen bouwgrond
“Het Prinsenhof” te Beauvoorde
- Grote netto-bewoonbare oppervlakte
van de woningen
WONEN IN EEN EIGENTIJDS, UNIEK WOONPROJECT WAAR KWALITEIT,
- Verfijnde architectuur
COMFORT, RUIMTE EN BUDGET CENTRAAL STAAN
“Het Prinsenhof” te
Beauvoorde
- Kwaliteitsvolle materialen
- Beschermd dorpszicht
HET PROJECT BESTAAT UIT 11 WONINGEN WAARVAN ER REEDS 8 ZIJN VERKOCHT.
Reed

De kaart is te vinden op www.afstandmeten.nl waar je ook de gpx kan
downloaden via “export” (linksboven, net onder de titel). Op www.strava.com/
clubs/NVWVI10K vind je ook alle straatnamen bij de STRAVA-club NVV 10km.
Alle info over de wandellussen en het loopparcours is ook terug te vinden op de
webpagina van de Nacht van Vlaanderen www.nvv.be en op de site van Torhout
Deel achteraf gerust jouw prestatie of commentaar op onze facebookpagina’s
op Strava of andere sites. Vragen? Stuur je voor het lopen een mailtje naar
amos@telenet.be of voor de wandellussen naar dirk.verduyn@skynet.be.
•

Nog aanwezig: inbouwcassette, ingerichte
keuken, blauwsteen terras, alarm, veluxen,
prachtige nachthal boven met parket,...
EPC: 311 kWh/m² (UC2244953).

Ree
ds 7
TE KOOP
0

Hoe volg je het juiste parcours voor de 10km voor lopers?

BAZUIN

Ruddervoordestraat 133/b: Deze villa werd
in 1995 gebouwd met duurzame materialen
en is goed gelegen. Een dubbele garage
met elektrische poorten, droge kelder, 4
slpks, dubbel glas met hout, c.v. op mazout,
douche op gelijkvloers, veranda, vijver,
grote tuin, volledig omheind en te bereiken
via
elektrische
poort,
goedgekeurde
elektriciteit,... Groot perceel met prachtige
zichten van 2308m²!!

Ree

NOG TE KOOP: 3 ALLEENSTAANDE VILLA’S

18

•

Westhoekvilla’s
I Geertkunstenaarsdorp
SerpietersvanI de
GSM
0496
36 de
38kust.
42
- Prachtige
ligging in het meest gegeerde
westhoek
en nabij
- Correcte en info@westhoekvillas.be
eerlijke prijs
I www.westhoekvillas.be
- Een aantrekkelijk project, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als investeerders
- Ruime percelen bouwgrond
- Grote netto-bewoonbare oppervlakte van de woningen
- Verfijnde architectuur
WONEN IN EEN EIGENTIJDS, UNIEK WOONPROJECT WAAR KWALITEIT,
- Kwaliteitsvolle
materialen
COMFORT,
RUIMTE EN BUDGET
CENTRAAL STAAN
- Landschappelijke waarde van de omgeving
HET PROJECT BESTAAT UIT 11 WONINGEN WAARVAN ER REEDS 8 ZIJN VERKOCHT.
NOG TE KOOP: 3 ALLEENSTAANDE
VILLA’S dorpszicht
- Beschermd
- Prachtige ligging in het- meest
gegeerde
kunstenaarsdorp
van deeigen
westhoekbewoning
en nabij de kust. of vakantiewoning .
Prachtige villa’s voor
- Correcte en eerlijke prijs

24/06/2020

- Een aantrekkelijk project, zowel voor starters, gezinnen, ouderen als investeerders

n
n

Opendeur
Assistentieflat kopen of huren
27in
juni
Assistentieflat kopen of huren in
10u - 12u &
Torhout?
nu
Torhout?
GrijpGrijp
dan nudan
je kans
enje kans en
13u - 16u
bezoek
modelappartement.
bezoek
ons ons
modelappartement.

Al altijd interesse gehad in de aankoop van een assistentieflat?
AlGrijp
altijd interesse
in de aankoop
vanbijna
een afgewerkte site bezichtigen
dan nugehad
je kans.
Kom de
ssistentieflat? assistentieflat? Grijp dan nu je kans. Kom de bijna
op zaterdag
27 juni van
10 tot2712u
site bezichtigen
op zaterdag
junien van 13u tot 16u.
e bezichtigen afgewerkte
van
10u tot
12uafspraak
en van 13u tot
Maak
een
via16u.
051 265 000 of roeselare@dewaele.com.

6u.
ewaele.com.

Maak een afspraak via 051 26 50 00
of roeselare@dewaele.com
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TE KOOP IN TORHOUT
Vanaf
€ 269.000*

Ruime halfopen of gesloten woningen in een nieuwe familievriendelijke woonbuurt. Vlakbij domein
d’Aertrycke. 3 of 4 slaapkamers, E-35 of lager, zuidoost georiënteerd. Kies jouw binnenafwerking.
Bouwwerken volop aan de gang.
(*) grond + afgewerkte woning excl. kosten

050 47 10 10
www.danneels.be
BAZUIN

•

19 • 24/06/2020

TE KOOP > OOSTENDE

TE KOOP > ZWEVEZELE

TE KOOP > KOEKELARE

Stockholmstraat 19
bus 0101
Vraagprijs:
209.000 euro
Instapklaar 2
slaapkamer
appartement in het hartje van de stad,
volledig gerenoveerd, energiezuinig met
terras op eerste verdieping. EPC 164 kWh/m
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

Westmeetstraat 26
Vraagprijs:
200.500 euro
Cascowoning in een
rustige straat in De
Mokker 3 slaapkamers, garage en tuin.
Grondoppervlakte van 357m². EPB verslag
nog niet klaar

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > LEKE

TE KOOP > EERNEGEM

Oostmeetstraat 24
Vraagprijs:
149.000 euro
Ruime
woning
in
het
centrum
van Koekelare nu
voorzien van 3 grote slaapkamers. Er is
ook een vaste trap naar de zolder.
EPC 486 kWh/m²

Stationsstraat 8
Vraagprijs:
140.000 euro
Deze woning ligt in het
centrum van Koekelare
op wandelafstand van horecazaken.
Indeling Woning: inkom, living, keuken,
kelder, badkamer, 2 slaapkamers en tuin.
Uitgang voor de fiets langs achteren in de
tuin. EPC: 894 kWh/m²

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

Stationsstraat 264
Vraagprijs:
245.000 euro
Ruime
rijwoning
met
garage,
met
uitstekende
bereikbaarheid naar E 40, 3 ruime
slaapkamers en grote tuin. EPC 572 kWh/
m²

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 > KOEKELARE

NIEUW

Dorpstraat 7A
Vraagprijs:
225.000 euro
Volledig vernieuwd
gelijkvloersapp.
2 Slpks met terras en
tuin tot in detail afgewerkt, bijna geen
syndickosten. EPC 621 kWh/m² (van voor
de vernieuwing)

TE HUUR >
OOSTENDE

TE HUUR >
OOSTENDE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
ASSEBROEK

TE HUUR >
TORHOUT

Verenigingstraat 13
bus 0101

Stokkellaan 33 bus 1

Moerestraat 11 bus 6

Brugs-Kerkhofstraat 7

2 slaapkamerapp.
in het centrum,
mogelijkheid tot
bijhuren garage
(60 euro) Vrij te
bespreken. EPC 177
kWh/m²

Gerenoveerde woning
met 3 slaapkamers
in een deelgemeente
van Brugge. EPC 322
kWh/m². Beschikbaar
01/09/2020.

Ambachtsstraat 11
Huurprijs:
800 euro

Huurprijs:
550 euro

1 slaapkamer app.
in een recente
bebouwing. Vrij op
01/09/2020. EPC 97
kWh/m²

Huurprijs:
590 euro

Huurprijs:
600 euro

2 slaapkamerapp.
met mogelijkheid tot
bijhuren garage
(50 euro) te Mariakerke
in rustige straat. EPC
348 kWh/m²

INFO TORHOUT

Grote loods met hoge
toegangspoorten,
300 m², drijfkracht
aanwezig.

Wij zoeken steeds
nieuwe panden
om te verhuren of
verkopen. Opmaak
EPC, professionele
begeleiding.
Neem zeker
contact op!

INFO TORHOUT

TORHOUT DE BLOEIENDE STAD ZOEKT NOG
EEN PAAR METERS OF PETERS.

TORHOUTS HORECAPLAN IN UITVOERING.
Na drie maanden verplichte sluiting, is de horeca terug opgestart.

Ook deze zomer zal je in Torhout opnieuw kunnen genieten van prachtige,
zomerse bebloeming. Deze bebloeming komt er niet alleen. Elke dag zijn de
mensen van het team groen in de weer om de bloemen te verzorgen. Een heel
karwei, maar het resultaat mag zeker gezien zijn.

In Torhout start de horeca terug op aan de hand van een gefaseerd plan, dit
vanaf donderdag 11 juni en dat rekening houdt met de opgelegde federale
maatregelen. Van donderdag 11 juni tot en met maandag 31 augustus worden
de terrassen van de Torhoutse horeca tijdelijk uitgebreid. In overleg met de
horeca-uitbaters besliste het lokaal bestuur om een deel van de parkeerplaatsen
op de Markt en een aantal parkeerplaatsen in het centrum van de stad op
bepaalde momenten tijdens de week te reserveren voor de uitbreiding van
de terrassen. Concreet zullen er op volgende locaties enkele parkeerplaatsen
worden ingenomen: Markt (hele week, met uitzondering van dinsdagavond tot
woensdagmiddag voor de woensdagmarkt)

GEZOCHT: meter of peter voor de wijkbloemen.

Net zoals de voorbije jaren , wil het stadsbestuur ook dit jaar de vele wijken
van Torhout laten meegenieten van de bloemenpracht. Alle bloembakken in
de wijken krijgen een meter of peter. Als meter of peter geef je de bloemen in
de bloembakken water en meststof. Tips en meststof ontvang je van het lokaal
bestuur. Op het einde van het bloemenseizoen bedanken we hen voor de goede
zorgen met een mooi geschenk. Voor de wijken Wijnendale en Don Bosco is
men nog op zoek naar een meter of peter. Voel je je geroepen? Neem dan zeker
contact op met Annelies Pollentier, deskundige groen, via het telefoonnummer
050 / 22 11 39 of via ruimte@torhout.be.

Burg ter hoogte van Pitta Eda, Tearoom De Verbeelding en Pitta Caïro (woensdag,
zaterdag en zondag) Fraeyestraat ter hoogte van Don Quichotte (woensdag,
zaterdag en zondag) Oostendestraat ter hoogte van Den Tap, De Verleyding en
Den Plezanten Hoek (woensdag, zaterdag en zondag) Stationstraat ter hoogte
van 2 Fish en Red Rooster (woensdag, zaterdag en zondag) Hoedemakersplein
ter hoogte van Izy Coffee (woensdag, zaterdag en zondag)

Bebloemingswedstrijd

IedereTorhoutenaar kan gratis deelnemen aan de jaarlijkse bebloemingswedstijd
in één van de volgende 6 categorieën: Gevelversiering – Voortuin (klein) –
Voortuin (middelgroot) – Voortuin (groot) – Hoeveverfraaiing – Ecologische
tuin. Alle tuinen worden beoordeeld op de aanleg, het onderhoud, de kleuren vormcompositie en de originaliteit van de beplanting. Landbouwbedrijven
worden in hun geheel beoordeeld. Hierbij zijn inlijsting in het landschap en
aandacht voor de toegang tot het bedrijf heel belangrijk.

Zoals de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist, mag de Torhoutse horeca tot
1 uur ‘s nachts open blijven, ook de terrassen. Om hinder ‘s nachts zoveel als
mogelijk te beperken, maakte het lokaal bestuur de nodige afspraken met de
Torhoutse horeca-uitbaters. Voldoende parkeergelegenheid: Er blijft voldoende
parkeergelegenheid in het centrum en ook doorgaand verkeer blijft steeds
mogelijk. Om extra rotatie in het centrum te voorzien, worden zowel site Pollet,
als site Deprez vanaf 1 juli ingericht als blauwe zones. Vergeet dus niet om
vanaf 1 juli je blauwe kaart te leggen als je hier parkeert!

Door de coronamaatregelen wordt dit jaar gevraagd om zelf een foto op te
sturen van je tuin naar onthaal@torhout.be .De jurering zal op basis van deze
foto gebeuren. Heb je geen eigen tuin of geen groene vingers, maar geniet je
tijdens je wandeling of fietstocht van een pareltje in de omgeving? Bezorg dan
een foto en geef ook de juiste locatie van deze tuin door via onthaal@torhout.
be, zodat we de bewoners van deze ‘passagetuintjes’ ook eens in de bloemetjes
kunnen zetten.

BAZUIN

Huurprijs:
770 euro

GEZOCHT

•
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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

Bergstraat 8B. Alleenstaande villa met imposant
varkensbedrijf. EPC: 164,00KWh/m²/jaar. Opp Perceel 3
ha 25a. Alle inlichtingen op kantoor.

TE KOOP: KOEKELARE

Carrestraat 13. Rustig gelegen perceel bouwgrond voor
halfopen bebouwing te Koekelare. Het lot bouwgrond heeft
een grondoppervlakte van 855 m². Open landelijk uitzicht.
Vraagprijs 150 000 €

TE KOOP: KOEKELARE

Lekestraat 50. Nieuwbouw woning met 3 slaapkamers,
dubbele garage, tuin en terras, voorzien van zonnepanelen en
vloerverwarming. Prijzen afgewerkt 295 000 € exclusief kosten
en exclusief 21 % BTW.

TE KOOP: KOEKELARE

Perfect instapklaar handelseigendom in het centrum, TRENDY
EN “AVANT LA LETTRE” LOUNGY INGERICHT. Alle inlichtingen
op kantoor

TE KOOP: KOEKELARE

Noordstraat 44. Alleenstaande woning met 5
slaapkamers en atelier. EPC: 175,00KWh/m²/jaar. Opp.
Perceel 942 m². Vraagprijs 470 000 €

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

Moerestraat 11. Twee gemetste bovengrondse
garages te koop (nr. 18 en nr. 19) in centrum, in
de residentie Het Bakkershof. Vraagprijs 27 000 €/
garage

TE KOOP: KOEKELARE

Moerestraat 81. Gerenoveerde halfopen woning biedt alle
comfort en bestaat uit een inkom met berging, een L-vormige
living met zithoek en eetplaats, een halfopen ingerichte
keuken met toestellen en voldoende kasten, een wasplaats,
een badk. (lavabo, ligbad/douche en toilet), en op verdiep.
een ruime nachthal met 2 volwaardige slpks en een mooi ingerichte zolderkamer (3de
slpk) voorzien van bergkast. De woning heeft een toffe binnenpatio. Cv op aardgas. EPC:
275,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 200 000 €

Ichtegemstraat 5 bus 9. Deze penthouse 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. Direct vrij. EPC:
appartement in aanbouw. Huurprijs appartement 625 €/mnd + 50 €/mnd garage +
50 €/mnd syndickosten. Het appartement wordt volledig geschilderd en voorzien van
lichtarmaturen.

TE KOOP: KOEKELARE

Stationsstraat 35. Gerenoveerde woning opp 250 m² en bestaat
uit: garage - woonkamer - keuken - badkamer met douche - toilet
- kelder - wasplaats - zuid-west georiënteerde tuin - terras. Op 1ste
verdieping: 3 slaapkamers - badkamer - toilet. Grote zolder. Cv op
aardgas. EPC: 276,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 265 000 €

NIEUW

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

TE KOOP: EERNEGEM

Achterstraat 132. Mooie woning met zeer ruime garage
en berging, nabij het centrum, instap klaar, bestaat uit:
inkomhal, mooie vaste trap, ruime living met veel licht,
volledig ingerichte keuken, 4 slpks ,ingerichte bdk, 2
wc’s, zeer ruim en zonnig terras. EPC: 415,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 245 000 €

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 €

TE KOOP: EERNEGEM

Stationsstraat 241. Prachtig recent gerenoveerde
gezinswoning met 3 slaapkamers en 2 badkamers.
Grondopp. 519 m². Vraagprijs 270 000 €

BAZUIN
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NIEUW

TE KOOP: WIJNENDALE

TE KOOP: ICHTEGEM

3 nieuwbouwwoningen die telkens bestaan uit: Op het
gelijkvloers de inkomhal met afzonderlijk toilet - living
met open ingerichte keuken - berging/wasplaats terras - tuin. Op verdiep 1: nachthal - toilet - badkamer
met inloopdouche / dubbele lavabo - 3 slaapkamers
- ruime berging. Tweede verdieping is volledig zolder. EPC: woning in aanbouw. Alle
info en plannen te verkrijgen op kantoor. De woning zal volledig afgewerkt zijn in
2020. Er is een mogelijkheid om 1 of meerdere garage bij aan te kopen.

TE KOOP: WIJNENDALE

Guldenvlieslaan 3. Alleenstaande woning opp 528 m² en
bestaat uit: oprit - inkomhal - living - keuken - berging wasplaats - toilet - 2 slaapkamers - badkamer - 1 garage
in de woning en 2 garages naast de woning - grote
ondergrondse bergruimte - fietsenberging - terras - tuin.
EPC: 370,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 279 000 €

Guldenvlieslaan 1. Handelspand is een zeer goed
NIEUW
draaiend éétcafé / tearoom /feestzaal, die volledig is
ingericht en bestaat uit: de eigenlijke verbruikerszaal met
toog - grote extra zaal in veranda - toiletten - keuken
- berging - grote zolder over het volledig pand met
mogelijkheid tot inrichten van slpks en woonst - terras tuin (speeltuin voor kinderen) - parking cliënteel. Vraagprijs 395 000 €

BREDENE

NIEUW

TE HUUR: ICHTEGEM

AARTRIJKE

TE KOOP: KOEKELARE

NIEUW

Moerdijkstraat 88 bus 101. Dit app. is gelegen op de
1ste verdiep. van een kleine residentie, bestaande uit
3 app.. Het app. bestaat uit: inkomhal - toilet - grote
living - ruime keuken - terras - wasplaats/berging badk. met douche en toilet - 2 slpks - garage. GEEN lift
aanwezig. EPC: 614,00KWh/m²/jaar. Beschikbaar 1/07/2020. Huurprijs 575 €/mnd.

WIJNENDALE

TE HUUR: KOEKELARE

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.

TE KOOP: ICHTEGEM

NIEUWE verkaveling van 25 huizen, alle inlichtingen
op kantoor

VLADSLO

TE KOOP: KOEKELARE

TE KOOP: EERNEGEM

TE KOOP: ICHTEGEM

TE HUUR: KOEKELARE

Pottebezemstraat 13. Woning met zijn rustige ligging in
deelgemeente “de Mokker”, opp 651 m², bestaat uit:
living - keuken - wasplaats - berging - wc - badkamer
- 4 Slaapkamers - zolder - garage - terras - tuin. EPC:
1175,00KWh/m²/jaar/ Vraagprijs 159 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM

2 nieuwbouwappartementen in de Residentie Arthur
Coussens, op 2de verdieping. Alle inlichtingen bij ons
op kantoor.

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 €

NIEUW

Ringlaan 23. Deze woning bestaat uit: living - keuken
- berging/wasplaats - toilet - garage - terras - diepe tuin bergruimte - nachthal - badkamer met ligbad en toilet - 3
slaapkamers - zolder. Vrij 1/06/2020. Huurprijs 675 €/mnd.
De EPC is van voor het plaatsen van dubbele beglazing en
van voor de isolatie van de zolder. EPC: 557,00KWh/m²/jaar.
Huurprijs 675 €/mnd

TE KOOP: EERNEGEM

Ganzestraat 6. Verrassend ruim landhuis met
bijgebouwen. Deze woning bevindt zich in een
doodlopende straat op een domein van 22 164m².
Verder beschikt deze topper over een bijgebouw en
half-open loods, enkele paardenstallen en piste. EPC:
400,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 545 000 €

NIEUW
Stationsstraat 109. Halfopen woning met zuidgeoriënteerde tuin opp 313 m², bestaat uit: inkomhal
- woonkamer - keuken - badkamer - kelder - toilet
- wasplaats - berging - tuin met opbergruimten - 3
slaapkamers - geïsoleerde zolder met vaste trap die
omgebouwd kan worden tot 2 extra slaapkamers. Woning is voorzien van een
private parkeerplaats naast de woning. Attest goedgekeurde elektriciteit aanwezig.
EPC: 374,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 239 000 €

TE KOOP: KOEKELARE

Zuidstraat 6 bus 1.4. Dit appartement is ingedeeld
met een inkomhal , toilet, bergruimte, badkamer (met
douche), 2 slaapkamers waarvan 1 met terras, een
ruime woonkamer met terras en keuken. Alsook voorzien
van een vlot toegankelijke ondergrondse garage. EPC:
148,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 195 000 € appartement en 25 000 € voor de garage.

TE KOOP: KOEKELARE

NIEUW

NIEUW
Sint Maartensplein 11. Modern en lichtrijk gebouw op de
markt van Koekelare. Dit gebouw bestaat uit een kantoor en
erboven een app. met 4 slpks, elk heeft een afz. ingang. Kantoor
bestaat uit: ontvangstruimte - loketruimte - vergaderzaal - 2 afz.
bureauruimten - archiefruimte - 2 wc’s - berging - keuken - terras
- tuin. App. bestaat uit: grote living met terras - keuken - berging
- nachthal - toilet - badk - 4 slpks - zolder. Het gebouw is voorzien van alle wooncomfort
(leefruimte, keuken, badkamer, slaapkamer, terras, ...) en maakt de combinatie werken
en wonen dus zeker mogelijk. Ook interessant als opbrengsteigendom daar de 2
entiteiten afzonderlijk verhuurd worden. Aarzel zeker niet ons te contacteren indien dit
bedrijfsvastgoed te koop in Koekelare u verder kan interesseren.

Pottebezemstraat 25 lot B. Rustig gelegen perceel bouwgrond
voor halfopen bebouwing zonder bouwverplichting te
Koekelare (De Mokker). Het lot bouwgrond heeft een
grondoppervlakte van 600 m², de straatbreedte is 10 m.
Vraagprijs 115 000 €

Stationsstraat 1 B. Woning gebouwd in 2017 ingedeeld met :
inkomhal met gastentoilet, woonkamer, open keuken voorzien
van alle toestellen, berging, zuid-west georiënteerd terras. Op het
verdiep bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer, daarnaast
beschikt de woning over een ruime zolder en private garage. EPC:
88,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 259 000 €

NIEUW

EERNEGEM - ICHTEGEM

NIEUW

KOEKELARE

TE KOOP: KOEKELARE

Hoogkwartier 21. Halfopen bebouwing opp 345 m² bestaat uit:
oprit - living - keuken - berging - toilet - badkamer - wasplaats - 2
slaapkamers - zolder - tuin - verschillende gemetste bergingen.
EPC: 633,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 152 000 €

EERNEGEM - ICHTEGEM

KOEKELARE

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

TE KOOP: BREDENE

Molenstraat 59 bus 0101. Appartement gelegen op de
1ste verdieping van een kleine residentie, bestaande
uit 6 appartementen. bestaat uit: inkomhal - berging/
wasplaats - ruime living - keuken - berging - nachthal
- badkamer met ligbad - 2 slaapkamers - terras met
opbergruimte - garage. In februari 2020 werd er een
nieuwe cv-ketel geïnstalleerd. EPC: 185,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 175 000 €

NIEUW

TE KOOP: AARTRIJKE

Hendrik Baekelandlaan 7. Deze rustig gelegen
woning heeft een grondopp. van 324 m² en bestaat
uit: oprit - voortuin - inkomhal - toilet - living - keuken
- berging - terras - tuin - nachthal - 2 slaapkamers badkamer - garage - berging - grote wasplaats. EPC:
665,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 255 000 €

TE KOOP: VLADSLO

Ruime nieuwbouwwoning, gelegen op een grondopp.
van 285,50 m². Deze woning heeft een bewoonbare
opp. van 195 m². Deze nieuwbouwwoning bestaat
uit: GELIJKVLOERS: inkomhal - toilet - living met open
keuken - berging/wasplaats - carport - tuin. 1ste verdiep:
nachthal - 3 slpks - badk. - afz. toilet. Geïsoleerde zolder. EPC: woning in aanbouw.
Alle plannen en info op kantoor. Prijs 260 000 € is exclusief kosten en 21 % BTW.

GRATIS
OPRUIMING

0475/845605

Contact:

0496/043 528

Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, genezend en
geheiligd wordt door heel de wereld in de eeuwen
der eeuwen, amen. Zeg dit gebed 6 x per dag
gedurende 9 dagen en uw gebeden zullen verhoord
worden zelfs indien dit onmogelijk lijkt. Vergeet niet
het Heilig Hart te bedanken met de belofte dit bericht
te publiceren voor de bekomen gunst. Publiceer dit
bericht als bedanking aan het Heilig Hart voor de
bekomen gunsten.
14713-2107

GRILLMOBIEL
PARKING ZWEMBAD

ONLINE:
www.bazuin.be/zoekertje-plaatsen

TORHOUT

IEDERE
VRIJDAGAVOND
16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

TUINEN TRIO

050/211611 of
zoeker@bazuin.be

07:30 tot 13:00 uur

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM
051/58 00 19

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

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

ook te bestellen

0475/68 94 68

0477/593 049

61

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

UW KLEINE
ADVERTENTIE
HIER PLAATSEN?

TOZ 13495-2091

TOZ 12022-2066

-2
0

GEBED AAN HET HEILIG HART

0476/236 993
0474/490 752

65

14574-2108

Arcus Bouw bvba AARTRIJKE

76

051221500
0473714308

METSER

en ophalen van alle oude metalen,
autowrakken, enz... vergoeding
voor grote hoeveelheden.

TOZ 6512-2074

Regio Torhout - Brugge - Oostende

Gevraagd

TOZ 14268-2070

MAN 48 uit Roeselare
zoekt relatie met vrouw

TOZ 7699-2071

TE HUUR APPARTEMENT

VOLLEDIG VERNIEUWD
GELIJKVLOERS APPARTEMENT
TE HUUR CENTRUM AARTRIJKE
Bestaande uit inkomhal, grote living,
keuken, 2 ruime slpk, badkamer,
afzonderlijke toilet en aparte garage - €
700/maand 0477/269280

14686-2109

TE KOOP
VINYL SINGLES
45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402

gr14358-1651

ZEDELGEM

TOZ 6512-2073

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

0475/68 94 68

TOZ 6494-2072

VERBOUWINGEN
Danny Plets

BINNEN & BUITEN

Spanbeton Hollevoet nv

GSM 0474/19 69 40

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout.

050/216603
Hoogste prijs

1°WMND 12731-2052

dannyplets1967@gmail.com

14708-2098

Juwelier Michel Proot

info@verkoopzaalrobbe.be

TOZ 6489-2067

TOZ 12548-2083

GORDIJNEN
AMERICAN STORES
RETOUCHES

ALGEMENE SCHILDERWERKEN

FIJNSCHILDER TOM

Voor al uw schilderwerken binnen
en buiten, plamuur- en behangwerk.
Contact 0479/436459
info@fijnschildertom.be

GRATIS METEN
EN PRIJSOFFERTE
Vandenweghe Ellen
Korenbloemstraat 37
Torhout - 0473 24 63 80

BRANDHOUT

BOMMERS NV
Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Algemene & decoratieve schilderwerken
Fijne interieurafwerking

Verwee Christophe

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.
Mogelijkheid tot zelfafhaling

Kleine Potelstwegel 7 - Koekelare
Gsm 0495 54 09 92 - christophe.verwee@telenet.be

www.decoratieverwee.be

Carwash

TUINEN VERPLANCKE ZOEKT

TUINARBEIDER

TEN BARNE

Rijbewijs C(E) is een pluspunt.
Voor meer info:

0493/187146
7225-2101

Aankoop oud goud

0494/857 395

gevels, terrassen, vloeren - GRATIS OFFERTE.

www.brandhoutbommers.be

HEFTRUCKCHAUFFEUR
BETONARBEIDER

AANKOOP
INBOEDELS

0468/234687

allerhande opruimingen
ophaling oud ijzer

051/57 08 57

DRINGEND
GEVRAAGD

Keibergstraat 89 - Torhout
050/212692

056/20 64 28

aanleg en onderhoud van
gazon - hagen - bomen en plantentuin
- verticuteren van gazon.

6537-2106

TOZ 12494-2068

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

ook te bestellen

Prijs 135.000 euro ± 5.500.000 BEF

14654-2089

P.A. VYNCKEPLEIN

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

zoekt woonhuis met tuin
te koop gevraagd.

DEVO TUINEN

Gemeubeld. 40 m2. 1 slaapkamer.
1 badkamer met douche, toilet en
wasmachine. 1 open keuken met living.
Gelegen in wijk Don Bosco Torhout,
zongericht. € 510/mnd. Info: 0496/86 49
68 ofann.cornelus@telenet.be

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

6507-2105

BAZUIN

1°wmnd 14344-2062

14690-2110

TE HUUR DUPLEX STUDIO

KOEKELARE
KORTEMARK
TORHOUT

1°w/mnd/TOZ

met lift en garage Ravenhofstraat 10 in
Centrum Torhout. 2 slaapkamers, living,
keuken, berging, bad met inloopdouche.
Onmiddellijk vrij. EPC 151 kwh/(m² jaar)Nr 20200206-002245011-RES-1 HP :
600.00 € GK : 50.00 €. Tel 050216101

•
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WASSTRAAT

4 OVERDEKTE
SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN
ALDI
AVEVE
CONTAINERPARK
TEN
BARNE

AD
DELHAIZE

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 25 juni t.e.m. woensdag 1 juli 2020.

Petrus

Rumsteak

€ 21,45/kg

€
30% KORTING

2+1 GRATIS

Breydelhamsalade

Koekelaarse burger

€ 20,80/kg

€ 12,45/kg

8

/kg

14

56

12

18

€
30% KORTING

1+1 GRATIS
Orloffgebraad

15

01

Toscaanse paté

71

€ 17,40/kg

/kg

€
€
30% KORTING 30% KORTING
/kg

Kalkoensalami pepino

Gemarineerde
varkensmignonette

€ 24,90/kg

43

€
30% KORTING

1+1 GRATIS
Volg ons op BAZUIN

17

/kg

•

/ADDelhaizeKoekelare
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www.responsu

NOOIT
GEZIENESTUNTPRIJZEN
STUNTPRIJZEN
NOOIT
GEZIENE
www.responsup.com

www.respons

NOOIT
GEZIENESTUNTPRIJZEN
STUNTPRIJZEN
NOOIT
GEZIENE
www.responsup.com
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DEDE
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MATRASSENHUIS • DIKSMUIDE
MATRASSENHUIS • DIKSMUIDE
IJzerlaan 50 • T. 051 51 19 90

IJzerlaan 50 • T. 051 51 19 90
Gehoord op
open van 10-12 & 13.30-18.30 u.
-VALAAMS
Gehoord op
&&
13.30-18.30
Zat.10-12
10-12 u.
13-18 u. u.
>> OPRUIMING GROTE VOORRAAD
MATRASSEN
T-VLTA MS EN LATTENBODEMS open van

NOOIT
GEZIENE STUNTPRIJZEN
>> OPRUIMING EN
GROTE
VOORRAAD
MATRASSEN
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>> BOXSPRINGS
BEDDEN
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GEKKE
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1 0 0 WE S
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%

Zat. 10-12 u. & 13-18 u.
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>> OPRUIMING EN
GROTE
VOORRAAD
MATRASSEN
EN LATTENBODEMS
STERKE
KWALITEITSMERKEN AAN DE BESTE PRIJS
>> BOXSPRINGS
BEDDEN
AAN TE
GEKKE>>CONDITIES!
RIJF

>> STERKE
KWALITEITSMERKEN AAN DE BESTE
PRIJS
>> BOXSPRINGS
EN BEDDEN
AAN TE GEKKE
CONDITIES!
Zat. 10-12
u. & 13-18 u.
>>
ACTIES
OP EN
TEMPUR
GAMMA
MATRASSENHUIS
• BRUGGE
>>
OPRUIMING GROTE VOORRAAD
MATRASSEN
EN
LATTENBODEMS
>>
BOXSPRINGS
BEDDEN
AAN
TE
GEKKE
CONDITIES!
OU T LE T Maalse Steenweg 104/4 • T. 050 54 80 53
>> ACTIES>>OP
TEMPUR
GAMMA
MATRASSENHUIS
• BRUGGE
>>>>
OPRUIMING
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ACTIES OP TEMPUR GAMMA
OU T LEAAN
BOXSPRINGS EN BEDDEN
TE
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104/4
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u.80 53
>>
HILDING
ACTIE
(GRATIS
BED)
(Naast de nieuweZat.
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>> ACTIES OP TEMPUR GAMMA
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RIJF
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MATRASSENHUIS • ZEDELGEM
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MODELLEN
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TEMPUR SHOP • DIKSMUIDE
Solden paskracht
van in de
IJzerlaan
55 • T. 051 55 52 33
kracht in desoldenperiode.
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Speciale korting op boxsprings, matrassen,
bedden, lattenbodems, waterbedden en textiel

Speciale korting op boxsprings, matrassen,
bedden, lattenbodems, waterbedden en textiel

DE VOORDELEN BIJ AANKOOP IN MATRASSENHUIS:
✓ RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR MATRASSENHUIS!
✓ SUPERSCHERPE PRIJZEN OP AL ONZE MERKEN!
✓ WIJ GEVEN LAAGSTE PRIJSGARANTIE! ( TOT 1 MAAND NA AANKOOP*)
✓ TERUGNAME OUDE MATRASSEN,GRATIS LEVERING,DESKUNDIGE PLAATSING.
✓ PRIJS KWALITEIT IN VERSCHILLENDE PRIJSCATEGORIEËN

DE VOORDELEN BIJ AANKOOP IN MATRASSENHUIS:
Verschillende
acties zijnNAAR
niet cumuleerbaar.
* Voorwaarden in de winkel
✓ RECHTSTREEKS VAN
FABRIKANT
MATRASSENHUIS!

✓ SUPERSCHERPE PRIJZEN OP AL ONZE MERKEN!
✓ WIJ GEVEN LAAGSTE PRIJSGARANTIE! ( TOT 1 MAAND NA AANKOOP*)
✓ TERUGNAME OUDE MATRASSEN,GRATIS LEVERING,DESKUNDIGE PLAATSING.
✓ PRIJS KWALITEIT IN VERSCHILLENDE PRIJSCATEGORIEËN
BAZUIN
Verschillende acties zijn niet cumuleerbaar. * Voorwaarden in de
winkel •
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0%
TOT -7
%
0
-1
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-10%

-70%

TOT
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Wij bieden kwaliteit
voor ieders budget
Gespecialiseerd in
ergonomisch slaapcomfort

Wij bieden kwaliteit
RUIME
STOCK!
voor ieders
budget

Gespecialiseerd in
ergonomisch slaapcomfort

RUIME STOCK!

