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

info@bazuin.be
www.bazuin.be

Week 47
22/11/2017
51° Jaargang 
Editie 2283

VEEL 
LEES 

PLEZIER! Gistelsteenweg 77 - Varsenare (Jabbeke) - T 050 30 00 88 
Zie dewereldisklein-varsenare.be

De Wereld is Klein

GRATIS
FRISDRANKEN GRATIS

TAFEL-
WIJN

Stijn en Griet Gadeyne
Groenestraat 9  I  Handzame  I  051 56 99 97

Wij verdelen gasfl essen 
en leveren aan huis 
voor huishoudens 
en bedrijven
Merken:
Primagaz, 
Benegas en Gasco

Bij aankoop van 

een gas� es en 

afgifte van 

deze advertentie

GRATIS
sleutelhanger

1 bon per klant 

Geldig tot 22 december 2017 www.LOETERS.be

HUISHOUDTOESTELLEN 
AAN INTERNET PRIJZEN!

Ook winkels Loeters te Brugge, Gent, Gits, Oostende, Sint-Niklaas & Wevelgem
Gesloten op zondag

Borsbeeksebrug 1 • BERCHEM • Tel. 03/230 02 05 

Bisschoppenhoflaan 239 • DEURNE • Tel. 03/326 51 00
internet@loeters.be    

®

BOSCH wasmachine

* actie geldig t.e.m. 30 november 2017

€ 499
AFHAALPRIJS

WAW32472FG
A+++ zeer zuinig • van 5 tot 9 kg
1600 t/min zwiersnelheid

€ 599
-€100
CASHBACK

Bruggesteenweg 297 (baan Torhout - Roeselare) 
GITS - 051/24 52 20 - internet@loeters.be

MAANDAG TOT ZATERDAG 9.30-12.30 U / 13.30-18.00 U
ZONDAG  GESLOTEN

BLANCO

Van 1 tot 15 december 2017
behalve op zondag

vanaf 10.00 tot 16.00 uur

Voetbalkledij
Shorts

Kousen
Koerskledij

Collants
Zomervesten
Koersbroeken

enz...

Vrijetijdskledij
Softshelljassen

Sweaters
Polo’s
T-shirts

Fleecevesten
enz...

vanaf 10.00 tot 16.00 uur

STOCK
VERKOOP

Kruishillestraat 10 - ZEDELGEM - T 050 20 12 20

Geen Bancontact
Enkel Cash

VERKOOP

VERHUUR

NIEUWBOUW

0492/08 08 08

TORHOUT - ICHTEGEM - OOSTENDE
www.correctvastgoed.be

BIV 509653
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R E S T A U R A N T

‘T DAMBERD
MARKTPLAATS 18 - LICHTERVELDE

Tel. 051 72 20 30

Kerstavond  24 dec. om 19u 
Kerstdag 25 dec. om 12u 

Aperitief met feestelijke hapjes
•

Witloofsoepje ‘honing-mosterd’ Pata Negra
•

Griet met linzen, gebakken asperge, pittige hollandaise
•

Gevulde parelhoen met jachtsaus creme van butternut
•

Creatie van kaas
•

Kerstbûche van het huis
•

Mokka met zoetigheden

€65,00 
wijnen & waters incl.

www.restaurant-tdamberd.be

Hugo Verriestlaan 5 - Torhout - T 050 21 25 07

Ten huize 
vervaardigde chocolade, 

chocolade� guren ook
Lactose en suikervrije � guren 

in de winkel verkrijgbaar.
 

De winkel is elke dag open 
van 9 tot 18u30.
Enkel op zondag 

van 9 tot 12 uur open.

Chocolaterie Denolf

B
O

N Bij aankoop van min 500 gr 
chocolade een gratis geschenk
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bon enkel geldig tot 10 december en 1 bon per klant

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

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

 Glaasje bubbels met feestelijke hapjes
----------

Carpaccio van eend / vijgen / geroosterde amandelen
----------

Koolvishaasje / risotto / kreeftensausje
----------

Filet van everzwijn 
wintergroentjes / sausje met speculoos / gratin aardappelen

----------

Nagerechtenbord
----------

Koffi e of thee met versnaperingen

 
85€ all in

(voor de bobs onder jullie voorzien we non-alcoholisch aperitief, 
alcoholvrij bier en tevens een wijntje zonder alcochol)

 Zo kan iedereen meegenieten van deze feestelijke maaltijd

 Telefonische reservatie verplicht via 059 70 07 99

BISTRO COUVERTS & VERRES
Oostendesteenweg 228 - Ichtegem
T 059 70 07 99 
www.couverts-verres.be

KERST- EN NIEUWJAARSMENU (25/12 & 1/01)

Lynn Dekeyser 
schrijft Jongerencross op haar naam

KOEKEKLARE De Koekelaarse Lynn Dekeyser (FLAC) schreef de 
zestigste Jongerencross op haar naam. Ze won de wedstrijd bij 
de junioren en liet ook nog eens alle seniores en masters achter 
zich. De Jongerencross op de paardenrenbaan van de Waregemse 
hypodroom lokte 684 aangesloten deelnemers. 

Een mooier debuut als juniores kon Lynn zich niet indenken. De 
Koekelaarse – vorig jaar verkozen tot sportvrouw van het jaar – 
liep een verstandige wedstrijd in het kielzog van Bianca Serroen, 
toch een gevestigde waarde in het veldlopen. “Bianca liep voor mij 
een ideaal tempo en ik ben vier ronden lang in haar spoor geble-
ven. De laatste 250 meter had ik nog een versnelling in de kuiten 
wist zo de zege veilig te stellen”, vertelt Lynn na aankomst. 

Lynn Dekeyser maakte in het tussenseizoen de overstap van AV 
Roeselare naar FLAC Ieper en ging trainen bij de ex-marathon-
topper. “Armand heeft ervaring zat en zijn manier van werken 
spreekt me aan.”

Op het menu van Lynn, staan nog veldloopwedstrijden in Aalter en 
Roeselare, maar de Koekelaarse heeft ook haar zinnen gezet op 
het WK voor scholen in Parijs. De selectiewedstrijd vindt daarvoor 
plaats in Hannuit op 20 januari 2018.

Tekst & foto Eric Vanhooren

Verspreidingsgebied: Torhout, Lichtervelde, Ruddervoorde, 
Veldegem, Zedelgem, Aartrijke, Handzame, Kortemark, Gits, Zar-
ren, Koekelare, Ichtegem, Eernegem, Bekegem, Moere, Zande, 
Leke, Keiem, Beerst, Vladslo, Bovekerke, Werken T 050-211 611
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MEUBELEN CUYLLE
Oostendestraat 57 - Torhout - 050 21 24 49

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

Hugo Verriest laan 30/1  I  Torhout  I   info@eetwinkelhapklaar.be  I   Tel. 0472 71 23 40

Kom onze
eindejaarsfolder

halen in de winkel of
vraag hem aan via mail

In onze winkel vind je elke dag 
verschillende verse creatieve maaltijden om thuis op te warmen, 

verse koude gerechtjes, dagschotels,... 
het aanbod verandert wekelijks ....

Wilt u lekker tafelen zonder uren 
in de keuken te staan. Bij ons stel je zelf 
je feestmenu samen: hapjes, koude en 

warme gerechten, vegetarische gerechten, 
koude schotels... Ook voor kinderen is 
er een aangepaste menu verkrijgbaar.

De bestellingen kunnen afgehaald 
worden op volgende momenten:

voor de kerstdagen: 
(bestelling doorgeven tegen ten laatste 17 dec)

- Zondag 24 december van 11u – 15u
- Maandag 25 december van 11u – 15u
- Dinsdag 26 december van 11u – 15u 

Voor oud- en nieuwjaar:
(bestelling doorgeven tegen ten laatste 25 dec) 

- Zondag 31 december van 11u – 15u
- Maandag 1 januari van 11u – 15u
- Dinsdag 2 januari van 11u – 15u

Alle koude bereidingen zijn klaar 
om te serveren. Voor alle warme bereidingen 

krijg je tips mee om ze op te warmen.

Samen maken we er prachtige feestdagen van!

  

  

Feestfolder  Eetwinkel  Hapklaar  

Binnenin  vindt  u  onze  bestelgerechten  voor  de  feestdagen.    

Alle  koude  hapjes  en  koude  gerechten  zijn  reeds  gedresseerd  in  passende  bordjes,  glaasjes,  
schaaltjes…  voor  u,  klaar  om  te  serveren.    

Alle  warme  gerechten  krijgt  u  mee  in  aluminium  ovenschalen  waarin  u  het  gerecht  kan  opwarmen.    
Kroketjes  dienen  zelf  nog  gefrituurd  te  worden.    
Bij  alle  warme  gerechten  krijgt  u  een  fiche  mee  met  uitleg  rond  het  opwarmen  en  dresseren  van  
het  gerecht.    

Voor  uw  eigen  gemak  raden  we  aan  om  aan  het  hele  gezelschap  dezelfde  gerechten  te  serveren.    
Indien  gewenst,  kan  er  een  kindermenu  (3  gangen)  besteld  worden  aan  €  15  per  kind.    

In  deze  folder  duidt  u  zelf  aan  wat  u  wenst  te  bestellen.  De  ingevulde  lijst  kunt  u  ons  bezorgen  in  de  
winkel  of  via  mail.    

De  bestellingen  kunnen  afgehaald  worden  op  volgende  momenten:  
voor  de  kerstdagen:  (bestelling  doorgeven  tegen  ten  laatste  17/12)  

-‐ Zondag  24/12  van  11u  –  15u  
-‐ Maandag  25/12  van  11u  –  15u  
-‐ Dinsdag  26/12  van  11u  –  15u    

Voor  oud-‐  en  nieuwjaar:  (bestelling  doorgeven  tegen  ten  laatste  25/12)    

-‐ Zondag  31/12  van  11u  –  15u  
-‐ Maandag  1/01  van  11u  –  15u  
-‐ Dinsdag  2/01  van  11u  –  15u  

We  vragen  u  om  alles  volledig  te  betalen  op  voorhand.  Dit  kan  in  de  winkel  of  via  overschrijving  
met  vermelding  “feestbestelling  familienaam”    

Samen  maken  we  er  prachtige  feestdagen  van!    

  

Eetwinkel   Hapklaar  
info@eetwinkelhapklaar.be  
0472/712340  
Hugo  Verriestlaan  30/1,  Torhout    
BE83  7360  3799  0015     
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Gezocht! 
Enthousiastelingen 

met een culturele droom

Dekeyzer-Ossaer investeert
bijkomend in 6000m² zonnepanelen 

TORHOUT Heb jij een culturele droom en wil je die graag waarma-
ken in Torhout? Organiseer je graag, heb je creatieve ideeën, ben 
je een krak in administratie, communicatie,… of wil je gewoon af 
en toe een handje toesteken?  Dan ben je bij vtbKultuur aan het 
juiste adres! 

Net in Torhout zijn wij op zoek naar enthousiastelingen die goes-
ting hebben om met nieuwe vtbKultuur-groep culturele activitei-
ten te organiseren of hieraan mee te werken. Van comedyavonden, 
lezingen, poetry slams, vertelavonden en (huiskamer)concerten 
tot theatervoorstellingen, tentoonstellingsbezoeken, proeverijen, 
reisreportages en (dag)trips … Alles kan, als het maar naar cul-
tuur smaakt. 

vtbKultuur nationaal ondersteunt met praktisch advies, oplei-
dingsmogelijkheden, logistieke en fi nanciële steun, hulp bij com-
municatie ... 

Praktisch/contact Iets voor jou? Neem vrijblijvend contact op met 
heidi.vanackere@vtbkultuur.be of 0468 29 96 90. 
www.vtbkultuur.be/torhout - https://www.vtbkultuur.be/word-
vrijwilliger - Like alvast ook de facebookpagina ‘vtbKultuur Tor-
hout’ en blijf zo op de hoogte! 

vtbKultuur is een Vlaamse, sociaal-culturele vereniging met zo’n 
150 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen en Brussel. Ze brengen 
mensen samen om van cultuur te genieten. Jaarlijks worden er 
ongeveer 2 500 activiteiten georganiseerd, van een gin-proeverij 
tot een stadswandeling, van kindertheater tot een concert, van 
een lezing tot een bezoek aan een tentoonstelling. Goed voor 87 
000 deelnames per jaar.

KOEKELARE Het ultramoderne vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-
Ossaer, KMO-laureaat 2016-2017, investeert de komende jaren nog 
meer in hernieuwbare energie. Het bedrijf kreeg afgelopen donder-
dag 9 november, het bezoek van Vlaams minister van Energie Bart 
Tommelein die in zijn nopjes was bij het horen van bijkomende in-
vesteringen in zonnepanelen. Dekeyzer-Ossaer beschikt nu al over 
4000m² zonnepanelen en investeert de komende jaren in nog eens 
6000m² zonnepanelen. 

Het energielandschap staat voor ongeziene uitdagingen, de ener-
gieomslag is volop bezig. Ook KMO’s dragen hun steentje bij aan 
de reductie van de CO2-uitstoot en de overgang naar hernieuwbare 
energie. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceerde 
een nieuwe opportuniteit toen hij op bezoek was bij het vleesverwer-
kend bedrijf Dekeyzer-Ossaer, sinds 1980 actief in de Fransmans-
gemeente. 

Zonnepanelen via crowdfunding Ons land beschikt op huidig ogen-
blik volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, over 6 
à 7 procent hernieuwbare energie terwijl Duitsland reeds over 35 
procent hernieuwbare energie beschikt. “We hinken achterop, maar 
ik ben blij dat dit bedrijf opnieuw investeert in zo’n zesduizend vier-
kante meter.

Milieubewust bedrijf Het vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-Ossaer 
is gevestigd op de industriezone in de Barnestraat, maar ooit is het 
begonnen als een gewone dorpsslagerij. Meer dan dertig jaar la-
ter is Dekeyzer-Ossaer uitgegroeid tot een vleesverwerkend fami-
liebedrijf dat in heel Vlaanderen levert. Vlees verwerken zit diep-
geworteld in onze onderneming. Onze levenslange ervaring geven 
we stilaan door aan onze vier zonen: Kurt, Steven, Stijn en Kevin. 
Samen streven we naar voortdurende verbetering maar steeds met 
oog voor het milieu.”

“Wij zijn het eerste bedrijf dat een koelcentrale plaatste in de nieuw-
bouw dat werkt met CO2 als koelmiddel”, benadrukt zoon Kurt. 
“Ingewijden weten dat dit een veel duurdere oplossing betreft dan 
een koelcentrale met courante koelmiddelen aangezien er op veel 
hogere drukken wordt gewerkt. Maar daar staat tegenover dat de 
installatie bijzonder milieuvriendelijk is. Op lange termijn verbruikt 
het ook een pak minder energie!”

Kruimelgehakt nieuwste 
kindje Onlangs bracht Dekey-
zer-Ossaer kruimelgehakt, 
een nieuw product op de markt 
waaraan voorafgaandelijk vijf 
jaar werd gewerkt en waar 
ze een patent hebben opge-
nomen. “Het nieuwe product 
biedt enkele voordelen voor de 
consument maar ook voor koks in restaurants, bij traiteurs, scholen, 
klinieken, enz. “, duidt Johan Dekeyzer. “Het kruimelgehakt  kan na 
acht maanden perfect klaargemaakt worden zonder smaakverlies. 

Tekst & Foto Eric Vanhooren

Kom vieren 
@ bowling De Goe Smete

KOEKELARE
BOWLING

Op KERSTDAG (vanaf 12u)
is er mogelijkheid tot het nemen van 

een warm buffet voor €49/pp, voor 
de kinderen tot 12 jaar €30/pp:

Aperitief 
(maison, cava of frisdrank naar keuze)

• • •
Warm buffet: 

Scampi in de curry
Tongrolletjes diabolique

Vispannetje ’De Goe Smete’
Varkenshaasje op een bedje van spek 

en boursin
Hertekalf met wildsausje van de chef

Ragout van everzwijn
Gratin dauphinois - Aardappelkroketjes

Warme groentjes
• • •

Kof� e en dessertbordje

Wijn en water inbegrepen tijdens het eten
Twee bowlinggames

OUDEJAAR
(vanaf 19u) 

€49/pp, voor de kinderen 
tot 12 jaar €30/pp

Oudejaarsaperitiefje 
met diverse hapjes

• • •
Grillbuffet 

met 7 soorten vlees voor 
op de grill en 3 soorten 

bereide vis, diverse sausjes, 
saladebar, verse frietjes

• • •
Kof� e en dessertbuffet

Wijn en water tijdens 
het eten inbegrepen
Discobowling tot 
het nieuwe jaar, 

themakledij 
mag altijd!

24u : sprankelend 
glaasje op 2018!

Ringlaan 33 - Koekelare 
info & Reserveringen: 051 43 77 83 - Volg ons op Facebook
bowling@degoesmete.be  -  www.bowlingkoekelare.be

24u : sprankelend 
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Menu Oudejaarsavond
en Nieuwjaarsdag

Glaasje cava met wachtbordje
❄ ❄ ❄

Een duo van kabeljauwhaasje
en tongrolletje op een bedje van spinazie

❄ ❄ ❄

Pompoensoepje
❄ ❄ ❄

Filet mignon met choronsaus,
warme groentjes 

en handgesneden verse frietjes
❄ ❄ ❄

Dessert

Oostendestraat 82 - Torhout
T 050 69 35 48
Volg ons op Facebook

Openingsuren: maandag, dinsdag van 9 tot 20.30 uur
woensdag van 9 tot 18 uur - donderdag gesloten

vrijdag-zaterdag: van 9 tot 21.30 uur - zondag: van 9 tot 21.00 uur

€52,50 
per persoon
Enkel op reservatie

Menu oudjaar 2017
Exquise mondprikkelingen - Crémant de Bordeaux ‘Ballarin’

� 
Griet - geprakte citroenaardappel - ratatouille - noordzeecrab

�
St-Jacobsvrucht - aardpeer - varkenspoot - tru�el - balsamico - vijg

�
Hertenkalf - grotchampignons - pompoen - peer - amandelbom

Handzaamse foie gras - jus van aalbes
�

Kletskop - witte mousse - framboos - honingemulsie - textura
�

Arabica - zoete zonde

Om 24.00 uur champagne JM Gobillard & Fils ‘grande réserve’
DJ tot in de vroege uurtjes

Aangepaste wijnen tijdens het diner (samengesteld door onze wijnleverancier)
reguliere dranken inbegrepen tot einde...

120 euro per persoon
reserveren 0488 691 142 of info@marie-cuisine.be

MARIE CUISINE - Beekstraat 2B - 8610 Handzame (Kortemark)

KORTEMARKSTR. 94 - LICHTERVELDE
T 051 72 21 41

❄  ATTENTIE BIJ AANKOOP
❄  DUBBEL OP KLANTENKAART

❄  MET JENEVERBAR

Vrijdag 24 november 9u - 18u30
Zaterdag 25 november 9u - 18u30

Zondag 26 november 9u - 18u00

Vandendriessche

Kerstopendeur

bloemen

Koekelaarse KERSTMARKT
gaat dit jaar opnieuw door op zaterdag 16 december 2017

KOEKELARE Na het succes van verleden jaar pakt het Koekelaar-
se Feestcomté uit met een grootse KERSTMARKT die opnieuw zal 
doorgaan op het Sint-Maartensplein. Het volledig programma wordt 
later medegedeeld. Wie als Koekelaarse vereniging deel wil nemen 

aan deze editie kan zich gerust melden, via Facebook of via de web-
site www.feestcomitekoekelare.be. Dankzij de medewerking van 
de Gemeente Koekelare, de verenigingen én de sponsors kan deze 
kerstmarkt met al zijn animaties gratis aangeboden worden!
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LEDSTRALER IP 65 OP ACCU
• 90% minder energieverbruik dan halogeenverlichting

• Voorzien van schokdempend dubbel stabiel buisframe

• Luxe uitvoering met kunststof handgreep

• Bijzonder lage warmteontwikkeling

• Lithium-ion batterij

• Met bijgeleverde lader 230V en 12V 

RUIME KEUZE PROFESSIONELE WERFVERLICHTING EN ZAKLAMPEN

VOLLEDIG GAMMA
TE BEZICHTIGEN IN
ONZE WINKEL

HET VOLLEDIGE GAMMA VAN BUIZEN EN TOEBEHOREN
VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

De betere sanitaire voorzieningen
Voor de doe-het-zelver.
gemakkelijk te plaatsen 
en zeer degelijke materialen

SUPERPIPE

LEVICA
Alles voor sanitair- & 

verwarmingsinstallaties

EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
ELEKTRICITEIT 
MATERIALEN 

VAN DE 
TOPMERKEN 

NIKO, OSRAM,... 
VOOR ZOWEL 
NIEUWBOUW 

ALS RENOVATIE

Ruime keuze
gereedschappen

BOSCH

PLATEN:
- Osb
- Mdf
- Betonplex
- Spaander

RUIME KEUZE RUW HOUT:
baddens, kepers, valiezen, 
pannelatten, sneeuwlatten, 
geschaafde latten voor 
plafonds en wanden.

hout 
isolatie 
gereedschap 
machines 
bouwmaterialen

Exclusief in het Houtland

Drive-in bouwshop

Zuidstraat 105 - Ichtegem
T 051 58 80 12 - info@gedimattanghe.be

www.gedimattanghe.be

Onze 
betoncentrale 
staat steeds klaar, 
voor al uw stabilisé 

en andere 
betonwerken.

Beton en stabilisé

Elke zaterdag
vanaf 6.30 tot 11 uur BAZUIN   •  07  •  22/11/2017
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Pomponteam De Zwaantjes
veroveren nationale titel

LICHTERVELDE Het pomponteam De Zwaantjes van cultuurvereni-
ging vzw De Zwaan waartoe naast de KF De Zwaan ook het jeugd-
ensemble het trommelkorps en de majorettes behoren; heeft het 
afgelopen zondag vijf november, meer dan schitterend gedaan in de 
nationale Vlamo-wedstrijd te Ieper. Nadat ze in oktober al provinci-
aal kampioen werden met 86,3 procent van de punten en daardoor 
geselecteerd werden voor de nationale wedstrijd, was het nu op-
nieuw bingo voor de Lichterveldse dansgroep. 
“Voor we mochten deelnemen aan het nationaal kampioenschap 
hebben we op 15 oktober eerst deelgenomen aan het provinciaal 
kampioenschap. Daar deden we mee met acht verschillende cho-
reografieën en vier solisten, waarvan Xana Seys als tweede eindigde 
met 80,1 procent en zich zo selecteerde voor de nationale wed-
strijd”, steekt instructrice Lore Tytgat van wal. “Je moet boven de 
80 procent hebben en bij de eerste twee eindigen om door te mogen 
naar nationaal.”
Het duo Chelsea Versyp en Tytgat Lore eindigde met 81 procent, jam-
mer genoeg op de derde stek. Dan volgden twee kleine teams, maar 
eentje ervan wist beslag te leggen op de eerste plaats, maar spijtig 
genoeg haalden ze geen 80 procent. En dan was er het pronkstuk 
van de provinciale kampioenschappen: het pomponteam De Zwaan-
tjes met 86,33 procent, goed voor de titel van provinciaal kampioen 
en bijhorende selectie voor nationaal.

Champions Trophy Er werd duchtig geoefend voor dit nationaal 
kampioenschap welke in lakenstad Ieper doorging, want de meis-
jes van Lichtervelde wilden er zeker geen mal figuur slaan. “Neen, 
zeker niet”, vervolgt Lore Tytgat. “We deden mee met twee choreo-
grafieën: Xana Seys in de categorie ‘solisten’ en ons pomponteam.”
En zowel Xana als het pomponteam deden het effenaf schitterend. 
“Ja, we behaalden zeer mooie resultaten”, benadrukt een trotse 
Lore Tytgat. “Xana wist beslag te leggen op een zeer mooie en ver-
dienstelijke zevende plaats en daar mag ze zeer fier op zijn. De kers 
op de taart kwam van ons pomponteam. In hun categorie behaalden 
ze maar liefst 88,45 procent, goed voor de nationale titel!”
En die nationale titel heeft hen ook recht om wegens het behalen 
van de Belgische titel, op deelname met het pomponteam, in een 
prestigieuze wedstrijd. “Ja, we mogen met ons pomponteam deel-
nemen aan de Champions Trophy welke plaatsvindt in het Neder-
landse Waalwijk op 24 februari 2018, waar we onze noorderburen 
in de ogen moeten kijken”, zegt een dolblije Lore enthousiast. “De 
Champions Trophy is een vriendschappelijke wedstrijd met als doel 
elkaar beter te leren kennen, maar ook om eens te kunnen verge-
lijken. Dat zorgt tevens voor toffe resultaten en nieuwe inspiratie.”

Nieuw contacten “Het interessante en leuke aan dergelijke wedstrij-
den is dat je er veel nieuwe contacten kunt leggen”, weet Lore ons 
nog te vertellen. “Hoe het juist allemaal in z’n werk gaat en wanneer 
wij moeten dansen is nog niet duidelijk. Ook al is iedereen nieuws-
gierig, het is nog te vroeg. Bovendien is het ook de eerste keer dat 
wij met Lichtervelde zo ver geraken en uitgenodigd worden om deel 
te nemen aan deze wedstrijd.”
“Wat we van dergelijke wedstrijd mogen verwachten is koffiedik kij-
ken. Wij hebben er geen flauw idee van maar we zijn positief inge-
steld en hopen op een positieve reactie van de Nederlandse jury-
leden”, besluit Lore Tytgat. “Daarnaast kennen we ook totaal onze 
tegenstander niet, dit maakt het wel spannend maar terzelfdertijd 
ook moeilijk om onze kansen in te schatten.”
Wees er echter maar zeker van, de Lichterveldse dames zijn ge-
motiveerd en vast van plan om op 24 februari 2018 eerstkomende, 
opnieuw te schitteren bij onze noorderburen.

Interesse? Het pomponteam De Zwaantjes doen met de groep voor-
namelijk twirling. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen en 
eens deel te nemen met het pomponteam, kan dit door gewoon te 
gaan kijken en een proefles te volgen. Dat kan je op zaterdag 18 no-
vember aanstaande. Vooraf contact opnemen met instructrice Lore 
Tytgat (0490-11.05.36) is wel een must. Je vindt het team ook op 
facebook. Het majorettekorps De Zwaantjes Lichtervelde zo noemt 
hun pagina.

Tekst & foto Eric Vanhooren

Lisa Tytgat, Nina An-
seeuw, Marieke Gunst, 
Jinke Deblauwe, Jan-
neke Gunst, Amber 
Duyvejonck, Quintina 
Jonckheere, Esmee 
Deblaere, Kiana Seys, 
Emma Vandekerck-
hove, Amber van Aerde, 
Chelsea Versyp, Sita 
Notable, Lisa Gevaert 
en Djaline Tanghe.

GEZINSBOND
KOEKELARE ZONDAG 3 DECEMBER 2017

KERST- & HOBBYBEURS
(42ste Hobbyfestival)

Toegang: 3 euro - Kinderen -12 jaar gratis

CC DE BALLUCHON KOEKELARE
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VRIJDAG 24 - ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 NOVEMBER 2017

vrijdag van 14 - 18.30 uur - zaterdag en zondag van 10 - 18 uur

IN EIK, BEUK & DEN
TAFELS OP MAAT 
75 MODELLEN 
STOELEN
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IN LANDELIJKE- 

EN COTTAGESTIJL!
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HERRIETEN,

HERBIEZEN EN
HERGARNIEREN

STOELEN 
IN BEUK

V.A. €45
ZIT INBEGREPEN

Torhoutsestwg 222 - Zedelgem (oude gebouwen Superia)
Tel. 050/20.01.07 • 0475/43.32.43 
www.stoeltje.be • 

REUZE VERKOOP
VAN TAFELS EN STOELEN

TOONZAALMODELLEN TOT -50%

‘T BRUGSCH STOELTJE

SPECIAAL VOOR DE          LEZERS.

BON - € 10
PER STOEL

Bij aankoop enkel stoelen

SPECIAAL VOOR DE          LEZERS.

BON - € 15
PER STOEL

Bij aankoop tafel met stoelen(uitgezonderd op
promoties)

(uitgezonderd op
promoties)

OPEN-DEUR-WEEKOPEN-DEUR-WEEK
De enige echte tafel & stoelen specialist sinds 25 jaar!

DE SPECIALIST IN
LANDELIJKE- EN
COTTAGESTIJL!

HERSTELLEN,
HERRIETEN, 

HERBIEZEN EN
HERGARNIEREN

STOELEN IN BEUK 

V.A. € 45
ZIT INBEGREPEN

Torhoutsestwg 222 - Zedelgem (oude gebouwen Superia) 
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‘T BRUGSCH STOELTJE

SPECIAAL VOOR DE                     LEZERS. SPECIAAL VOOR DE                     LEZERS.

BON -€10
PER STOEL

BON -€15
PER STOEL

BIJ AANKOOP 
ENKEL STOELEN
(Uitgezonderd op promoties)

BIJ AANKOOP 
TAFEL MET 
STOELEN
(Uitgezonderd op promoties)

OPENINGSUREN: maandag: van 11 uur tot 19 uur
dinsdag - woensdag - donderdag  - vrijdag en zaterdag: 

van 8 uur doorlopend tot 19 uur - zondag: van 8 uur tot 12.30 uur

GELDIG VAN MAANDAG 27 NOVEMBER
T.E.M. WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017

GELDIG VAN MAANDAG 4 DECEMBER
T.E.M. WOENSDAG 6 DECEMBER 2017

GELDIG VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG 3 DECEMBER 2017

GELDIG VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG 3 DECEMBER 2017

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
250GR

ZELFBEREIDE
SPAGHETTISAUS

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
150 GR

GEROOKTE
VISSALADE

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
SPECULOOS
VAN DE SINT

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
1 FLES 
WATER
PURE 
LIFE 
1,5 L

ENKEL GELDIG IN 
PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

ENKEL GELDIG IN 
PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

ENKEL GELDIG IN 
PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

ENKEL GELDIG IN 
PROXY DELHAIZE AARTRIJKE

BON BON

BONBON

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE 
Telefoon: 050 24 19 90

WATERWATER
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ICHTEGEMSE
EINDEJAARSACTIE

Ingericht door Unizo Ichtegem

BIJ DE BIJZONDERSTE WINKELIERS VAN ICHTEGEM
BAKKERIJ STEVEN & CINDY  <>  SCHOENEN LUCA  <>  KEURSLAGERIJ RIK & ANJA

OPTIEK DEVOLDER  <>  BAKKERIJ GADEYNE  <>  CEREMONIES BEERNAERT

SALONS DE VREDE  <>  S&S BEHANG  <>  PATISSERIE FINESSE

DRANKMART  <>  INTERGARDEN DESIGN  <>  ELECTRO MATTHEUS

WASSERIJ DROOGKUIS MODERNA  <>  FEESTZAAL WIT PAARD 

GROENTEN EN FRUIT VERHAEST  <>  FD COMPUTERS

HAIRSTUDIO MARIJKE  <>  KADERATELIER  <>  ELECTRO WILLY DECLERCK

KAPSALON LUC  <>  FLINSTONES-IT  <>  SCHOONHEIDSINSTITUUT VOGUE

KANTOOR HOSTEN – VERZEKERINGEN & FINANCIEEL ADVIES  <>  KANTOOR V&V

Van 24 november 2017 tot en met 01 januari 2018

EINDEJAARSACTIE

WINKELPRIJZEN 10x €250

HOOFDPRIJS WAARDEBONSHOOFDPRIJS WAARDEBONS

1x €20181x €2018

BAZUIN   •  10  •  22/11/2017 BAZUIN   •  11  •  22/11/2017

Stramien - katern 10-16-2283.indd   2 17/11/17   11:57



BAZUIN   •  10  •  22/11/2017 BAZUIN   •  11  •  22/11/2017

Tuinen Verplancke Patrick

in alle soorten en formaten
VANAF ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017
Open op zaterdag van 9 tot 18 uur
zondag van 9 tot 12 uur
woensdag van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur
vrijdag van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur
of ona telefonische afspraak afspraak

Torhoutbaan 20 - ICHTEGEM - 0495 64 39 55

TE KOOP KERSTBOMEN

Torhoutbaan 20 - ICHTEGEM - 0495 64 39 55

HANDELSGIDS NV  JAN GORISLAAN 110  3290 DIEST

UW VRIENDELIJKE LOKALE HANDELAARS 

Handsfreedag 
Sint-Martinusinstituut  

Vrijdag 27 oktober 2017 

De Sint en zijn Pieten kwamen 
op bezoek bij de basketschool

van ‘The Red Sharks’ Koekelare

KOEKEKLARE Begin september lanceerden we het nieuwe jaar-
project “Handsfree” op onze school. Via dit project willen we de 
leerlingen stimuleren om de handen letterlijk en fi guurlijk uit de 
mouwen te steken. 

Volwassenen beweren wel eens dat de jeugd van tegenwoordig tot 
niets meer bereid is om een ander vrijwillig te helpen. Via dit pro-
ject op school willen we het tegendeel bewijzen en onze leerlingen 
aanmoedigen dat het ook anders kan. 

We voorzien 2 activiteiten: een eerste vindt volgende week vrijdag 
plaats, de handsfreedag; een tweede op vrijdag 26 januari met een 
heuse Smiks got talentshow ten voordele van een goed doel. 

Deze week vrijdag 27 oktober gaat elke klas op pad om mensen 
vrijwillig te gaan helpen. Zo helpen leerlingen in de kleuterklas, 
verrichten ze werk in enkele verzorgingscentra, verwennen ze 
vluchtelingen en bewoners in servicefl ats, ruimen ze zwerfvuil, 
wassen ze auto’s voor het goede doel, helpen ze in een dierentuin 
en –asiel, werken ze mee in plaatselijke bedrijven en zamelen ze 
kledij in voor daklozen… Kortom: heel wat acties en vrijwillig en-
gagement om mensen zomaar te helpen.

Sint-Martinusinstituut - Scholengroep Sint-Rembert vzw Ichte-
gemstraat 14/2, 8680 Koekelare tel 051 58 85 45 smik@sint-rem-
bert.be www.sint-rembert.be

KOEKEKLARE Trotse coachen in het bijzijn van de statige Sint. 
Alle spelertjes kregen een basketbal en een zakje lekkers. Danku-
wel Sint! Ook interesse in de basketschool? Mail snel naar info@
theredsharks.be voor alle info, je beleeft er een super zaterdag-
voormiddag.

Digitale versie 
van deze week!
surf snel naar
www.bazuin.be
/bazuin-digitaal
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GEVRAAGD
BUITENGEBRUIKSTELLEN OPSLAGTANKS

ZEDELGEM
TORHOUT

T 050 20 19 28

Tuinen TRIO, ontwerp, aanleg en 
onderhoud, snoeien en vellen van 
bomen. Zelfs onder moeilijke om-
standigheden 0477/59 30 49

7699-1515

ALLERLEI

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 78 €/m3

Vers hout: 65 €/m3

Specksteenhout droog : 58 €/m3

Aanmaakhout : 7 €/ zak (20kg)
Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 3 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

050/82 52 25 TO
Z 

/ 6
49

0-
12

59

Sinterklaas met vele Zwarte Pieten 
thuis/op het werk of op bezoek ?, 
Tel. 050/21 72 68 9006-1567

Gevraagd Eerlijke poetsvrouw te 
Zedelgem 0472/110562 14310-1576

PAB Assistent, voor 20 j. man ment. 
bep. & autisme, all round job ADL 
zaken 15u/week 3 weekdagen + zat 
20-23 u. ook jobst 0474/261021    

14317-1581

TE KOOP
Aankoop POSTZEGELS, mun-
ten, postkaarten - 'T ARCHIEFJE 
0475/534284 6216-1482

Droog Brandhout Ichtegem: 
0474/21 78 74 11602-1511

GRATIS Industriële frigo   zelf af te 
halen en af te breken. 0494/525558

10456-1575

Te koop Torhout - 2 banden   Krisalp 
225 / 45 / R17 zo goed als nieuw 85 
euro voor de set Tel 0476/476519

6202-1583

Te koop KERSTBOMEN kies uit op 
het veld in Ichtegem - 25 en 26 nov. 
2 en 3, 9 en 10 dec. van 14 tot 16 
u laarzen meebrengen 0477/382724

6202-1585

Gezocht Eernegem
TUINARBEIDER
(rijbewijs B-G is pluspunt 

Voltijdse job
Tuinen en Parken Demuynck 

Zedelgemsesteenweg 55
Tel 059/29 97 74  

13250-1582

Jobstudente
voor verkoop op

zondag voormiddag.
Bakkerij Desanghere

Zedelgem
050/24 13 27  

6376-1584

Brugsesteenweg 413 - 8800 Roeselare - 0495/24 35 37

TUINHUIZEN - CARPORTS
AFSLUITINGEN - POORTEN
TERRASSEN - GARAGE
Ervaring in houtsector is een pluspunt.

Voor onmiddellijke indienstname.

KOEKUYT TUINDESIGN

TUINHUIZEN - CARPORTS
AFSLUITINGEN - POORTEN
TERRASSEN - GARAGE
Ervaring in houtsector is een pluspunt.

Voor onmiddellijke indienstname.

Gemotiveerde
PLAATSER
GEZOCHT !

89
56

-1
58

6

IMMO
TE HUUR

Te huur Torhout Brildam 24, appar-
tement, 1 slpkr., vernieuwde keuken 
en badkamer onmidd. vrij 485 euro/
mnd 0479/590310 na 17 uur

6202-1568

Te huur Torhout Brildam 22, appar-
tement, 2 slpkrs., vernieuwde keu-
ken en badkamer onmidd. vrij 520 
euro/mnd 0479/590310 na 17 uur

6202-1569

IMMO
GEVRAAGD

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

TOZ / 6547-1255

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1445

Massage in harmonie.  Krachtig en 
zacht met een extract van sensuele 
toets (geen intiem) nr. 0496/068672

12827-1556

LICHAAMS-
VERZORGING

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

TO
Z 

/ 7
66

5-
12

56

MAN 65 jaar zoekt vrouw, tss. 55 
en 65 jaar enkel ernstige kandidaten 
0478/266504 14311-1577

VRIENDSCHAP

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare
www.vastgoedsinnaeve.be - info@vastgoedsinnaeve.be Jeffrey Sinnaeve

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst woning opp 593 m², gelijkvl: oprit - inkomh - liv - 
voll inger kkn - berg - veranda - 1 slpk - badk met ligb, bad-
kmeub en toilet - garage - terras - tuin - tuinhuis. 1ste ver-
diep: nachth - 2 slpks - polyv 
ruimte kan inger worden tot 
4e slpk - zolder. CV aanwez 
aardgas. EPC:256 kWh/m²j 
UC:20171006-0002000066-
1. Vraagpr 335 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Grondopp 646 m², inkomh - liv - kkn - gr 
kelder - berg - waspl - badk - terras - diepe 
tuin - div berg - nachth - 4 slpks - zolder 
- gr garage erbov zolder. Lg beschr mog KI 
354 €. EPC:752 kWh/m²j UC:20170107-
0001923795-1. Vraagpr 147 500 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Instapkl woning, opp 1211 m². inkomh - liv - overd terras - 
kkn - berg - toilet - 3 slpks - badk - garage - waspl - zr gr 
kelder - extra krpkeld - zolder vol br woning - terras - tuin 
land uitz - tuinberg - extra 
garage - oprit en voortuin. cv 
aardg. Dak is geïsol. EPC:345 
kWh/m²j UC:20170930-
0001998226-1. Vraagpr 339 
000 € 

TE KOOP: HANDZAME
Bijz mooi gelegen woning, land en vol omringd velden en groen. grondopp 980 m², gelijkvl: 
ruime oprit plaats v 2 wagens - inkomh - afzond toilet 
- gezel eet- en woonk - vol inger kkn - badk (ligb annex 
douche/ lavabo) - 1 slpk - veranda - garage - terras 
- gr tuin - extra houten garage - tuinh. 1ste verdiep: 
nachth - 3 slpks, waarv 1 voorz ingeb kasten. CV aan-
wez. Mogelijkh lg beschr KI 555 €. EPC: 628 kWh/m2j 
UC:20170321-0001941043-1. Vraagpr 265 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rustige woonw op wandelafst centr. Ink, toilet, ruime kkn, lichtr 
liv, berg, garage zolder, tuin, 3 slpks en badk. Voorz alle modern 
comf: dub beglaz, geïsol dak, cv aardgas, dag en nachtt elektric, 
stadsw, distrib. Mogelijkh tot aank Jacuz en hamam. EPC:170 
kWh/m²j UC:20100301-0000460938-00000001-4 Kl beschr 
mog. Abs aanrader! Vraagpr 310 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Woning, opp 361 m². Inkomh - liv - kkn - berg - badk - toi-
let - garage - terras - div opbergruimten - tuin - nachth - 2 
slpks - dres - zolder te bereiken vaste trap met mogelijkh 
tot inrichten van 2 extra 
slpks. Mogelijkh lg be-
schr KI 302 €. EPC: 407 
kWh/m² UC:20101025-
0000674347-00000001-
3. Vraagpr 220 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Goed gelegen handelsp met woonst in 
centr. Winkelruimte, leefruimte, kkn, kelder, 
badk, bergruimte, tuin, 3 slpks, badk en 
zolder. Uitg achter via gr park. Mogelijkh tot 
ontwik. EPC:935 kWh/m²j. UC:20161028-
0001906966-1. Vraagpr 199 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rust gel woning grondopp 505 m² nabij centrum. Inkomh - liv - open kkn - veranda 
- nachth - badk - 3 slpks - wasr - berg - terras - tuin - garage. Afz kangoeroewoning 
aanwez kkn, woonk en slpk. Ideaal inwon oudere pers 
of adol. Inger hoogw mater, elek rolluik, PVC-ramen 
hoogrend beglaz, dak- en muurisol, parketvl, ... CV 
stookolie. Elektr. met dag- en nachttar. Achteraan oprit 
35m lang en autom toegangsp. Mogelijkh lg beschr KI 
550 €. EPC: 676 kWh/m²j UC:20170926-0001996775-
1. Vraagpr 230 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Woning, opp 447 m². Inkomh - bureau - liv - kkn - badk - toilet - waspl - berg 
- terras - diepe zuidger tuin - ste-
nen berg - nachth - 3 slpks - zolder 
mogelijkh tot inrichten meerdere 
slpks - oprit - garage. Mogelijkh lg 
beschr KI 453 €. EPC: 771 kWh/
m²j UC:20171108-0002008806-
1. Vraagpr 205 000 €

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing zonder 
bouwverplichting te Koe-
kelare. Het lot bouwgrond 
heeft een grondoppervlak-
te van 517 m², de straat-
breedte is 16 m. Vraagprijs 
112 500 €

TE KOOP: KOEKELARE
Instapkl woning ,opp 1284 m², ink, toilet, vol uitger open kkn pracht zicht 
op tuin, leefruimte, berg, terras, 
ruime tuinberg, garage, 3 carports, 
zr gr tuin, visvijver, 3 slpks, badk en 
zolder. Absol bezoek waard. Kl be-
schr mog. (KI=704€) EPC:209 Kwh/
m²/j UC:20170713-0001978379-1. 
Vraagprijs 355 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Deze prachtige villa is gelegen op een rechthoekig perceel van 
2000 m². Bewoonbare opp 
320 m². 3 slpk, 2 badka-
mers. EPC:251 kWh/m²jaar 
UC:20170504-0001957488-
2. Vraagprijs 450 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Sterrewegel 3, woning, inkomhal - living - keuken - berging - bad-
kamer - terras - veranda - tuin 
- diverse stenen bergingen - 
oprit - garage - nachthal - 3 
slaapkamers - zolder. EPC 
waarde:441 kWh/m²jaar. Vrij 
1/01/2018. Huurprijs 530 €/
mnd.

NIEUW NIEUW

NIEUW
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MASSAGE

PRIVE TINNEKE & VRIENDIN, ont-
vangen heren - senioren. 100% dis-
creet. Bodymassage. Open van 10 
tot 18:30 u Woe, zon- en feestada-
gen gesloten. Tel. 050/39 55 14

14247-1503

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

13861-1566

Knappe jongedame van 45 j ont-
vangt prive te diksmuide ! Iedere 
dag vanaf 14 u. 0492 88 05 01

14306-1574

Privé l'Amazonia zoekt dringend 
dames,  Zéér goede verdienste ! 
Uren te kiezen tussen 10 en 21 u. 
www.lamazonia.com 050/28 15 65 
of 0472/92 82 82 10560-1537

Angelique massage, alle dagen 
open van 10 tot 17 uur. Alles moge-
lijk ook trio. Sm meesteres aanwe-
zig. - 0497/02 54 47 10958-1488

PRIVE EN ESCORT ANOUCK
Knap en spontaan vrouwtje (39j).
Ontv. privé in zone 051 [Izegem].

7 op 7. Komt ook bij jou thuis.
Geef gerust een belletje,

gn sms- & privénr.
Bereikb. vn 8u. tot ...
ANOUCKIZEGEM.BE
0491 52 88 80 63

90
-1

50
2

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

10864-1554

 ”MUZIEK IN ’T DORP”
ZATERDAG  17 DECEMBER 20168ste 

EDITIE

MET:
Animatie

Steltenloper

Vuurshow

KOEKELARE -  ZATERDAG 16 DECEMBER 2017

“MUZIEK IN HET DORP”
Vanaf 17.00 u. : 

sfeervolle Kerstmarkt met allerlei animatie

Vanaf 18.00 u. :
muziekrally i.s.m. de horeca, met 16 optredens op 13 plaatsen

www.feestcomitekoekelare.be / www.facebook.com/feestcomitekoekelare

BAZUIN   •  12  •  22/11/2017 BAZUIN   •  13  •  22/11/2017

O&P Vastgoed, uw eigendom is onze passie!
Burg 7 Brugsestraat 61 bus 00.02 
8820 TORHOUT 8211 AARTRIJKE   

050 678 190 050 36 16 01
info@osaer-pauwels.be stephanie@osaer-pauwels.be
BIV 504917 BIV 509334

Ontdek ons overig aanbod te koop/te huur op www.osaer-pauwels.be

Wekelijks nieuwe panden te koop en te huur bij O&P,  volg ons op Facebook of via www.osaer-pauwels.be

Prachtige villa, rustig gelegen, op 
fietsafstand centrum Torhout, vlak-
bij winkels en faciliteiten van wijk 
De Goede Herder. Perfect afgewerkt 
met hoogwaardige materialen. De 
tuin is een oase van rust, mooi aan-
gelegd, volledige privacy, mét uit-
weg naar achter. Perceel 1780 m², 
woonoppervlakte 338m², sublieme 
lichtinval. Indeling: inkom hal met 
gastentoilet en vestiaire, bar, bu-
reau, zitput, keuken met eetplaats, 
zitruimte, leefruimte, 3 slaapkamers, 
2 badkamers, zolder, zonneterras 
boven, dubbele garage, oprit voor 4 
wagens, tuin rondom met zonneter-
rassen, zwembad met warmtepomp, 
poolhouse. EPC 300 KWh/m²/jaar.  
Bel ons voor meer info!

Vlierbessenstraat - Don Bosco Tor-
hout -Villa met garage, tuin, 3 slaapka-
mers, perfect instapklaar, grote ruimtes! 
Zeer rustig gelegen, vlakbij het centrum 
van Don Bosco. Indeling: inkom, gasten-
toilet, woonkamer, leefkeuken, garage, 
berging, nachthal met berging, 3 grote 
slaapkamers (1 met dressing), badka-
mer, tuin rondom, oprit. Perceel 540m², 
EPC 392 Verkoopprijs: 330.000 €.

Esdoornstraat – Don Bosco Torhout 
Half-open bebouwing met 3 slpks, aan-
gelegde buitenomgeving, gunstig ge-
legen vlakbij het centr, op de wijk Don 
Bosco (scholen, winkels,…). Bezoek 
deze topper! Zonnepanelen (mét certi-
ficaten opbrengst ±900€/j), elektrische 
rolluiken, bwj 2011. Inkom, gastentoilet, 
woonk met open inger kkn, nachth, 3 
slpks, badk, zolder, garage, oprit voor 2 
wagens, tuin met terras en tuinhuis. EPC 
63. Verkoopprijs: 325.000 €.

TE KOOP TORHOUT TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

OPENDEUR ZATERDAG 25 NOVEMBER - 11u tot 12u30

OPENDEUR ZATERDAG 25 NOVEMBER - 13u30 tot 15u

OPENDEUR

OPENDEUR

Vanaf 2018 ook speelpleinwerking
in de paasvakantie

ICHTEGEM Op vraag van schepen van jeugd Koen 
Pattyn onderzocht de jeugddienst de mogelijkheid 
om de speelpleinwerking in onze gemeente verder 
uit te breiden. Vanaf 2018 zal het speelplein in Eer-
negem (Leutegem) ook in de paasvakantie de deuren 
openen. Wegens de werken in de sporthal van Ich-
tegem zal dit in de Bengelberg in 2018 niet mogelijk 

zijn. De kinderen van Ichtegem kunnen wel in de paasvakantie 2018 
( 2  april tot 15 april) ook terecht in het speelplein te Eernegem, 
er wordt busvervoer voorzien. Voor de volgende jaren is het de be-
doeling de paaswerking afwisselend in Eernegem en Ichtegem in te 
richten. De werking in de  paasvakantie zal zich richten in de eerste 
plaats op lage schoolkinderen en tieners. Kleuters kunnen verder 
terecht in de buitenschoolse kinderopvang. Kleuters van het der-
de kleuter zullen kunnen kiezen (speelplein of BKO). Koen Pattyn, 
schepen van jeugd Ichtegem. Meer info nodig? 0479 86 80 88
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Droog hout: 78 €/m3
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Sinterklaas met vele Zwarte Pieten 
thuis/op het werk of op bezoek ?, 
Tel. 050/21 72 68 9006-1567

Gevraagd Eerlijke poetsvrouw te 
Zedelgem 0472/110562 14310-1576

PAB Assistent, voor 20 j. man ment. 
bep. & autisme, all round job ADL 
zaken 15u/week 3 weekdagen + zat 
20-23 u. ook jobst 0474/261021    

14317-1581

TE KOOP
Aankoop POSTZEGELS, mun-
ten, postkaarten - 'T ARCHIEFJE 
0475/534284 6216-1482

Droog Brandhout Ichtegem: 
0474/21 78 74 11602-1511

GRATIS Industriële frigo   zelf af te 
halen en af te breken. 0494/525558

10456-1575

Te koop Torhout - 2 banden   Krisalp 
225 / 45 / R17 zo goed als nieuw 85 
euro voor de set Tel 0476/476519

6202-1583

Te koop KERSTBOMEN kies uit op 
het veld in Ichtegem - 25 en 26 nov. 
2 en 3, 9 en 10 dec. van 14 tot 16 
u laarzen meebrengen 0477/382724

6202-1585

Gezocht Eernegem
TUINARBEIDER
(rijbewijs B-G is pluspunt 

Voltijdse job
Tuinen en Parken Demuynck 

Zedelgemsesteenweg 55
Tel 059/29 97 74  

13250-1582

Jobstudente
voor verkoop op

zondag voormiddag.
Bakkerij Desanghere

Zedelgem
050/24 13 27  

6376-1584

Brugsesteenweg 413 - 8800 Roeselare - 0495/24 35 37

TUINHUIZEN - CARPORTS
AFSLUITINGEN - POORTEN
TERRASSEN - GARAGE
Ervaring in houtsector is een pluspunt.

Voor onmiddellijke indienstname.

KOEKUYT TUINDESIGN

TUINHUIZEN - CARPORTS
AFSLUITINGEN - POORTEN
TERRASSEN - GARAGE
Ervaring in houtsector is een pluspunt.

Voor onmiddellijke indienstname.

Gemotiveerde
PLAATSER
GEZOCHT !

89
56

-1
58

6

IMMO
TE HUUR

Te huur Torhout Brildam 24, appar-
tement, 1 slpkr., vernieuwde keuken 
en badkamer onmidd. vrij 485 euro/
mnd 0479/590310 na 17 uur

6202-1568

Te huur Torhout Brildam 22, appar-
tement, 2 slpkrs., vernieuwde keu-
ken en badkamer onmidd. vrij 520 
euro/mnd 0479/590310 na 17 uur

6202-1569

IMMO
GEVRAAGD

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

TOZ / 6547-1255

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1445

Massage in harmonie.  Krachtig en 
zacht met een extract van sensuele 
toets (geen intiem) nr. 0496/068672

12827-1556

LICHAAMS-
VERZORGING

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

TO
Z 

/ 7
66

5-
12

56

MAN 65 jaar zoekt vrouw, tss. 55 
en 65 jaar enkel ernstige kandidaten 
0478/266504 14311-1577

VRIENDSCHAP

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare
www.vastgoedsinnaeve.be - info@vastgoedsinnaeve.be Jeffrey Sinnaeve

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst woning opp 593 m², gelijkvl: oprit - inkomh - liv - 
voll inger kkn - berg - veranda - 1 slpk - badk met ligb, bad-
kmeub en toilet - garage - terras - tuin - tuinhuis. 1ste ver-
diep: nachth - 2 slpks - polyv 
ruimte kan inger worden tot 
4e slpk - zolder. CV aanwez 
aardgas. EPC:256 kWh/m²j 
UC:20171006-0002000066-
1. Vraagpr 335 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Grondopp 646 m², inkomh - liv - kkn - gr 
kelder - berg - waspl - badk - terras - diepe 
tuin - div berg - nachth - 4 slpks - zolder 
- gr garage erbov zolder. Lg beschr mog KI 
354 €. EPC:752 kWh/m²j UC:20170107-
0001923795-1. Vraagpr 147 500 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Instapkl woning, opp 1211 m². inkomh - liv - overd terras - 
kkn - berg - toilet - 3 slpks - badk - garage - waspl - zr gr 
kelder - extra krpkeld - zolder vol br woning - terras - tuin 
land uitz - tuinberg - extra 
garage - oprit en voortuin. cv 
aardg. Dak is geïsol. EPC:345 
kWh/m²j UC:20170930-
0001998226-1. Vraagpr 339 
000 € 

TE KOOP: HANDZAME
Bijz mooi gelegen woning, land en vol omringd velden en groen. grondopp 980 m², gelijkvl: 
ruime oprit plaats v 2 wagens - inkomh - afzond toilet 
- gezel eet- en woonk - vol inger kkn - badk (ligb annex 
douche/ lavabo) - 1 slpk - veranda - garage - terras 
- gr tuin - extra houten garage - tuinh. 1ste verdiep: 
nachth - 3 slpks, waarv 1 voorz ingeb kasten. CV aan-
wez. Mogelijkh lg beschr KI 555 €. EPC: 628 kWh/m2j 
UC:20170321-0001941043-1. Vraagpr 265 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rustige woonw op wandelafst centr. Ink, toilet, ruime kkn, lichtr 
liv, berg, garage zolder, tuin, 3 slpks en badk. Voorz alle modern 
comf: dub beglaz, geïsol dak, cv aardgas, dag en nachtt elektric, 
stadsw, distrib. Mogelijkh tot aank Jacuz en hamam. EPC:170 
kWh/m²j UC:20100301-0000460938-00000001-4 Kl beschr 
mog. Abs aanrader! Vraagpr 310 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Woning, opp 361 m². Inkomh - liv - kkn - berg - badk - toi-
let - garage - terras - div opbergruimten - tuin - nachth - 2 
slpks - dres - zolder te bereiken vaste trap met mogelijkh 
tot inrichten van 2 extra 
slpks. Mogelijkh lg be-
schr KI 302 €. EPC: 407 
kWh/m² UC:20101025-
0000674347-00000001-
3. Vraagpr 220 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Goed gelegen handelsp met woonst in 
centr. Winkelruimte, leefruimte, kkn, kelder, 
badk, bergruimte, tuin, 3 slpks, badk en 
zolder. Uitg achter via gr park. Mogelijkh tot 
ontwik. EPC:935 kWh/m²j. UC:20161028-
0001906966-1. Vraagpr 199 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rust gel woning grondopp 505 m² nabij centrum. Inkomh - liv - open kkn - veranda 
- nachth - badk - 3 slpks - wasr - berg - terras - tuin - garage. Afz kangoeroewoning 
aanwez kkn, woonk en slpk. Ideaal inwon oudere pers 
of adol. Inger hoogw mater, elek rolluik, PVC-ramen 
hoogrend beglaz, dak- en muurisol, parketvl, ... CV 
stookolie. Elektr. met dag- en nachttar. Achteraan oprit 
35m lang en autom toegangsp. Mogelijkh lg beschr KI 
550 €. EPC: 676 kWh/m²j UC:20170926-0001996775-
1. Vraagpr 230 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Woning, opp 447 m². Inkomh - bureau - liv - kkn - badk - toilet - waspl - berg 
- terras - diepe zuidger tuin - ste-
nen berg - nachth - 3 slpks - zolder 
mogelijkh tot inrichten meerdere 
slpks - oprit - garage. Mogelijkh lg 
beschr KI 453 €. EPC: 771 kWh/
m²j UC:20171108-0002008806-
1. Vraagpr 205 000 €

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing zonder 
bouwverplichting te Koe-
kelare. Het lot bouwgrond 
heeft een grondoppervlak-
te van 517 m², de straat-
breedte is 16 m. Vraagprijs 
112 500 €

TE KOOP: KOEKELARE
Instapkl woning ,opp 1284 m², ink, toilet, vol uitger open kkn pracht zicht 
op tuin, leefruimte, berg, terras, 
ruime tuinberg, garage, 3 carports, 
zr gr tuin, visvijver, 3 slpks, badk en 
zolder. Absol bezoek waard. Kl be-
schr mog. (KI=704€) EPC:209 Kwh/
m²/j UC:20170713-0001978379-1. 
Vraagprijs 355 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Deze prachtige villa is gelegen op een rechthoekig perceel van 
2000 m². Bewoonbare opp 
320 m². 3 slpk, 2 badka-
mers. EPC:251 kWh/m²jaar 
UC:20170504-0001957488-
2. Vraagprijs 450 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Sterrewegel 3, woning, inkomhal - living - keuken - berging - bad-
kamer - terras - veranda - tuin 
- diverse stenen bergingen - 
oprit - garage - nachthal - 3 
slaapkamers - zolder. EPC 
waarde:441 kWh/m²jaar. Vrij 
1/01/2018. Huurprijs 530 €/
mnd.

NIEUW NIEUW

NIEUW
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Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be TOZ / 12731-1264

Buddy's gold,  Aan- en verkoop 
goud, zilver, diamant, oude juwelen. 
z.w. Dweerstraat 8 Brugge 050/34 
02 28 6216-1254

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TO Z / 12022-1260 ALFREDO, de spaanse kok  komt 

zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be TOZ / 6386-1263

Carwash
TEN BARNE

Nijverheidsstraat 5
Koekelare

TEN BARNETEN BARNE

  NIEUWE AUTOMATISCHE CARWASH
 MET GRATIS STOFZUIGEN

 100% KRASVRIJ
 PERFECT WASRESULTAAT MET 

 DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
 4 OVERDEKTE SELF CARWASH PISTES
 4 OVERDEKTE STOFZUIGPLAATSEN

Achter AD DELHAIZE en AVEVE
rechttegenover het containerpark.

VOEDERINSTALLATIES

DE REU bvba
ZOEKT ERVAREN

TECHNIEKER
VOEDERINSTALLATIES

Info: 0495/526731

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
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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

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1258 / TOZ

www
com

Leegmaken van huizen, apparte-
menten, enz... + aankoop inboe-
dels en afzonderlijke stukken zoals 
schouwgarnituren, meubelen en al-
lerhande opzet. Verkoopzaal Odette 
Brugsebaan 3 - Gistel 0496/043 528

14268-1520

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

TO
Z 

/ 6
51

2-
12

57

Sinterklaas en Zwarte Piet bij u 
thuis of op bezoek bel de pietenfoon 
0485/145621 13436-1578

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: Ma. tot vr. van 13:30 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag gesloten

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

Toonzaal: 850 m2
Goederen selectief op waarde en kwaliteit gekeurd

m
nd

 6
50
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VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be 1

4
-d
g
s

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

GEBOORTE - HUWELIJK - UITNODIGINGEN - FACTUREN
ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN FLYERS - AFFICHES - ...

Bel snel naar 050 211 611 - www.printea.be - info@printea.be

facebook.com
/weekbladbazuin

NIEUW

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

      TE HUUR > KOEKELARE

      TE HUUR > KOEKELARE

GSM 0472 52 80 20

TE HUUR > KOEKELARE

TE HUUR > OUDENBURG

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > BOVEKERKETE KOOP > TORHOUT
Bovekerkestraat 80

Vraagprijs:
275.000 euro

Alleenstaande woning 
(bj: 1980) met inkom, 
2 toiletten, woonka-

mer, open keuken, badkamer, 3 slaapkamers, 
garage, kelder, zolder en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk. Sted. inl: wglk, vg, gdv, gvkr, gvv. EPC: 
347 kWh/m².

Elisabethlaan 3 bus 1
Vraagprijs:

179.000 euro
Gelijkvloers ap-
partement (84m²) 
met inkom, toilet, 

woonkamer, keuken, berging, badkamer, 
2 slaapkamers. Mogelijkheid tot aankoop 
garage. Nabij station en centrum. EPC: 579 
kWh/m².

Moerestraat 269           Huurprijs: 675 euro
Instapkl woning met inkom, toilet, woonka-
mer, kkn, badk, 3 slpks, garage en tuin. EPC: 
754 kWh/m². Beschikbaar: 1 januari.

Ringlaan 31 bus 6          Huurprijs: 550 euro
Ruim appartement met 3 slaapkamers en 
zonneterras. EPC: 349 kWh/m². Beschik-
baar: 1 januari.

Marktplein 6                    Huurprijs: 575 euro
Gerenoveerde woning in hartje Oudenburg 
met 2 slaapkamers. EPC: 444 kWh/m². Be-
schikbaar: onmiddellijk.

Sterrestraat 13 bus 1        Huurprijs: 590 euro
Gelijkvloers app met 2 slaapkamers. Totaal-
renovatie 4 jaar geleden. EPC: 425 kWh/m². 
Beschikbaar: 1 december.

TE KOOP > ICHTEGEM
Panoramastraat

Vraagprijs: 
200/m2

Perceel bouw-
grond (1.325 m²) 
op Koekelareberg 

op hoek van straat. Unieke ligging. Geen 
bouwverplichting. Ruime verkavelings-
voorschriften van toepassing.

Sterrestraat 27
Vraagprijs:

299.000 euro
Deze handels-
woning bestaat 
uit winkelruimte, 

werkplaatsen, kitchenette, garage, woon-
ruimte, kkn, 4 slpks, bureau, badkamer, ter-
ras en tuin. Ideaal voor zelfstandige activiteit. 
EPC: 292 kWh/m². Stedenb. inl: in aanvraag.

      TE KOOP > OOSTENDE
Zwaluwenstraat 

21 bus 101
Vraagprijs: 

170.000 euro
App (bj: 2007) 
met inkom, toi-
let, woonkamer, 

open keuken, 2 slaapkamers, badkamer, 
berging, terras, fi etsenberging. Verhuurd 
aan 625 euro/maand. EPC: 96 kWh/m².

Koning 
Albert1-laan 68

Prijzen
op aanvraag

Exclusief nieuw-
bouwproject met 6 
woongelegenhe-

den aan invalsweg Brugge en wandelaf-
stand station. App met 2 slpks en terras. 
Architecturaal pareltje: grote ruimtes met 
veel lichtinval. Lastenboek op aanvraag.

Hoogkwartier 27
Vraagprijs:

230.000 euro
Instapkl woning in 
landelijk klassieke 
stijl met inkom, 
woonk, open kkn, 

veranda, badk, 3 slaapkamers, was-
ruimte, berging, garage, tuin met terras. 
Moeite waard om te bezichtigen !! Laag 
beschrijf mogelijk. EPC: 676 kWh/m².

Kapelleweg 61
Vraagprijs: 

209.000 euro
Te renoveren 
halfopen woning 
met inkom, toilet, 
woonkamer, keu-

ken, badkamer, 3 slaapkamers, garage, 
kelder, zolder en tuin. Klein beschrijf mo-
gelijk ! EPC: 728 kWh/m². Sted. inl: wg, vg, 
gdv, gvkr, gvv.

TE KOOP > SINT-MICHIELS TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > EERNEGEM

NIEUW

NIEUW

TE HUUR > OOSTENDE

TE HUUR > OOSTENDE

Brabantstraat 3 bus 3    Huurprijs: 610 euro
Energiezuining appartement aan Wapen-
plein met 2 slpks. EPC: nog niet ingediend 
wegens nieuwbouw. Beschikbaar: 1 dec.

Leopold2-laan 32/101   Huurprijs: 750 euro
Ruim app met 3 slaapkamers aan Casino 
Kursaal. EPC: 169 kWh/m². Beschikbaar: 
onmiddellijk.

NIEUWE VOORWAARDEN
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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.

Volg ons op /ADDelhaizeKoekelare

Enkel geldig in AD Delhaize Koekelare van donderdag 23 november t.e.m. woensdag 29 november 2017.

Gandaham

Filetkoteletten Brandnetelkaas
€ 17,50/kg

Broccoliburger

Dunne lende

1+1 GRATIS
Kip curry salade

€ 15,50/kg€ 17,75/kg

€ 8,95/kg

€ 32,50/kg

€12 40€14 20
/kg/kg

20% KORTING 20% KORTING

20% KORTING

20% KORTING

20% KORTING

Koekelare

€7 
16
/kg

€2600
/kg

€14 
00
/kg

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be TOZ / 12731-1264

Buddy's gold,  Aan- en verkoop 
goud, zilver, diamant, oude juwelen. 
z.w. Dweerstraat 8 Brugge 050/34 
02 28 6216-1254

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TO Z / 12022-1260 ALFREDO, de spaanse kok  komt 

zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be TOZ / 6386-1263

Carwash
TEN BARNE

Nijverheidsstraat 5
Koekelare

TEN BARNETEN BARNE

  NIEUWE AUTOMATISCHE CARWASH
 MET GRATIS STOFZUIGEN

 100% KRASVRIJ
 PERFECT WASRESULTAAT MET 

 DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
 4 OVERDEKTE SELF CARWASH PISTES
 4 OVERDEKTE STOFZUIGPLAATSEN

Achter AD DELHAIZE en AVEVE
rechttegenover het containerpark.

VOEDERINSTALLATIES

DE REU bvba
ZOEKT ERVAREN

TECHNIEKER
VOEDERINSTALLATIES

Info: 0495/526731

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be
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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

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1258 / TOZ

www
com

Leegmaken van huizen, apparte-
menten, enz... + aankoop inboe-
dels en afzonderlijke stukken zoals 
schouwgarnituren, meubelen en al-
lerhande opzet. Verkoopzaal Odette 
Brugsebaan 3 - Gistel 0496/043 528

14268-1520

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

TO
Z 

/ 6
51

2-
12

57

Sinterklaas en Zwarte Piet bij u 
thuis of op bezoek bel de pietenfoon 
0485/145621 13436-1578

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: Ma. tot vr. van 13:30 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag gesloten

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

Toonzaal: 850 m2
Goederen selectief op waarde en kwaliteit gekeurd
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VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be 1

4
-d
g
s

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

GEBOORTE - HUWELIJK - UITNODIGINGEN - FACTUREN
ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN FLYERS - AFFICHES - ...

Bel snel naar 050 211 611 - www.printea.be - info@printea.be

facebook.com
/weekbladbazuin

NIEUW

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

      TE HUUR > KOEKELARE

      TE HUUR > KOEKELARE

GSM 0472 52 80 20

TE HUUR > KOEKELARE

TE HUUR > OUDENBURG

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > BOVEKERKETE KOOP > TORHOUT
Bovekerkestraat 80

Vraagprijs:
275.000 euro

Alleenstaande woning 
(bj: 1980) met inkom, 
2 toiletten, woonka-

mer, open keuken, badkamer, 3 slaapkamers, 
garage, kelder, zolder en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk. Sted. inl: wglk, vg, gdv, gvkr, gvv. EPC: 
347 kWh/m².

Elisabethlaan 3 bus 1
Vraagprijs:

179.000 euro
Gelijkvloers ap-
partement (84m²) 
met inkom, toilet, 

woonkamer, keuken, berging, badkamer, 
2 slaapkamers. Mogelijkheid tot aankoop 
garage. Nabij station en centrum. EPC: 579 
kWh/m².

Moerestraat 269           Huurprijs: 675 euro
Instapkl woning met inkom, toilet, woonka-
mer, kkn, badk, 3 slpks, garage en tuin. EPC: 
754 kWh/m². Beschikbaar: 1 januari.

Ringlaan 31 bus 6          Huurprijs: 550 euro
Ruim appartement met 3 slaapkamers en 
zonneterras. EPC: 349 kWh/m². Beschik-
baar: 1 januari.

Marktplein 6                    Huurprijs: 575 euro
Gerenoveerde woning in hartje Oudenburg 
met 2 slaapkamers. EPC: 444 kWh/m². Be-
schikbaar: onmiddellijk.

Sterrestraat 13 bus 1        Huurprijs: 590 euro
Gelijkvloers app met 2 slaapkamers. Totaal-
renovatie 4 jaar geleden. EPC: 425 kWh/m². 
Beschikbaar: 1 december.

TE KOOP > ICHTEGEM
Panoramastraat

Vraagprijs: 
200/m2

Perceel bouw-
grond (1.325 m²) 
op Koekelareberg 

op hoek van straat. Unieke ligging. Geen 
bouwverplichting. Ruime verkavelings-
voorschriften van toepassing.

Sterrestraat 27
Vraagprijs:

299.000 euro
Deze handels-
woning bestaat 
uit winkelruimte, 

werkplaatsen, kitchenette, garage, woon-
ruimte, kkn, 4 slpks, bureau, badkamer, ter-
ras en tuin. Ideaal voor zelfstandige activiteit. 
EPC: 292 kWh/m². Stedenb. inl: in aanvraag.

      TE KOOP > OOSTENDE
Zwaluwenstraat 

21 bus 101
Vraagprijs: 

170.000 euro
App (bj: 2007) 
met inkom, toi-
let, woonkamer, 

open keuken, 2 slaapkamers, badkamer, 
berging, terras, fi etsenberging. Verhuurd 
aan 625 euro/maand. EPC: 96 kWh/m².

Koning 
Albert1-laan 68

Prijzen
op aanvraag

Exclusief nieuw-
bouwproject met 6 
woongelegenhe-

den aan invalsweg Brugge en wandelaf-
stand station. App met 2 slpks en terras. 
Architecturaal pareltje: grote ruimtes met 
veel lichtinval. Lastenboek op aanvraag.

Hoogkwartier 27
Vraagprijs:

230.000 euro
Instapkl woning in 
landelijk klassieke 
stijl met inkom, 
woonk, open kkn, 

veranda, badk, 3 slaapkamers, was-
ruimte, berging, garage, tuin met terras. 
Moeite waard om te bezichtigen !! Laag 
beschrijf mogelijk. EPC: 676 kWh/m².

Kapelleweg 61
Vraagprijs: 

209.000 euro
Te renoveren 
halfopen woning 
met inkom, toilet, 
woonkamer, keu-

ken, badkamer, 3 slaapkamers, garage, 
kelder, zolder en tuin. Klein beschrijf mo-
gelijk ! EPC: 728 kWh/m². Sted. inl: wg, vg, 
gdv, gvkr, gvv.

TE KOOP > SINT-MICHIELS TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > EERNEGEM

NIEUW

NIEUW

TE HUUR > OOSTENDE

TE HUUR > OOSTENDE

Brabantstraat 3 bus 3    Huurprijs: 610 euro
Energiezuining appartement aan Wapen-
plein met 2 slpks. EPC: nog niet ingediend 
wegens nieuwbouw. Beschikbaar: 1 dec.

Leopold2-laan 32/101   Huurprijs: 750 euro
Ruim app met 3 slaapkamers aan Casino 
Kursaal. EPC: 169 kWh/m². Beschikbaar: 
onmiddellijk.

NIEUWE VOORWAARDEN
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woensdag - donderdag  - vrijdag - zaterdag :  9u30 - 18u00 
zondag : 13u30 - 18u00 - gesloten op maandag en dinsdag

Staatsbaan 36C - Kortemark 
051 43 65 52 - www.cdi-import.be

TEAK OP Z’N BEST! 

RUIME KEUZE
binnen- en buitenmeubelen 

in teak, parasols, synthetische rotan... 

Eigen productie 
rechtstreeks import, 
ook maatwerk!
KIJK EN
VERGELIJK!

NIEUW! 
BOUWSHOP 

VOOR 
PROFESSIONELEN 

EN DOE-HET-ZELVERS

LOTEN:
dakpannen, keramische tegels 

en buitenbetegeling

WIJ BLIJVEN OPEN
TIJDENS DE VERBOUWINGEN!!!

Oostendestraat 35
8600 Diksmuide
051.50.00.67
info@vinckier.eu www.vinckier.eu

Ook open op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Stramien - katern 10-16-2283.indd   8 17/11/17   11:58




