
bazuin
Bruggestraat 113 - Torhout - 050 211 611 
Ringlaan 60 - Koekelare - 051 588 633

info@bazuin.be
www.bazuin.be

Week 07
17/02/2016
51° Jaargang 
Editie 2199

TUINEN
zie binnenin

Wij zijn verhuisd!
Nieuw adres: Burg 21 te Torhout.
Ook verhuisplannen?  
Informeer ons 
en wie weet 
krijgt u er een Ipad-mini 
bovenop!

               050 217 317een neus voor vastgoed

Actie geldig van 1/12/2014 tot en met 28/02/2015. Enkel geldig 
bij exclusieve opdrachten van 6 maand.

GRATIS bepaling EPC
 bij het te koop stellen van uw woning!

Markt 6, 8820 Torhout
t: 0032 (0)50 217 317 - f: 0032 (0)50 211 883
vastgoed@hankins.be - www.hankins.be

Openingsuren: ma-vrij: 9h30-12h30 / namiddag en za op afspraak

een neus voor vastgoed

OPEN DEUR
ZATERDAG 20 & ZONDAG 21 FEBRUARI

SPECIALE VOORWAARDEN

NOORDLAAN 12 - TORHOUT - 0477 77 40 29
OPENINGSUREN ZIE BOUDOLFTEGELS.BE

MEUBELEN CUYLLE
Oostendestraat 57 - Torhout - 050 21 24 49

www.meubelencuylle.be
Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

UW KLEERKAST OF DRESSING OP MAAT
verschillende kleuren, levertijd 4 weken

Medisch hulpmiddel CE. Vraag advies aan uw opticien.
Zie voorwaarden in de winkel.

UW TWEEDE BRIL
VOOR 1€ EXTRA

ROESELARE (rechtover Delhaize)
Westlaan 136. Tel. 051 21 21 23

SINT-KRUIS TE BRUGGE
(naast Vanden Borre)

Maalsesteenweg 330a
Tel. 050 37 27 37

ZEDELGEM
Torhoutsesteenweg 222d

Tel. 050 81 20 63
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P R A A T -  &  S F E E R C A F E

FLANDRIA
Aan station - Torhout

OPEN 7 OP 7
van 10u tot 22u

Heb je een passie voor online én
offl ine media? Is de lokale economie
belangrijk voor jou?

Dan ben jij misschien onze versterking!

zie meer op pagina 11

[VACATURE]
Customer Satisfaction Manager
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Vanaf heden officieel verdeler van:

[Verlichting & decoratieven]

#Handmade

volledig gamma in toonzaal

[DOHO0001] [DOHO0012]

[DOHO0044]

[DOHO0004]

[DOHO0043]

[DOHO0014] [DOHO0009] [DOHO0001]

- 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, ...
- warm-/koudwit
- inclusief rubbersnoer
- H55
- met/zonder IR-melder

LED-straler

€25incl btw
incl rec.

vanaf

- wit / grijs
- diameter: 105mm
- inbouwdiameter: 80mm
- 20W
- 8 ohm
- 50Hz - 15kHz

Artsound MD30/s

€40incl btw
incl rec. p

er duo

- vraag om advies!
- dimbaar
- warm-/koudwit
- RGB
- Draadloos/bedraad
- IP22 tot IP65

LEDstrips en toebeh.

PROMO

- 60cm, 1m20, 1m50
- start onmiddelijk!
- geen conversie!
- warm-/koudwit

LED TL-lampen

€25incl btw
incl rec.

vraag om advies!

CE – EN14604:2005/AC :2008
ANPI 1134-CPR-111/BFS/DD/075
DOP : KD128A/DOP001

3 x 3V batterei

Rookmelders

€9,9incl btw
incl rec.

- met / zonder timer
- plafond
- wand
- inbouwdia: 100mm
- geruisloos!
- diepe motor

Codume SR100/T

€55incl btw
incl rec.

- 50, 80, 1000, 150, 200L
- mono en 3-fasig
- grote stock!
- deskundig advies!

Topkwaliteit!

Dimplex Aquaplex

PROMO

Close IN 10L

€225incl btw
incl rec.

- 10/15L
- onder of bovenbouw
- 3j garantie
- 5j op kuip
- koperen ketel
- de beste die er is!

- stille pomp
- 3 waaiers
- inclusief presscontrol
- perfect voor de hele woning en tuin

Dab Euroinox 30/30M

€349incl btw
incl rec.

Pro Soldeerstation

€80incl btw
incl rec.

- manuele tempregeling
- digitale temperatuurschaal
- keramisch verwarmingselement
- incl. houder
- standaard soldeerpunt

Comelit videofoon 8461

€450incl btw
incl rec.

- strak design!
- 2-draads
- volledige kit
- opbouw
- incl. witte LED’s

- deskundig advies!
- grote stock
- snelle levering
- topkwaliteit!

Niko afwerkingen

PROMO

- GU10 / 230V
- 3,5W, 5,5W, 10W
- warm-/koudwit
- 3j / 5j garantie
- groot aanbod in stock!

GU10 Ledlampen

€9incl btw
incl rec.

vanaf

vanaf

- GU10
- LED / Halo / CFL
- tot 50W
- vast/wentelbaar
- wit/chroom/geb. staal

Standaard inbouwspot

€9incl btw
incl rec.

vanaf

- E27 / 230V
- LED of CFL
- Handgemaakt!
- Prachtig authentiek
- incl. rozet

DOHO0070 - Lighting

€125incl btw
incl rec.

DOHO0070 - Lighting
- GU10 / 230V
- Max 50W
- Halo, LED, CFL
- Wentelbaar
- Alu
- TOPkwaliteit

KMKGU - Inbouwspot

€19incl btw
incl rec.

8000 BRUGGE
brugge@elgb.eu

8400 OOSTENDE
oostende@elgb.eu

8820 TORHOUT
torhout@elgb.eu

8630 VEURNE
veurne@elgb.eu

9900 EEKLO
eeklo@elgb.eu

8800 ROESELARE
roeselare@elgb.euw

w
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gb

.e
u Ter Pannestraat 8

Tel. 050/33 34 32

Torhoutsesteenweg 677/2
Tel. 059/80 18 21

Noordlaan 17
Tel. 050/22 16 80

Albert I Laan 40
Tel. 058/31 51 39

Tieltsesteenweg 205
Tel. 09/327 08 04

Stationsdreef 104-110
Tel. 051/20 23 15

ELECTRO GROOTHANDEL
Installateur - Particulier - Handelaar

Doe-het-zelf

Pompen

Witgoed

Ventilatie

Verwarming

Verlichting

Lampen

Elektro

EL.G.B. Torhout

Open: ma - vrij: 8h30-12h/13h30-17h30, za: 8h30-12h

BAZUIN   •  02  •  17/02/2016 BAZUIN   •  03  •  17/02/2016
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Vanaf heden officieel verdeler van:

[Verlichting & decoratieven]

#Handmade

volledig gamma in toonzaal

[DOHO0001] [DOHO0012]

[DOHO0044]

[DOHO0004]

[DOHO0043]

[DOHO0014] [DOHO0009] [DOHO0001]

- 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, ...
- warm-/koudwit
- inclusief rubbersnoer
- H55
- met/zonder IR-melder

LED-straler

€25incl btw
incl rec.

vanaf

- wit / grijs
- diameter: 105mm
- inbouwdiameter: 80mm
- 20W
- 8 ohm
- 50Hz - 15kHz

Artsound MD30/s

€40incl btw
incl rec. p

er duo

- vraag om advies!
- dimbaar
- warm-/koudwit
- RGB
- Draadloos/bedraad
- IP22 tot IP65

LEDstrips en toebeh.

PROMO

- 60cm, 1m20, 1m50
- start onmiddelijk!
- geen conversie!
- warm-/koudwit

LED TL-lampen

€25incl btw
incl rec.

vraag om advies!

CE – EN14604:2005/AC :2008
ANPI 1134-CPR-111/BFS/DD/075
DOP : KD128A/DOP001

3 x 3V batterei

Rookmelders

€9,9incl btw
incl rec.

- met / zonder timer
- plafond
- wand
- inbouwdia: 100mm
- geruisloos!
- diepe motor

Codume SR100/T

€55incl btw
incl rec.

- 50, 80, 1000, 150, 200L
- mono en 3-fasig
- grote stock!
- deskundig advies!

Topkwaliteit!

Dimplex Aquaplex

PROMO

Close IN 10L

€225incl btw
incl rec.

- 10/15L
- onder of bovenbouw
- 3j garantie
- 5j op kuip
- koperen ketel
- de beste die er is!

- stille pomp
- 3 waaiers
- inclusief presscontrol
- perfect voor de hele woning en tuin

Dab Euroinox 30/30M

€349incl btw
incl rec.

Pro Soldeerstation

€80incl btw
incl rec.

- manuele tempregeling
- digitale temperatuurschaal
- keramisch verwarmingselement
- incl. houder
- standaard soldeerpunt

Comelit videofoon 8461

€450incl btw
incl rec.

- strak design!
- 2-draads
- volledige kit
- opbouw
- incl. witte LED’s

- deskundig advies!
- grote stock
- snelle levering
- topkwaliteit!

Niko afwerkingen

PROMO

- GU10 / 230V
- 3,5W, 5,5W, 10W
- warm-/koudwit
- 3j / 5j garantie
- groot aanbod in stock!

GU10 Ledlampen

€9incl btw
incl rec.

vanaf

vanaf

- GU10
- LED / Halo / CFL
- tot 50W
- vast/wentelbaar
- wit/chroom/geb. staal

Standaard inbouwspot

€9incl btw
incl rec.

vanaf

- E27 / 230V
- LED of CFL
- Handgemaakt!
- Prachtig authentiek
- incl. rozet

DOHO0070 - Lighting

€125incl btw
incl rec.

- GU10 / 230V
- Max 50W
- Halo, LED, CFL
- Wentelbaar
- Alu
- TOPkwaliteit

KMKGU - Inbouwspot

€19incl btw
incl rec.

8000 BRUGGE
brugge@elgb.eu

8400 OOSTENDE
oostende@elgb.eu

8820 TORHOUT
torhout@elgb.eu

8630 VEURNE
veurne@elgb.eu

9900 EEKLO
eeklo@elgb.eu

8800 ROESELARE
roeselare@elgb.euw
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Tel. 050/33 34 32

Torhoutsesteenweg 677/2
Tel. 059/80 18 21

Noordlaan 17
Tel. 050/22 16 80

Albert I Laan 40
Tel. 058/31 51 39

Tieltsesteenweg 205
Tel. 09/327 08 04

Stationsdreef 104-110
Tel. 051/20 23 15

ELECTRO GROOTHANDEL
Installateur - Particulier - Handelaar

Doe-het-zelf

Pompen

Witgoed

Ventilatie

Verwarming

Verlichting

Lampen

Elektro

EL.G.B. Torhout

Open: ma - vrij: 8h30-12h/13h30-17h30, za: 8h30-12h

BAZUIN   •  02  •  17/02/2016 BAZUIN   •  03  •  17/02/2016

Pens jagersst raat 28
8400 Oostende

059 56 71 30

info@vi l la-aqua.com
www.vi l la-aqua.com

VILLA AQUA

Ontspannen op het 

ritme van de zee

SAUNA -  BEAUTY -  B ISTRO

Knip deze originele bon uit en 
betaal slechts € 16 * i.p.v. € 29

voor een saunatoegang.

* Bon afgeven aan de receptie bij het inchecken,  
geldig van 15/02/2016 t.e.m. 23/03/2016.



Stationsstraat 10-14 - Eernegem

059 29 96 49

www.mlmode.be

NEEM DEEL AAN ONZE
COMMUNIEWEDSTRIJD!

“WIN EEN IPAD“
VOOR DE COMMUNIEKANT

EIGEN RETOUCHE ATELIER
Zeer ruim assortiment per merk

DONDERDAG 18 FEBRUARI
Caroline Biss-dag
met mannequin in de winkel

Steeds van alle merken
de GROOTSTE KEUZE!

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

AMANIA MO
BRAX FEEL

GOOD
CAROLINE BISS

DEYCK
GIOVANE

GELCO
GERRY WEBER

JOSEPH RIBKOFF
LECOMTE

LEO & UGO
MAC

MARIE MERO
PASSIONI

RABE
RAPHAELA

RAFAELLO ROSSI
THOMAS RABE

TONI &VERY
SIMPLE

LES CORDES
TITTO

Bij iedere 
aankoop

een attentie!

Sfeercafé Maranshof
Ieperseheerweg 13 - Torhout

Openingsuren: Maandag: 13u tot … - Donderdag: 13u tot …
Vrijdag: 16u tot … - Zaterdag: 20u tot …

VRIJ. 11 MAART MISS ZARINA SHOW
ALTIJD PRIJS - Ook tombola met mooie prijzen:

Chantilly Torhout - Bardo Lounge - Kapsalon Figaro - Sfeercafé Maranshof

VRIJ. 25 - ZAT. 26 - ZON. 27 & MAA. 28 MAART

PAASWEEKEND
ZON. 27 MAART UITZONDERLIJK OPEN DISCOPARTY met aangepaste kledij

OLDTIMERTOER - Laatste stop Maranshof - Breughelavond €10 p.p.
Reservatie via Filip: 0495 33 94 48 - Beperkte plaatsen

TEST-ZONDAGEN in MAART 
bij Motozaak DE ENGEL

Opendeurweekend
Flinstones - It

ICHTEGEM Elke zondag van maart opent Motozaak De Engel 
zijn deuren voor TEST-ritten met Elektrische Fietsen. Kom ge-
rust eens langs en test een van onze 10 Test-fi etsen, en maak 
Uw keuze uit onze ruime gamma Elektrische Fietsen van Ga-
zelle, Beaufort en Qwic. 
Voor elk wat wils : van 
Klassiek over Retro naar 
Design en Modern. Ver-
geet natuurlijk ook niet 
ons uitgebreid gamma 
scooter en grasmaaiers, 
iedereen welkom. Moto-
zaak De Engel - Ringlaan 
53 - Ichtegem.

ICHTEGEM Tijdens de opendeurdagen van 30 en 31 januari 2016 
naar aanleiding van het 1 jarig bestaan, kon u een tablet winnen. 
Uit de tal van deelnemers was De Heer Roland Sanders uit Eer-
negem de gelukkige winnaar. Profi ciat. Bij Flinstones-IT kan je 
terecht voor  de aankoop en onderhoud van uw computer, laptop, 
tablet. Ook alle info i.v.m. uw Multi Media bespreken wij graag 
met u. Flinstones – 
IT dankt zijn talrijke 
klanten voor het ver-
trouwen in het eerste 
jaar, wij zijn er zeker 
van dat we in de toe-
komst nog meer voor 
u zullen betekenen. 
Flinstones – IT En-
gelstraat 120  Ichte-
gem. www.fl instones.
be 0478 33 60 28 – 051 
62 31 17
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Sodrie gerenoveerd!

Tanja Werbrouck (Lingerie Tanja) 
heeft de top van de 5810m

hoge Cayambé bereikt

TORHOUT Na 13 jaar de zelfde uitstraling was het tijd om onze 
zaak in een nieuw kleedje te steken, wij wilden een warme hui-
selijke sfeer creëeren waar de dames zich direct thuis voelen, met 
tinten als taup, goud en gebroken wit zijn wij daar fantastisch in 
geslaagd! In augustus 1993 zijn wij met de zaak gestart voor da-
mes met een maatje meer, dit in onze garage thuis, daar had ik een 
gezellig winkeltje die al vlug uit zijn voegen barste. Na een zeer 
geslaagd eerste jaar hebben wij de deuren geopend in het cen-
trum van Torhout, namelijk in de Karel de Ghelderelaan dit vanaf 
oktober '94. In 2003 zijn wij verhuist naar het huidig pand in de 
Oostendestraat 27,  al 23 jaar verwennen wij met veel plezier onze 
klanten, verkoopster Bianca die sinds 1999 in dienst is en ikzelf, 
allebei met een maatje meer, weten de noden van onze klanten 
maar al te goed.  Heel graag verwennen wij de klanten met exclu-
sieve collecties waar kwaliteit en pasform van groot belang zijn, 
uiteraard hebben wij de gekende merken in huis voor een maatje 
meer, zoals VERPASS, CHALOU, SALLIE SAHNE, SAMOON, YOEK, 
VIA APPIA DUE, RABE en nog veel meer, steeds gaan wij opzoek 
naar collecties die voldoen aan de verwachting van de klanten. Als 
de dames met een goed gevoel en de glimlach onze zaak buiten 
gaan,daar doen wij het voor!

TORHOUT Met een groep vrien-
den van 15 ondernemers waar-
onder ook Torhoutenaar optieker 
Meulemeester zijn ze naar Ecua-
dor vertrokken om de vulkaan 
Cotopaxi te beklinnen. Tijdens 
die trip geven ze 60.000 euro in 
Quinoa voor de boeren te steunen 
voorwaar een mooi gebaar. Ze zul-
len moeten klauteren over rotsen 
en dan de gletsjer na een langza-
me aanloop en inwerkdagen voor 
hoogte en klimaat. Metde  cram-
pons (steigijzers, ijzeren pinnen 
die aan onze schoenen hangen om 
mee te stappen in de sneeuw en het ijs) Ze moesten echt klimmen 
en klauteren tussen bulten ijs, springen over kloven, klimmen in de 
sneeuw. Ze hebben 1200 meters overbrugd in die 7,5h, dat kan dus 
wel tellen! Zes uur hebben Ze gewandeld in het donker, dat is echt 
verstand op nul en gaan voor die top! Stap voor stap, want op die 
hoogte zit er echt wel minder zuurstof in de lucht. Je bent vlug bui-
ten adem!! Eens de zon opkomt hebben ze prachtig zicht!! Amai, 
wat kan sneeuw en ijs toch mooi zijn! Je zou de natuur wel waar-
deren hoor! En dan komt de top daar in zicht, yes!! Nog een laatste 
keer op onze adem trappen, want het is super steil,... En daar zijn 
we dan, Ze zijn nog met 5,... De emoties laaien op en de tranen 
beginnen te vloeien... Tanja heeft het gehaald, 5810m, de top van 
de Cayambé, hiervoor heeft ze 6 maanden getraind, super!! De be-
loning is fantastisch, wat een zicht! De wolken zijn opgekomen en 
de bergen in de verte liggen precies onder een dekentje, de zon 
staat nog laag aan de horizon te piepen,... Na een uurtje te beko-
men op de top, moeten ze terug afdalen. Want we zitten op de eve-
naar, eens de zon opkomt schijnt die heel hard, gaat er ijs smelten 
en komt er lawinegevaar. Het is nu nog 4 uur terug afdalen, naar 
de start. De eerste 2 uur, oké, het is enorm lastig, maar het moet, 
we kunnen tenslotte niet boven blijven en de euforie overheerst 
nog! Maar die laatste twee uur, ze kon niet meer, uitgeput, voeten 
omslaan, mijn crampons die aan mijn broek haperen, vallen, en er 
komt precies geen einde aan.Ze heeft al serieus op karakter moe-
ten wandelen, maar dit blijkt toch de ultieme test hoor. Stap voor 
stap, bereiken ze met onze groep de eindmeet... En het enige waar 
ik dan nog zin in had was een tas warme soep en een bed, zo uitge-
put waren we allemaal,... Maar de voldoening is zo groot!! 

PWA & Blink zetten trouwe 
medewerkers in de kijker

TORHOUT De PWA en het dienstenchequebedrijf Blink gevestigd 
in de Maria van Bourgondiëlaan in Torhout, bedankte onlangs het 
personeel met een nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze bijeenkomst 
zette schepen Elsie Desmet, bevoegd voor sociale tewerkstelling, 
enkele medewerkers die al tien jaar trouw de dienst uitmaken bij 
Blink, in de kijker. De PWA nam ook afscheid van een trouw me-
dewerkster. Christa Kindt gaat voortaan van het leven genieten. 
Die trouwe medewerkers zijn: Lieve, Kathy, Jeannine, Heidi, Erna, 
Monique, Els en Christine. Zij worden bedacht met een Torhoutbon 
waarmee ze zichzelf eens goed kunnen verwennen bij heel wat 
Torhoutse handelaars. Het Dienstenchequebedrijf Blink telt maar 
liefst 72 enthousiaste gemotiveerde medewerkers en 344 tevreden 
klanten. Schepen Elsie Desmet confronteerde in 2014 het PWA-per-
soneel met het gegeven wat met de PWA in de toekomst en hoe zal 
die verder evolueren. Helaas maakte 2015 haar en het personeel 
niet veel wijzer. “Een duidelijk antwoord bleef ook in 2015 uit”, 
gaf schepen Elsie Desmet eerlijk toe. “Het enige wat we tot nu 
toe weten is dat op 31 december 2016, het PWA-verhaal voorbij is. 
Vlaanderen werkt volop aan de hervorming van het huidige PWA-
systeem. Vanaf één januari 2017 wel men de PWA-werknemers 
heroriënteren, zodat ze in andere stelsels terecht kunnen komen; 
gebruik kunnen maken van andere maatregelen of deel kunnen 
uitmaken van een alternatief voor het huidige PWA-systeem”, ver-
duidelijkt schepen Desmet. “In elk geval belooft Vlaanderen dat 
de PWA-werknemers hun bestaande rechten zullen behouden.” 
Op de foto de trouwe medewerkers in het gezelschap van OCMW-
voorzitter Joost Cuvelier, schepen Elsie Desmet, schepen Kristof 
Audenaert en de mensen van de beheerraad.

Oostendestraat 27 - TORHOUT 
T 050 22 23 38 - www.sodrie.be

VOLSLANKBOETIEK
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van 15 t.e.m. 28 februari 2016
ma-vr 13.30 u tot 19.00 u & za 9.00 u tot 17.00 u

zondag 21 & 28 februari 2016
van 14.00 u tot 18.00 u

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

open: 9 tot 12 u. - 13.30 tot 18.30 
zat. 10 tot 12 u. - 13.30 tot 18 u.
dinsdag gesloten

van vrijdag 19 februari t.e.m.
zaterdag 27 februari 2016

ZONDAG 21 FEBRUARI 
open van 10 tot 12.30 uur

RECHTSTREEKSE KORTING10% 

van vrijdag 19 februari t.e.m.
zaterdag 27 februari 2016
van vrijdag 19 februari t.e.m.
zaterdag 27 februari 2016
van vrijdag 19 februari t.e.m.

ZONDAG 21 FEBRUARI 
open van 10 tot 12.30 uur

OPENDEUR

De winkel is 
uitzonderlijk open
op dinsdag 23 februari
van 10 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur

VILA JOY
NIEUW

BROEKEN

PARA MI

KM - R.RC. GENT-ZEEHAVEN
BALOVERHANDIGING

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 OM 19u30

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

Deze publiciteit wordt u aangeboden door:

bvba stortbeton

RIK HOLLEVOET
BETONCENTRALE
Oude Gentweg 47
Torhout - 050-21 13 45

Scheidsrechter Windels, Joël Willem (KMT), 
Wim Boydens (4D-Trans),  Thomas Goddeeris 

(Kapitein KMT) en Andy Gryson (KMT)

4D-Trans

Roeselaarseweg 30

8820 Torhout
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ONTWERP
• bespreking ter plaatse
• opmeting
• bespreking +
   eventuele wijzigingen
• ontwerp en offerte

AANLEG
• uitvoeren grondwerken
• plaatsen van drainage
• plaatsen terrassen
• plaatsen afsluitingen
• aanplanten
• aanleg gazon
• afwerking

ONDERHOUD
• scheren en snoeien
• opkuis
• bemesting
• ziektebehandeling

Lekestraat 89 
KOEKELARE
wim.dereu@telenet.be
T 0476 63 76 43 (Bianca)
T 0495 52 67 31 (Wim)
Open van 9 tot 12u 
en van 13.30 tot 17.30 
Zaterdag van 8 tot 12u 
en van 13 tot 15u

Merken:

VERKOOP VAN 
kettingzagen 
en heggescharen

NU NOG TIJD VOOR HET WINTERONDERHOUD 
VAN UW GRASMACHINES
De machines kunnen GRATIS worden afgehaald.

VERKOOP VAN 

en heggescharenen heggescharen

Wat met uw gazon in februari? Waarom wordt mijn buxus ziek?

Gazon onderhouden

In februari mag je gerust nog kalk strooien op uw gazon om de 
PH te verbeteren. Liefst niet wanneer het gras of de ondergrond 
nog bevroren zijn, dan is het aangeraden zo weinig mogelijk op 
het gazon te lopen. Slechte plekken in het grasveld voorkomen is 
het beter om nog met de herstelling te wachten tot in de maand 
maart. Een elektrische grasmachine vraagt ook regelmatig een 
onderhoudsbeurt… is de verlengkabel nog in goede staat? Een 
bot mes is slecht voor uw gazon… het is aangeraden om jaarlijks 
het mes van uw machine te laten slijpen. Een benzine grasmaaier 
vraagt meer onderhoud dan een elektrische. Naast het slijpen 
van het maaimes dient ook de luchtfi lter gereinigd te worden - de 
bougie en de carburator - het oliepeil (verversing) – alles dient 
nagezien. Aldus zal u tijdens de volgende lente optimaal gebruik 
kunnen maken van uw grasmaaier en zal u kunnen genieten van 
een perfect gazon. Als u deze onderhoudspunten niet zelf kunt 
uitvoeren, dan roept u beter de hulp in van een specialist!

Buxus wordt aangevallen zowel door insecten als door ziekten. 
Qua insecten worden ze aangevallen door de buxusbladvlo. De 
buxusbladvlo is een heel klein beestje. Ze nestellen zich met hon-
derden tegelijk tussen de jonge bladeren die door hun toedoen 
gaan krullen. Staan er op de bladeren kleine geelachtige streep-
jes, dan is er buxusspintmijt aan het werk geweest. Qua ziekten 
is de buxus gevoelig voor de volutella buxi, waarbij de plant hier 
en daar dorre takken krijgt. Bij vochtig weer komen er roze vlek-
jes onder de blaadjes. Worden de bladeren zwartgrijs, dan lijdt je 
plant aan cylindrocladium. De blaadjes vallen ook af wanneer je 
aan de plant komt. Net zoals voor een gezonde gazon is ook bij de 
buxus vooral kalk en genoeg voeding belangrijk voor het beko-
men van gezonde, ziektevrije planten.  

Elke tuinbezitter droomt van een mooi gazon. Een mooie groene 
grasmat komt er echter niet vanzelf, dit vergt veel inspanning en 
onderhoud. Ook voor het onderhouden van uw gazon staat uw 
tuinman voor u klaar. Wilt u het toch liever zelf doen? Lees hieron-
der enkele tips voor het onderhouden van uw gazon.

• Uw grasmat moet regelmatig gemaaid worden. In de lente en 
de nazomer moet dit wekelijks en tijdens de zomermaanden om 
de week. Zorg ervoor dat u uw gazon niet te kort maait. Te kort 
gemaaid gras kan zichzelf niet beschermen tegen de zon met 
uitdroging als gevolg.

• Bemest uw gazon. Bij het maaien van uw gazon verdwijnen er 
veel voedingsmiddelen uit het gras. Dit tekort is zelf aan te vul-
len door het te bemesten. U bemest uw gazon de eerste keer in 
maart/april, de tweede keer in juni/juli en de derde en laatste 
keer in september/oktober.

• Besproei uw gazon wanneer nodig. In droge periodes is het aan 
te raden uw gazon één keer per week overvloedig te besproeien 
met water. Besproei uw gazon niet iedere dag. Hiermee voor-
komt u dat het gras zwak wordt.
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GRANDIOZE
OPENDEURDAGEN
Van zaterdag 20 februari t.e.m. zondag 6 maart 2016

Open tijdens de weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
Op zaterdag en zondag open van 8 tot 17 uur

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van tuinhuisjes, garages, 
carports, paardenstallen en windschermen en dit alles op maat gemaakt!

Alle tuinhout is ook te verkrijgen voor de doe-het-zelver
NIEUW: TUINHUIZEN IN THERMOWOOD & PADDOCK

Er staat tevens een drankje en een hapje te wachten 
op u in ons verwarmd atelier!

Provinciebaan 6 - Koekelare
T 051 58 07 64 - F 051 58 35 21

info@houthoek.be - www.houthoek.be

Van zaterdag

20 februari

t.e.m. zondag

6 maart 2016

Tuinhier Koekelare

Ongedierte in tuinplanten

KOEKELARE: De eerstvolgende vergadering gaat door op vrij-
dag 19 februari 2016 om 19u30 stipt in zaal De Mokkernaere 
Lekestraat 42 te Koekelare. De voordracht gaat over snoeien en 
onderhoud van rozen het hele jaar rond, door Depoorter Jerome 
van het Koekelaarse Rozenparadijs. Alle werkzaamheden van de 
rozen komen aan bod…maand per maand, zoals plantenkeuze, 
waar en hoe planten, bemesten, snoeien, ziektebestrijding… en 
algemene verzorging van de bloemen. Leden gratis, niet leden 
betalen 3 euro per gezin.

Behalve sterkte thee om bladluis mee te verjagen, zijn ook uien-
schillen handig te gebruiken in de tuin. Planten die last hebben 
van ongedierte kunnen besproeid worden met een aftreksel van 
uienschillen. Het ongedierte kan hier niet tegen en zal je plant 
snel met rust laten.

Afsluitingen Jerry

Bezoek onze website: www.afsluitingenjerry.be

Barsidamstraat 43 - 8610 Zarren
Jerry: 0475 49 34 35 - Pieter: 0495 62 85 94 

info@afsluitingenjerry.be - Volg ons op Facebook

• Plaatsen van allerhande afsluitingen
• Alle grondwerken met kraan, bull,…
• Renovatie van bestaande tuinen 
• Aanleg van parking, tuinpaden,
  terrassen en zithoeken
• Aanleg van vijvers 
• Plaatsen van keerwanden
• Snoeien en vellen van hoge bomen
  + verhakselen
• Plaatsen van houten bijgebouwen
• Verkoop boomschors (ook levering aan huis)
• Ontmossen van  paden, muurtjes, opritten,
   tuinmeubelen en houten schermen

T U I N A A N L E G  &  O N D E R H O U D

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN ADVIES

www. f a c e b o o k . c om / t u i n e n w a n n e s

T  0 4 8 6  2 8  6 0  0 3  |  w a n n e s . d e c o r t e @ t e l e n e t . b e

W W W . T U I N E N W A N N E S . B E
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IMMO
TE HUUR

TH TORHOUT app. 1 slpk, vernieuw-
de keuken en vernieuwde badkamer 
met douche, bij markt en station, 
zonnig terras achteraan, 2de verd, 
lift, instapklaar, 480 euro, tel 051 
503011 2200

TH Ieper (Westkaai) : 3 winkel- 
of kantoorruimtes (casco) + event. 
aanpalende gar. ZEER GUNSTIGE 
voorwaarden : 1e jaar : geen huur-
geld te betalen, 2e en 3de jaar : 
250€/mnd, 280€/mnd, 310€/mnd, 
4de jaar : 500€/mnd, 560€/mnd, 
620€/mnd 2199

TE HUUR IN KOEKELARE NIEUW-
BOUW GELIJKVLOERSAPPARTE-
MENT STERRESTRAAT 47. Gele-
gen in de dorpskern van Koekelare. 
Ruim appartement met 2 slaapka-
mers, badkamer met bad + douche-
scherm en badkamermeubel, open 
ingerichte keuken, berging, groot 
terras, garage en autostandplaats. 
verwarming met gas. 600 euro /
maand, geen bijkomende kosten. 
TEL. 050 / 21 20 27 2203

TE HUUR IN ZWEVEZELE MARKT-
PLEIN 8. Nieuwbouwappartement 
met 2 slaapkamers , berging, ruime 
badkamer met bad, open ingerichte 
keuken, balkon, gemeenschap-
pelijke tuin, dubbele garage, ver-
warming met gas. gelegen op 2de 
verdiep, er is geen lift . 575 euro/
maand, er zijn geen bijkomende 
kosten. vrij op 1/4/16 2203

App te Torhout Rijselstr 81A 1e 
verdiep 2 slpk zonnig terras ber-
ging garage vrij 1/02/16 €560 GSM 
0478/591984 2200

TE HUUR APPARTEMENT TE ICH-
TEGEM, Engelstraat 2e VERDIE-
PING inkom - berging - living - 
keuken – 2 slpk – badkamer – 2 
terrassen. HUURPRIJS : 480 € PER 
MAAND Voor afspraak : 051/58 88 
88 Onmiddellijk vrij TOZ

IMMO
TE KOOP

IEPER : Nieuw app (glvl), 172.000€, 
2 slpk, inger kkn & badk, gr living, 
berging, privé tuintje, gar mog 
(25.000€) op wandelafst vd Markt 
en aan bushalte, weldra woonkl, 
ideale belegging, 057/21.72.72 2199

NIEUWE PRIJS! Te koop: Garage te 
Torhout : Kortemarkstraat 70, 3 x 5 
m. bovengronds, centraal gelegen. 
0475 9152 90 2202

Appartement met nieuwe inge-
bouwde keuken, vernieuwde bad-
kamer, vernieuwd apart toilet en 
nieuwe Quickstep. Inkom met 
ingemaakte kast, ruime living en 2 
slaapkamers. Overal dubelglas in 
alu. ramen. Knus, zongericht ter-
rasje. Lage vraagprijs en syndicale 
kosten in een gebouw met lift. 0497 
75 71 21  2201

IMMO
GEVRAAGD

Koekelare, Kortemark, Torhout, 
zoekt woonhuis met tuin te koop 
gevraagd, prijs 135000 euro (± 
5.500.000 BF) 056/20 64 28 TOZ

Regio Diksmuide, Torhout villa 
te koop gevraagd met rustige lig-
ging, prijsklasse 170.000 euro (± 
6.850.000 BEF) tot 280.000 euro 
09/234 03 88 2205

GEVRAAGD

Te huur: Appartement Spanje Cap 
Salou. 6 pers. aan zee met zwem-
bad, alle comfort, 30€/d, hoogsei-
zoen 70€/d 0478 25 76 01 2202

Chef kok (m/v) Vast dienstverband 
- 5 dagen week - 050/21 50 01 - 
www.heuvelhof.be 2201

Gevraagd: Hulp afwas / keuken 
halftijds m/v vrij op woensdag en 
zondag. Hulp op zat. winkel/ate-
lier m/v. Slagerij Hans St-henricus, 
graag eerst telefonisch contact 051 
72 39 20 2202

Wij zoeken een handig iemand die 
wat van alles kan, iets voor u? Bel 
gerust 0492 97 22 99 regio Torhout

 2202

VAKANTIE

Te koop: TEELAARDE containers 
Vulsteke - KORTEMARK 051-56 85 
80 intr. prijs TOZ

Te Koop :  balen hakselmaïs +/- 
350kg - balen vlasleem +/- 100kg 
- Ichtegem - 0474 / 21 78 74 2207

Elekt scootmobiel in perf staat, 4w, 
mandje+lader incl, lev a huis, nwpr 
4500, weg v 1500E, 0472/702.088

2216

Te Koop: DROOG BRANDHOUT - 
Ichtegem -  0474 / 21 78 74 2207

TE KOOP

ALLERLEI

AANKOOP
OUDE METALEN

Particulieren en bedrijven
GRATIS OPHALING

QRC bvba
Ambachtstraat 2 - 8820 Torhout

0494/853 805
qrc.recycling@gmail.com TO

Z

Tuinen Trio, ontwerp, aanleg en 
onderhoud, snoeien, vellen van 
bomen, uitfrezen van boomwortels 
0477/59 30 49 2203

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
Z

AUTO’S
GEVRAAGD

Auto’s, caravans, moto’s, camio-
netten, jeeps, mobilhomes, bellen 
is geld tellen 0475/72 60 62 2216

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud 
ijzer 0494/85 73 95 info@
verkoopzaalrobbe.be TOZ

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

TE KOOP > NIEUWPOORT TE KOOP > BOVEKERKE

GSM 0472 52 80 20

Langestraat 66
1e verd

Vraagprijs: 
160.000 euro

Gerenoveerd app. 
inkom, toilet, woon-
kamer, keuken, ber-

ging, 2 slpks, badk, terras. Mogelijkheid tot 
laag beschrijf. Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvv. EPC: 
230 kWh/m².

Moscou 16
Vraagprijs: 

150.000 euro
Op te frissen wo-
ning met woon-
kamer, keuken, 2 
slaapkamers, bad-

kamer, zolder, garage en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk! Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, gvv. 
EPC: 400 kWh/m².

TE KOOP > MOERE

TE KOOP > KOEKELARE
Dorpsstraat 5
Vraagprijs: 

189.000 euro
Horecazk met woonst 
toplig! Indel. handelsz: 
toog met zith, rook-

ruimte/biljartz, kkn, sanitair gedeelte en tuin. In-
del. privé: woonk, open kkn, badk, 3 slpks, was-
ruimte. Vrij van brouwer! Sted. inl: Vg, Wg, gdv, 
gvv. EPC: 338 kWh/m². Nieuwe voorwaarden

TE KOOP > ZEEBRUGGE
Zeedijk 2 bus 10

Vraagprijs:
540.000 euro

H a n d e l s p a n d , 
ingericht als kof-
fie- en ijssalon + 
studio. Inboedel 

inbegrepen. Kan dienst doen als restaurant, 
wijnbar, ... Beschermd gebouw. EPC: 172  
kWh/m². sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, gvv.

Oostendestraat 
358A 

Huurprijs: 
900 euro 

Nieuwbouw wo-
ning met inkom, 
toilet, woonkamer, 

keuken, wasruimte, 4 slaapkamers, bad-
kamer, zolder en tuin. Beschikbaar: 1 maart.  
E-peil norm: E70.

Molenstraat 48
Vraagprijs:

245.000 euro
N i e u w b o u w 
woning met 
w o o n k a m e r, 
kkn, 3 slpks, 

badkamer, garage en zuidgerichte tuin. In-
spraak in de plannen mogelijk !!

TE HUUR > KOEKELARETE HUUR > KOEKELARE TE HUUR > OOSTENDE

TE KOOP > KOEKELARE
Zuidstraat 20 bus 1

Vraagprijs:
135.000 euro

Instapklaar app 
(92m²) in centrum. 
Indeling: inkom, 
woonk, open keu-

ken, badkamer, 1 slpk, berging. Laag beschrijf 
mogelijk! EPC: 267 kWh/m². sted. Inl: Vg, Wg, 
gdv, gvkr, gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

Dorpsstraat 11A
Huurprijs: 
650 euro

Duplex met in-
kom, woonka-
mer, keuken, 
wasruimte, 3 

slpks, badk en terras. Beschikbaar: onmid-
dellijk. EPC: 254 kWh/m².

Verenigingstraat 
13 bus 101
Huurprijs: 
510 euro

Nieuwbouw app 
met inkom, toi-
let, woonkamer, 

keuken, 1 slaapkamers, badkamer en ter-
ras. Beschikbaar: 1 maart. EPC: 97 kWh/m².

TE KOOP > KOEKELARE
Westmeetstraat

Vraagprijs:
192.475 euro

Twee nieuwbouw 
woningen: wind- 
en waterdicht af-

gewerkt. Indeling: inkom, toilet, woonkamer, 
keuken, wasplaats, berging, 3 slaapkamers, 
badkamer, zolder en garage. sted. Inl: Vg, 
Wg, gdv, gvkr, vv. Plannen op kantoor.

TE KOOP > KOEKELARE TE HUUR > TORHOUT
Lekestraat 34

Instapklare woning 
met inkom, woon-
kamer, keuken, 3 
slaapkamers, bad-

kamer, zolder, berging en tuin. Polyvalente 
ruimte aanwezig! Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, 
vv. EPC: 459 kWh/m².

VERKOCHT
IN 1 WEEK

NIEUWNIEUW

NIEUW

NIEUW

REEDS 1

VERKOCHT
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Bent u iemand die graag iets anders wenst?
Iets unieks? Dan zijn wij de drukkerij voor jou!

Bruggestraat 113 - Torhout - 050 211 611 - info@printea.be - www.printea.be
instagram.com/print_ea - facebook.com/PrinteaPrinting

Ommegangstraat 4A - Koekelare - Gsm 0476-77 24 46
www.vastgoedsinnaeve.be - info@vastgoedsinnaeve.be Jeffrey Sinnaeve

TE HUUR: KOEKELARE 
Nieuwstr 1b. Energiez nieuwbouwwoning, inkomh, 1 wc be-
neden, 1 wc boven, liv, kkn, wask, berg, 3 ruime slpks, badk, 
zolder, terras, tuin, garage. In de nabijheid 
van openb vervoer en winkels bakkerij/
beenhouwerij/discount/ apotheek. Gn huis-
dieren toegelaten. Vrij vanaf 1/03/2016. 
EPC:138,46 kWh/m². Huurprijs 750 €/mnd

TE KOOP ICHTEGEM:
Te renoveren dubbele woonst (tweewoonst) met schuur op 1500m², te bereiken langs een smalle 
landelijke weg net buiten het centrum van Ichtegem. Geen ver-
plichting EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de 
woningen. Waren oorspronkelijk 2 werkmanswonigen die werden 
samengevoegd tot 1 grote woning. Beide huizen zijn te koop als 1 
geheel. Vraagprijs 277 500 €

TE KOOP: EERNEGEM
Rijwoning op een grondopp 469 m², liv - kkn - waspl - badk - ga-
rage - terras - opbergruimten - die-
pe tuin - nachth - berg onder trap 
- 2 slpks - zolder. EPC:829 kWh/
m²j UC:20160126-0001829731-
1. Vraagprijs 135 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Woning met meegaande grond, gelegen langs een rustige baan te Koekelare. Alleenst bebouwing op een grondopp van 
1288 m². Grondoppervlakte van 368 m² met ernaast bouwland met een grondoppervlakte 
van 920 m². Deze woning bestaat uit: inkomhal - salon - living - keuken - kelderruimte 
- wc - wasplaats - bergruimte - nachthal - 2 slaapkamers - diverse koterijen - groot stuk 
onbebouwde grond naast de woning met uitzicht op het bos. KI 216 €, laag beschrijf mo-
gelijk. Geen verplichting EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de woning.

TE KOOP: KOEKELARE
Te renov woning, inkomh - liv – kkn - kelderberg - badk met 
lavabo/ ligb/ toilet - bergruimte - polyv ruimte gelijkvl ideaal om 
garage van te maken - 4 slpks - zolder - koer - tuin uitw achter 
langs zijp andere str. KI 245€, mo-
gelijkh lg beschr. EPC: 592 kWh/
m²j UC:2015072 2-0001779466-
1. Vraagpr 158 000 €

TE KOOP: BEERST
Hoograadstr 2A. Alleenst villa, gelegen grondopp 881 m², gr bewoonb opp 330 m². 
Gelijkvl: ruime inkomh (7,20x3,50m) - afzond wc met handwasser - gr liv (4,80x10m) 
- gr inger kkn met kookeiland (5,40x7,25m) - beteg bergruimte - waspl - dub garage 
(6,05x5,70m) - slpkr / bureelr. 1ste verdiep: slpkr bijhor 
dresssruimte - 2 slpks - badk dub lavabomeub / afzond 
douche / 2 persligb / wc. Zolder aanwez. Ruime zon tuin 
met bijhor gr terras. EPC:135 kWh/m². Vraagpr 450 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Alleenst woning, gelegen grondopp 952 m² centr. gelijkvl: ruime inkomh - af-
zond wc - gr liv (11x4,50m) - gr inger kkn inbouwtoestellen - waspl - garage 
- oprit - houten berg - ruim tuinh - gr terras & ruime tuin. 1ste verdiep: 4 slpks 
(4,50x3,85m / 4x3,90m / 4x3,15m / 4x3,85m) 
- badk badkmeub / afzond douche / ligb / wc. 
Zolder. Instapkl. EPC:292 kWh/m² UC:20081218-
0000028043-00000005-6. Vraagpr 365 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
4 slpks, perc 708 m² en vol zuidger tuin. Straatbr 15 m. Gelijkvl in-
komh - ruime liv - zith - kkn - gr opbergr erbov gr zolderr - polyv ruimte 
heden dienst als kapsalon - 1 slpkr - badk. 1ste verdiep: ruime badk - 
3 gr slpks (4x4m). Vol overzold. Op-
rit nst woning uitkomt garage, ver-
schil berg, zuidger tuin. Mogelijkh 
lg beschr KI 632 €. EPC:1002 kWh/
m²j UC:20160130-0001831007-1. 
Vraagpr 250 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Hoeve met bijgebouwen is vol te renov of kan dienen vr 
vol nw proj. Woning ligt op perc v ± 3800m², mogelijkh 
om rondom woning extra grond bij te kopen. Woonh, 
gr stal, schuur en 
bijgebouw aanwez. 
Enorm vl mogelijkhed 
en heeft rondom een 
mooi open zicht over 
de velden. Epc : n.v.t

TE KOOP: KOEKELARE
Prachtige alleenst woning met landelijk zicht te Koekelare (Bovekerke). Deze woning 
bestaat uit: op het gelijkvloers: inkomhal - ruime living - open ingerichte keuken met 
aansluitend een bergruimte - badkamer - garage - 
terras - tuin. Op het eerste verdiep zijn er 4 slaapka-
mers en een bergruimte. Deze woning werd volledig 
en recent gerenoveerd. Mogelijkheid laag beschrijf. 
EPC:226 kWh/m²jaar UC:20160204-0001832700-
1. Vraagprijs 305 000 €.

Kantoor met kijketalage 
in de Ommegangstraat 4A 

te Koekelare 
(voorkant kerk De Mokker)

TE KOOP: KORTEMARK 
Deze woning is gelegen op een grondopp van 722 
m², inkomhal - woonkamer - eetkamer - keuken - in 
te richten badkamer - twee slaapkamers - zolder met 
mogelijkheden tot inrichten van meerdere slaapkamers 
- kelder - ruime tuin. Stedenbouwkundige inlichtingen 
aanwezig. Klein beschrijf mogelijk! Geen verplichting 
EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de 
woning. Vraagprijs 125 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Charm woning enk jaren geleden vol gerenov en vol instapkl. 5 slpks, 
perceel 653 m² en vol afgesl zonger tuin met terras. Inkomh - wc - eetpl 
- salon - nwe kkn alle modern comf - ontbijth - berg - kelder - terras - 
tuin - vl opbergruimt - garage 40 m² - nachth - bureau 39 m² ruime badk 
dub lavabo, ligb en afzond inlpdouche en wc - polyv ruimte 35 m² - 2e 
badk dub lavabo/ wc / douche - zolderberg. 
Cv aardg, hgrendsketel. EPC:336 kWh/m²j 
UC:20151123-0001813683-1. Vraagpr 
375 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rust gelegen alleenst villa grondopp 638 m². Kwalit afgew en is een aanrader 
voor diegene die zich wenst te vestigen in een vol instapkl woning. Het zonlicht 
valt in alle ruimten rijkelijk binnen. Gelijkvl: inkomh - afzond wc - gezel liv open 
haard - inger kkn - bergr /waspl - zon tuin vijver en nieuw aang terras- ruime 
veranda - 1 hobbyk - dub carport - tuinh. 1ste verdiep: nachth - vernwde badk 
ligbad en douche - bergpl - 3 slpks waarv 1 voorz 
v ruime dres. Nw condketel 2016. Mogelijkh lg be-
schr KI 743 €. EPC:225 kWh/m²j UC:20160120-
0001827728-1. Vraagpr 354 000 €

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

Bekijk ons volledig
aanbod online!

www.correctvastgoed.be

TEL: 0492 08 08 08
Oostendsesteenweg 216B

Eernegem - Ichtegem

Lichtrijke recente woning (2011), gelegen in 
een rustige woonwijk en zeer energiezuining 
(E-PEIL 62). EPC 109 UC EP13951/D01

ONZE AANPAK:

PERSOONLIJK

TORHOUT 

Ruime nette woning met tal van mogelijkhe-
den, ruime loods en ruime tuin met weiland. 
EPC 653 UC 1822375

3-Slaapkamerwoning gelegen te Diksmui-
debaan nabij Wijnendale met tuin en oprit. 
EPC 720 UC 333886

Deze licht op te frissen woning met garage 
en tuin is rustig gelegen, en toch niet ver 
van de winkelcentra. EPC 511 UC 184707

Alleenstaande woning op ruim perceel met 
private oprit naast de woning. EPC 907 UC 
1781502

Woning gelegen in groene omgeving met 
vijver, gelegen in waardevol agrarische ge-
bieden. EPC 472 UC 1301110

Goed onderhouden ruime woning met zeer 
veel lichtinval en een perceelsoppervlakte 
van ongeveer 1.000m². EPC 854 UC 1758611

Mooi bouwrijp perceel voor alleenstaande 
woning of 2 x een koppelbouw.

Rustig gelegen woning, gedeeltelijk ver-
nieuwd met zonnig tuintje en tuinhuis. EPC 
486 UC 1832613

EERNEGEM

OPENHUIS NU ZATERDAG 20 FEBRUARI 2016

ICHTEGEM EERNEGEM TORHOUT

GISTEL TORHOUT TORHOUTKOEKELARE

van 10 - 12 uur 
AARTRIJK - AARTRIJKESTRAAT 56 - Nieuwbouw-
woningen (4 kamers) naar eigen smaak verder 
af te werken vanaf € 230.000

van 14 - 16 uur 
AARTRIJKE - OSSEBILKSTRAAT 23 - Goed Villa 
met zeer ruime garage, 5 kamers op 940m2 met 
loods van 140m2.  EPC 368 UC1754215

van 10 - 12 uur 
EERNEGEM - AARTRIJKESTRAAT 66 - Apparte-
ment met 2 slaapkamers op gelijkvloers met 
grote tuin. EPC 498 UC 1822407
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IMMO
TE HUUR

TH TORHOUT app. 1 slpk, vernieuw-
de keuken en vernieuwde badkamer 
met douche, bij markt en station, 
zonnig terras achteraan, 2de verd, 
lift, instapklaar, 480 euro, tel 051 
503011 2200

TH Ieper (Westkaai) : 3 winkel- 
of kantoorruimtes (casco) + event. 
aanpalende gar. ZEER GUNSTIGE 
voorwaarden : 1e jaar : geen huur-
geld te betalen, 2e en 3de jaar : 
250€/mnd, 280€/mnd, 310€/mnd, 
4de jaar : 500€/mnd, 560€/mnd, 
620€/mnd 2199

TE HUUR IN KOEKELARE NIEUW-
BOUW GELIJKVLOERSAPPARTE-
MENT STERRESTRAAT 47. Gele-
gen in de dorpskern van Koekelare. 
Ruim appartement met 2 slaapka-
mers, badkamer met bad + douche-
scherm en badkamermeubel, open 
ingerichte keuken, berging, groot 
terras, garage en autostandplaats. 
verwarming met gas. 600 euro /
maand, geen bijkomende kosten. 
TEL. 050 / 21 20 27 2203

TE HUUR IN ZWEVEZELE MARKT-
PLEIN 8. Nieuwbouwappartement 
met 2 slaapkamers , berging, ruime 
badkamer met bad, open ingerichte 
keuken, balkon, gemeenschap-
pelijke tuin, dubbele garage, ver-
warming met gas. gelegen op 2de 
verdiep, er is geen lift . 575 euro/
maand, er zijn geen bijkomende 
kosten. vrij op 1/4/16 2203

App te Torhout Rijselstr 81A 1e 
verdiep 2 slpk zonnig terras ber-
ging garage vrij 1/02/16 €560 GSM 
0478/591984 2200

TE HUUR APPARTEMENT TE ICH-
TEGEM, Engelstraat 2e VERDIE-
PING inkom - berging - living - 
keuken – 2 slpk – badkamer – 2 
terrassen. HUURPRIJS : 480 € PER 
MAAND Voor afspraak : 051/58 88 
88 Onmiddellijk vrij TOZ

IMMO
TE KOOP

IEPER : Nieuw app (glvl), 172.000€, 
2 slpk, inger kkn & badk, gr living, 
berging, privé tuintje, gar mog 
(25.000€) op wandelafst vd Markt 
en aan bushalte, weldra woonkl, 
ideale belegging, 057/21.72.72 2199

NIEUWE PRIJS! Te koop: Garage te 
Torhout : Kortemarkstraat 70, 3 x 5 
m. bovengronds, centraal gelegen. 
0475 9152 90 2202

Appartement met nieuwe inge-
bouwde keuken, vernieuwde bad-
kamer, vernieuwd apart toilet en 
nieuwe Quickstep. Inkom met 
ingemaakte kast, ruime living en 2 
slaapkamers. Overal dubelglas in 
alu. ramen. Knus, zongericht ter-
rasje. Lage vraagprijs en syndicale 
kosten in een gebouw met lift. 0497 
75 71 21  2201

IMMO
GEVRAAGD

Koekelare, Kortemark, Torhout, 
zoekt woonhuis met tuin te koop 
gevraagd, prijs 135000 euro (± 
5.500.000 BF) 056/20 64 28 TOZ

Regio Diksmuide, Torhout villa 
te koop gevraagd met rustige lig-
ging, prijsklasse 170.000 euro (± 
6.850.000 BEF) tot 280.000 euro 
09/234 03 88 2205

GEVRAAGD

Te huur: Appartement Spanje Cap 
Salou. 6 pers. aan zee met zwem-
bad, alle comfort, 30€/d, hoogsei-
zoen 70€/d 0478 25 76 01 2202

Chef kok (m/v) Vast dienstverband 
- 5 dagen week - 050/21 50 01 - 
www.heuvelhof.be 2201

Gevraagd: Hulp afwas / keuken 
halftijds m/v vrij op woensdag en 
zondag. Hulp op zat. winkel/ate-
lier m/v. Slagerij Hans St-henricus, 
graag eerst telefonisch contact 051 
72 39 20 2202

Wij zoeken een handig iemand die 
wat van alles kan, iets voor u? Bel 
gerust 0492 97 22 99 regio Torhout

 2202

VAKANTIE

Te koop: TEELAARDE containers 
Vulsteke - KORTEMARK 051-56 85 
80 intr. prijs TOZ

Te Koop :  balen hakselmaïs +/- 
350kg - balen vlasleem +/- 100kg 
- Ichtegem - 0474 / 21 78 74 2207

Elekt scootmobiel in perf staat, 4w, 
mandje+lader incl, lev a huis, nwpr 
4500, weg v 1500E, 0472/702.088

2216

Te Koop: DROOG BRANDHOUT - 
Ichtegem -  0474 / 21 78 74 2207

TE KOOP

ALLERLEI

AANKOOP
OUDE METALEN

Particulieren en bedrijven
GRATIS OPHALING

QRC bvba
Ambachtstraat 2 - 8820 Torhout

0494/853 805
qrc.recycling@gmail.com TO

Z

Tuinen Trio, ontwerp, aanleg en 
onderhoud, snoeien, vellen van 
bomen, uitfrezen van boomwortels 
0477/59 30 49 2203

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
Z

AUTO’S
GEVRAAGD

Auto’s, caravans, moto’s, camio-
netten, jeeps, mobilhomes, bellen 
is geld tellen 0475/72 60 62 2216

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud 
ijzer 0494/85 73 95 info@
verkoopzaalrobbe.be TOZ

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

TE KOOP > NIEUWPOORT TE KOOP > BOVEKERKE

GSM 0472 52 80 20

Langestraat 66
1e verd

Vraagprijs: 
160.000 euro

Gerenoveerd app. 
inkom, toilet, woon-
kamer, keuken, ber-

ging, 2 slpks, badk, terras. Mogelijkheid tot 
laag beschrijf. Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvv. EPC: 
230 kWh/m².

Moscou 16
Vraagprijs: 

150.000 euro
Op te frissen wo-
ning met woon-
kamer, keuken, 2 
slaapkamers, bad-

kamer, zolder, garage en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk! Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, gvv. 
EPC: 400 kWh/m².

TE KOOP > MOERE

TE KOOP > KOEKELARE
Dorpsstraat 5
Vraagprijs: 

189.000 euro
Horecazk met woonst 
toplig! Indel. handelsz: 
toog met zith, rook-

ruimte/biljartz, kkn, sanitair gedeelte en tuin. In-
del. privé: woonk, open kkn, badk, 3 slpks, was-
ruimte. Vrij van brouwer! Sted. inl: Vg, Wg, gdv, 
gvv. EPC: 338 kWh/m². Nieuwe voorwaarden

TE KOOP > ZEEBRUGGE
Zeedijk 2 bus 10

Vraagprijs:
540.000 euro

H a n d e l s p a n d , 
ingericht als kof-
fie- en ijssalon + 
studio. Inboedel 

inbegrepen. Kan dienst doen als restaurant, 
wijnbar, ... Beschermd gebouw. EPC: 172  
kWh/m². sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, gvv.

Oostendestraat 
358A 

Huurprijs: 
900 euro 

Nieuwbouw wo-
ning met inkom, 
toilet, woonkamer, 

keuken, wasruimte, 4 slaapkamers, bad-
kamer, zolder en tuin. Beschikbaar: 1 maart.  
E-peil norm: E70.

Molenstraat 48
Vraagprijs:

245.000 euro
N i e u w b o u w 
woning met 
w o o n k a m e r, 
kkn, 3 slpks, 

badkamer, garage en zuidgerichte tuin. In-
spraak in de plannen mogelijk !!

TE HUUR > KOEKELARETE HUUR > KOEKELARE TE HUUR > OOSTENDE

TE KOOP > KOEKELARE
Zuidstraat 20 bus 1

Vraagprijs:
135.000 euro

Instapklaar app 
(92m²) in centrum. 
Indeling: inkom, 
woonk, open keu-

ken, badkamer, 1 slpk, berging. Laag beschrijf 
mogelijk! EPC: 267 kWh/m². sted. Inl: Vg, Wg, 
gdv, gvkr, gvv. NIEUWE VOORWAARDEN

Dorpsstraat 11A
Huurprijs: 
650 euro

Duplex met in-
kom, woonka-
mer, keuken, 
wasruimte, 3 

slpks, badk en terras. Beschikbaar: onmid-
dellijk. EPC: 254 kWh/m².

Verenigingstraat 
13 bus 101
Huurprijs: 
510 euro

Nieuwbouw app 
met inkom, toi-
let, woonkamer, 

keuken, 1 slaapkamers, badkamer en ter-
ras. Beschikbaar: 1 maart. EPC: 97 kWh/m².

TE KOOP > KOEKELARE
Westmeetstraat

Vraagprijs:
192.475 euro

Twee nieuwbouw 
woningen: wind- 
en waterdicht af-

gewerkt. Indeling: inkom, toilet, woonkamer, 
keuken, wasplaats, berging, 3 slaapkamers, 
badkamer, zolder en garage. sted. Inl: Vg, 
Wg, gdv, gvkr, vv. Plannen op kantoor.

TE KOOP > KOEKELARE TE HUUR > TORHOUT
Lekestraat 34

Instapklare woning 
met inkom, woon-
kamer, keuken, 3 
slaapkamers, bad-

kamer, zolder, berging en tuin. Polyvalente 
ruimte aanwezig! Sted. Inl: Vg, Wg, gdv, gvkr, 
vv. EPC: 459 kWh/m².

VERKOCHT
IN 1 WEEK

NIEUWNIEUW

NIEUW

NIEUW

REEDS 1

VERKOCHT
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Bent u iemand die graag iets anders wenst?
Iets unieks? Dan zijn wij de drukkerij voor jou!

Bruggestraat 113 - Torhout - 050 211 611 - info@printea.be - www.printea.be
instagram.com/print_ea - facebook.com/PrinteaPrinting

Ommegangstraat 4A - Koekelare - Gsm 0476-77 24 46
www.vastgoedsinnaeve.be - info@vastgoedsinnaeve.be Jeffrey Sinnaeve

TE HUUR: KOEKELARE 
Nieuwstr 1b. Energiez nieuwbouwwoning, inkomh, 1 wc be-
neden, 1 wc boven, liv, kkn, wask, berg, 3 ruime slpks, badk, 
zolder, terras, tuin, garage. In de nabijheid 
van openb vervoer en winkels bakkerij/
beenhouwerij/discount/ apotheek. Gn huis-
dieren toegelaten. Vrij vanaf 1/03/2016. 
EPC:138,46 kWh/m². Huurprijs 750 €/mnd

TE KOOP ICHTEGEM:
Te renoveren dubbele woonst (tweewoonst) met schuur op 1500m², te bereiken langs een smalle 
landelijke weg net buiten het centrum van Ichtegem. Geen ver-
plichting EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de 
woningen. Waren oorspronkelijk 2 werkmanswonigen die werden 
samengevoegd tot 1 grote woning. Beide huizen zijn te koop als 1 
geheel. Vraagprijs 277 500 €

TE KOOP: EERNEGEM
Rijwoning op een grondopp 469 m², liv - kkn - waspl - badk - ga-
rage - terras - opbergruimten - die-
pe tuin - nachth - berg onder trap 
- 2 slpks - zolder. EPC:829 kWh/
m²j UC:20160126-0001829731-
1. Vraagprijs 135 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Woning met meegaande grond, gelegen langs een rustige baan te Koekelare. Alleenst bebouwing op een grondopp van 
1288 m². Grondoppervlakte van 368 m² met ernaast bouwland met een grondoppervlakte 
van 920 m². Deze woning bestaat uit: inkomhal - salon - living - keuken - kelderruimte 
- wc - wasplaats - bergruimte - nachthal - 2 slaapkamers - diverse koterijen - groot stuk 
onbebouwde grond naast de woning met uitzicht op het bos. KI 216 €, laag beschrijf mo-
gelijk. Geen verplichting EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de woning.

TE KOOP: KOEKELARE
Te renov woning, inkomh - liv – kkn - kelderberg - badk met 
lavabo/ ligb/ toilet - bergruimte - polyv ruimte gelijkvl ideaal om 
garage van te maken - 4 slpks - zolder - koer - tuin uitw achter 
langs zijp andere str. KI 245€, mo-
gelijkh lg beschr. EPC: 592 kWh/
m²j UC:2015072 2-0001779466-
1. Vraagpr 158 000 €

TE KOOP: BEERST
Hoograadstr 2A. Alleenst villa, gelegen grondopp 881 m², gr bewoonb opp 330 m². 
Gelijkvl: ruime inkomh (7,20x3,50m) - afzond wc met handwasser - gr liv (4,80x10m) 
- gr inger kkn met kookeiland (5,40x7,25m) - beteg bergruimte - waspl - dub garage 
(6,05x5,70m) - slpkr / bureelr. 1ste verdiep: slpkr bijhor 
dresssruimte - 2 slpks - badk dub lavabomeub / afzond 
douche / 2 persligb / wc. Zolder aanwez. Ruime zon tuin 
met bijhor gr terras. EPC:135 kWh/m². Vraagpr 450 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Alleenst woning, gelegen grondopp 952 m² centr. gelijkvl: ruime inkomh - af-
zond wc - gr liv (11x4,50m) - gr inger kkn inbouwtoestellen - waspl - garage 
- oprit - houten berg - ruim tuinh - gr terras & ruime tuin. 1ste verdiep: 4 slpks 
(4,50x3,85m / 4x3,90m / 4x3,15m / 4x3,85m) 
- badk badkmeub / afzond douche / ligb / wc. 
Zolder. Instapkl. EPC:292 kWh/m² UC:20081218-
0000028043-00000005-6. Vraagpr 365 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
4 slpks, perc 708 m² en vol zuidger tuin. Straatbr 15 m. Gelijkvl in-
komh - ruime liv - zith - kkn - gr opbergr erbov gr zolderr - polyv ruimte 
heden dienst als kapsalon - 1 slpkr - badk. 1ste verdiep: ruime badk - 
3 gr slpks (4x4m). Vol overzold. Op-
rit nst woning uitkomt garage, ver-
schil berg, zuidger tuin. Mogelijkh 
lg beschr KI 632 €. EPC:1002 kWh/
m²j UC:20160130-0001831007-1. 
Vraagpr 250 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Hoeve met bijgebouwen is vol te renov of kan dienen vr 
vol nw proj. Woning ligt op perc v ± 3800m², mogelijkh 
om rondom woning extra grond bij te kopen. Woonh, 
gr stal, schuur en 
bijgebouw aanwez. 
Enorm vl mogelijkhed 
en heeft rondom een 
mooi open zicht over 
de velden. Epc : n.v.t

TE KOOP: KOEKELARE
Prachtige alleenst woning met landelijk zicht te Koekelare (Bovekerke). Deze woning 
bestaat uit: op het gelijkvloers: inkomhal - ruime living - open ingerichte keuken met 
aansluitend een bergruimte - badkamer - garage - 
terras - tuin. Op het eerste verdiep zijn er 4 slaapka-
mers en een bergruimte. Deze woning werd volledig 
en recent gerenoveerd. Mogelijkheid laag beschrijf. 
EPC:226 kWh/m²jaar UC:20160204-0001832700-
1. Vraagprijs 305 000 €.

Kantoor met kijketalage 
in de Ommegangstraat 4A 

te Koekelare 
(voorkant kerk De Mokker)

TE KOOP: KORTEMARK 
Deze woning is gelegen op een grondopp van 722 
m², inkomhal - woonkamer - eetkamer - keuken - in 
te richten badkamer - twee slaapkamers - zolder met 
mogelijkheden tot inrichten van meerdere slaapkamers 
- kelder - ruime tuin. Stedenbouwkundige inlichtingen 
aanwezig. Klein beschrijf mogelijk! Geen verplichting 
EPC daar er geen enkele vorm van verwarming is in de 
woning. Vraagprijs 125 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Charm woning enk jaren geleden vol gerenov en vol instapkl. 5 slpks, 
perceel 653 m² en vol afgesl zonger tuin met terras. Inkomh - wc - eetpl 
- salon - nwe kkn alle modern comf - ontbijth - berg - kelder - terras - 
tuin - vl opbergruimt - garage 40 m² - nachth - bureau 39 m² ruime badk 
dub lavabo, ligb en afzond inlpdouche en wc - polyv ruimte 35 m² - 2e 
badk dub lavabo/ wc / douche - zolderberg. 
Cv aardg, hgrendsketel. EPC:336 kWh/m²j 
UC:20151123-0001813683-1. Vraagpr 
375 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rust gelegen alleenst villa grondopp 638 m². Kwalit afgew en is een aanrader 
voor diegene die zich wenst te vestigen in een vol instapkl woning. Het zonlicht 
valt in alle ruimten rijkelijk binnen. Gelijkvl: inkomh - afzond wc - gezel liv open 
haard - inger kkn - bergr /waspl - zon tuin vijver en nieuw aang terras- ruime 
veranda - 1 hobbyk - dub carport - tuinh. 1ste verdiep: nachth - vernwde badk 
ligbad en douche - bergpl - 3 slpks waarv 1 voorz 
v ruime dres. Nw condketel 2016. Mogelijkh lg be-
schr KI 743 €. EPC:225 kWh/m²j UC:20160120-
0001827728-1. Vraagpr 354 000 €
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Bekijk ons volledig
aanbod online!

www.correctvastgoed.be

TEL: 0492 08 08 08
Oostendsesteenweg 216B

Eernegem - Ichtegem

Lichtrijke recente woning (2011), gelegen in 
een rustige woonwijk en zeer energiezuining 
(E-PEIL 62). EPC 109 UC EP13951/D01

ONZE AANPAK:

PERSOONLIJK

TORHOUT 

Ruime nette woning met tal van mogelijkhe-
den, ruime loods en ruime tuin met weiland. 
EPC 653 UC 1822375

3-Slaapkamerwoning gelegen te Diksmui-
debaan nabij Wijnendale met tuin en oprit. 
EPC 720 UC 333886

Deze licht op te frissen woning met garage 
en tuin is rustig gelegen, en toch niet ver 
van de winkelcentra. EPC 511 UC 184707

Alleenstaande woning op ruim perceel met 
private oprit naast de woning. EPC 907 UC 
1781502

Woning gelegen in groene omgeving met 
vijver, gelegen in waardevol agrarische ge-
bieden. EPC 472 UC 1301110

Goed onderhouden ruime woning met zeer 
veel lichtinval en een perceelsoppervlakte 
van ongeveer 1.000m². EPC 854 UC 1758611

Mooi bouwrijp perceel voor alleenstaande 
woning of 2 x een koppelbouw.

Rustig gelegen woning, gedeeltelijk ver-
nieuwd met zonnig tuintje en tuinhuis. EPC 
486 UC 1832613

EERNEGEM

OPENHUIS NU ZATERDAG 20 FEBRUARI 2016

ICHTEGEM EERNEGEM TORHOUT

GISTEL TORHOUT TORHOUTKOEKELARE

van 10 - 12 uur 
AARTRIJK - AARTRIJKESTRAAT 56 - Nieuwbouw-
woningen (4 kamers) naar eigen smaak verder 
af te werken vanaf € 230.000

van 14 - 16 uur 
AARTRIJKE - OSSEBILKSTRAAT 23 - Goed Villa 
met zeer ruime garage, 5 kamers op 940m2 met 
loods van 140m2.  EPC 368 UC1754215

van 10 - 12 uur 
EERNEGEM - AARTRIJKESTRAAT 66 - Apparte-
ment met 2 slaapkamers op gelijkvloers met 
grote tuin. EPC 498 UC 1822407
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GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TOZ

TUINONDERHOUD gepens. man, 
omspitten van tuinen, ook gras en 
snoeiwerk + alle karwijen, enz. 0494 
15 85 57 2201

OUTLET
  www
STELLA-MEUBELEN
                          be

... doorklikken op
TOONZAALMODELLEN

U GENIET VAN
UW TUIN

TUINAANLEG-TUINONDERHOUD
SNOEIWERK, BOMEN EN HAGEN

GRATIS OFFERTE

0468 23 46 87
DEVOLDER NICOLAS 22

02

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 76 €/m3

Vers hout: 63 €/m3

Speck      nhout vers : 53 €/m3

Specksteenhout droog : 56 €/m3

Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 3 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

050/82 52 25

TO
Z

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

TOZ

TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68 TO
Z

ZEDELGEM
P.A. VYNCKEPLEIN

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68 TO
Z

MASSAGE

ANGELIQUE MASSAGES open vanaf 
10 u. woensdag gesloten zaterdag 
triodag - 0497/02 54 47 TOZ

Glenn verwent dames, heren en 
koppels. Privé & escort ma-vr 10-
21u. Info = bellen 0493 17 46 05

2201

SOFIE, slanke blondine met mooie 
boezem privé ma t.e.m. vrij van 10-
21u. - 0474 25 08 42

2201

NIEUW TE TORHOUT Privé Athena. 
Vriendinnen gevraagd! 0497 228 
895

2202

MOOIE DISCRETE kamer te huur. 
Landelijk gelegen. 0497 228 895

2202

DONNA (32j) ontvangt privé en es-
corte. Geen sms of privénr. 0486 47 
20 62 2200

Circulatie comfort beautiful in top 
géén sms of prive nrs. Bel: 0497 25 
50 60 2239

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19Buddy's gold,  Aan- en verkoop 
goud, zilver, diamant, oude juwelen. 
z.w. Dweerstraat 8 Brugge 050/34 
02 28 5284/2239

Terug NIKITA lieve rijpe dame zoe-
nen, knffln, body to body mssge 
warme olie, vrwnning als in je drmn! 
Vn vr. av. t/m zondagav. Gn intiem, 
gn privénr. enkl escort - 0470 65 10 
66 2199

Privé, Anneke lief, knap, sensueel, 
elke dag, vanaf 9 uur, ook week-end. 
Senioren welkom. 0477 52 36 02

2200

Privé, Donna klasse, super erva-
ring, 7/7, vanaf 9 uur. Iedereen wel-
kom, enkel op afspraak. 0476 03 46 
94 2200

NIEUW!!! PRIVE!! DANA 20 jaar, 
studentje op zoek naar bijles. Elke 
dag vanaf 12 uur. 0478 61 58 76

2200

SEXY MEID - ontvangt aan kleine 
prijs. Senioren welkom. Maandag-
Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 12:30 
- 18u Woensdag-Zaterdag-Zondag 
Gesloten - 0476 38 35 54 2200

Wil je eens lekker verwend worden 
dan moet je bij JOYCE te Assebroek 
zijn! NW: Emmely, Vicky van ma. tot 
vrijd. van 9 tot 18u. Tel 050 84 14 09 
of 0497 83 42 72 zat. op afspraak.

2200

ALFREDO, de spaanse kok  komt 
zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be + ook af te halen in Sint-Andries.

TOZ

Afgedankte spullen, groot huis-
vuil? Wij halen het op vanaf €182, 
incl. container 15m3. Info + af-
spraak: www.fv-recup.be

2200

PRIVE EN ESCORT ANOUCK
Knap en spontaan vrouwtje (37j). 

Ontvang privé in zone 051 [Izegem]. 
7 op 7. Komt ook bij jou thuis. Geef 

gerust een belletje, geen sms- & 
privénr. Bereikbaar van 8u. tot 20u.

0491 52 88 80 2200

PRIVE TINNEKE
& VRIENDIN

ontvangen heren - senioren.
100% discreet. Bodymassage.

Open van 10 tot 18:30 u
Woe, zon- en feestdagen gesloten.

www.tinneke.be
PRETTIGE FEESTDAGEN!
Tel. 050/39 55 14

ps
p/

22
00

GROTE ANTIEK-
BROCANTE- & ROMMELMARKT
SPORTHAL ICHTEGEM (Keibergstraat)

21 FEBRUARI 2016
doorlopend open van 8 tot 18 u.

Inl. 051-588948 of 0478/235887
TOEGANG 1,5 EURO -12 JAAR GRATIS TOEGANG
STANDPLAATSEN AAN 3 EURO DE LOPENDE METER

VORIG JAAR MEER DAN 1000 TEVREDEN BEZOEKERS

Kopen bij “Den Inboedel”
= 50% tot 75% besparen op uw budget !

aankoop - verkoop
TWEEDEHANDSZAAK “DEN INBOEDEL”
Industriestraat 25 B - 8480 Ichtegem - 0475/49 63 00

Open: Di. tot za. van 10 tot 12 en van 13:30 tot 17:30 uur
zondag en maandag gesloten

Specialiteit ontruimen volledige inboedels:
wegens overlijden - opname rusthuis - vertrek buitenland

Toonzaal: 850 m2
Goederen selectief op waarde en kwaliteit gekeurd

3w
/to

z

AAN- & VERKOOP BOEKEN  strips, 
lp's, CD's, DVD's, Den Elder Lange-
straat 84 Brugge 050/34 18 29 v 10 
tot 18:30 uur

14d./5271/2239

www
com

14d.

GEBED AAN HET HEILIG HART 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 gebe-
den zullen verhoord worden zelfs indien dit 
onmogelijk lijkt. Vergeet niet het Heilig Hart 
te bedanken met de belofte dit bericht te pu-
bliceren voor de bekomen gunst. Publiceer 
dit bericht als bedanking aan het Heilig Hart 
voor de bekomen gunsten. 2199
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Bestelwagen - Minibus - Vrachtwagen
VERHUUR-VERKOOP

www.viaene-dirk.be
T 050-216 111 - Gsm 0475-26 61 11T 050-216 111 - Gsm 0475-26 61 11

TORHOUT - Rijselstraat 164

14
d.

Torhout – Zedelgem – Ichtegem  & omstreken

RUIMDIENST
reinigen en opvullen

MAZOUTTANKS
✆ 050 20 19 28

www.vanhovecleaning.be 52
74

/2
23

9

Customer Satisfaction Manager
[ VACATURE ]

Waar kan je ons mee helpen? Hoe ben jij?

Wat kunnen we voor jou doen?
Ben jij de M/V die we zoeken?

Dit past bij jou.

In 1964 werd Bazuin BVBA (sinds kort Be Media Group) opgericht in Koekelare. Wat 
toen startte met een weekblad is ondertussen uitgegroeid tot een full-service media 
bedrijf in Torhout. Zowel publiciteit, drukwerk als digitale media maken  deel uit van 
onze producten en diensten. Al meer  dan 50 jaar richt ons bedrijf zich op lokale 
bedrijven, een duidelijke strategie.

Je komt terecht in een familiebedrijf waar waarden en klanttevredenheid hoog  in 
het vaandel gedragen worden. 

www.be-media.be

• Je beheert zelfstandig een gevarieerde
klantenportefuille en helpt deze verder uit te bouwen

• Je denkt en werkt actief mee aan de toekomst 
van ons bedrijf

• Je begeleidt klanten met het uitvoeren van 
hun offl ine en online campagnes

• Je geeft advies op maat van de klant
• Je denkt resultaatgericht

• je bent een geboren commercieel talent, 
van nature geboeid door reclame en communicatie

• Je bent een doorzetter die zelfstandig kan werken 
en graag initiatief neemt

• Je bent fl exibel ingesteld
• Beschikken over minstens twee jaar ervaring 

is een pluspunt

teamwork, sociaal vaardig zijn, bereid zijn tot leren, 
zelfstandig werken, klantgericht zijn, commercieel 
inzicht hebben, plannen en organiseren

• Een voltijdse job
• Afwisselend en uitdagend werk
• Interne en externe opleiding
• SUPER toffe collega’s
• Persoonlijk contact met klanten uit tal van sectoren
• Een marktconform salaris met extralegale voordelen

Stuur je CV en motivatie door naar thijs@be-media.be
of bel 0474 45 27 28

/weekbladbazuin
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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 18 februari t.e.m. woensdag 24 februari 2016.

Volg ons op /ADDelhaizeKoekelare

20% KORTING

Alle info
in de winkel
AD Delhaize Koekelare

Vraag uw spaarkaart!

Toscaanse burger

Boerenworst
(Met of zonder uien), varken-
en kalfsworst of Italiaanse worst
Schaal van 3 stuks

Savourette varkensvlees
savourette varkensgebraad
of -medaillon

Kipcurry salade

Gele, rode of groene paprika
Herkomst: Spanje
Los

Filet de sax

€ 7,95/kg

€ 9,95/kg

€ 15,50/kg

€ 21,90/kg

€ 16,75/kg

€ 10,45/kg

€ 13,90/kg

Eclairs met chocolade
4 stuks
€0,81/stuk
Normale prijs voor 4:
€4,35

Rumsteaks

Prager- of 
Wienerschnitzel
Gepaneerd varkenslapje

Noordhollandse
belegen kaas

2 NIEUWE
SPAARACTIES

€1112
/kg

3+1 GRATIS

2+1 GRATIS

2+1 GRATIS

Alle info
in de winkel
AD Delhaize Koekelare

€1240
/kg

€1752
/kg

€1340
/kg

€530
/kg

€795
/kg

€249

€325
/kg

20% KORTING
€835

/kg
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