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TORHOUT - ICHTEGEM - OOSTENDE
www.correctvastgoed.be

BIV 509653

Stationsstraat 10-14 - Eernegem 

T 059 29 96 49 

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

VUL IN:
Naam:

klantnummer:                                  

e-mail: 

Geldig bij aankoop vanaf 125 euro
1 bon per klant
geldig tot en met  zaterdag 31 maart 2018.
niet cumuleerbaar met andere acties.

Deze bon afsnijden en meebrengen bij je volgende bezoek

BON €20

Wij nodigen iedereen uit naar onze 

Marie Méro dag 
op donderdag 15 maart!

Stijladvies
dag
met 

Be Demeyer 
op dinsdag
20 maart

Bel 050 678 190
www.osaer-pauwels.be

Hoedemakersstraat Torhout
Bel-etage duplex appartement 
met garage en terras, 2 slaap-
kamers, fi etsenberging, ideaal 
als investeringseigendom of 
eigen bewoning, nieuwe gas-
ketel, centrum Torhout, ver-
koopprijs: 180.000 euro 
(garage 27.000).

Vlierbessenstraat Torhout
Residentiële villa met 3 
slaapkamers, garage en zon-
nige tuin, rustig gelegen naast 
groenzone, EPC 392,
verkoopprijs 325.000 euro.
Perfect instapklaar!

OPENDEUR ZATERDAG 24 MAART VAN 14 TOT 16 UUR

OPENDEUR
ZATERDAG 24 MAART 
VAN 10 TOT 12 UUR

Oostendestraat 57 - Torhout - 050 21 24 49
www.meubelencuylle.be

Open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

15%

ACTIE
SET

1890€
[BOX VLAK, 

HOOFDBORD & MATRAS]

OP ALLE
MATRASSEN
VAN

15%
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ICHTEGEM In maart staan Benny en Anja Becue - Tommelein 
weer 7 dagen op 7 klaar bij Motozaak DE ENGEL in de Ring-
laan 53 te ICHTEGEM.
Je kan er zelfs op zondag in alle rust Uw nieuwe Elektrische 
fi ets komen testen. Wij leveren een optimale Service en hel-
pen U de juiste keuze te maken, van kaderhoogte tot batte-

rijcapaciteit, en op de koop toe kunnen we heel vlot leveren 
met een stock van meer dan 100 elektrische fi etsen. Wij ver-
delen merken als Gazelle, Qwic, Beaufort en recent nu ook 
Oxford. Vergeet ook ons uitgebreid gamma scooters en Stiga-
grasmaaiers niet. Kom gerust eens langs voor een Testritje 
of voor een leuke babbel. 

De lente komt eraan...

KAASWINKEL
artisanale streekproducten

NIEUW TE GITS

Grijspeerdstraat 91 - 8830 Gits
0479 44 84 35 - 0468 29 88 19 - www.decaprinehoeve.be

Goed nieuws voor wie houdt van een lekker 

stuk kaas. Vrijdag 9 maart opende de Caprine-

hoeve de deuren van hun nieuwe kaaswinkel 

te Gits. De drijvende kracht achter de winkel 

zijn Karlien en Geert. Zij vinden het belang-

rijk om op ambachtelijke wijze hun producten 

te vervaardigen want dat kun je proeven in de 

smaak. Hierdoor zal deze kaaswinkel ook vlug 

een gevestigde waarde worden in de regio. Men 

kan er terecht voor een ruim assortiment van 

artisanale geitenkazen, koeienkazen, en scha-

penkazen. Alsook confituur, hoeve-ijs, melk, 

en platte kaas ontbreken het assortiment niet. 

The place to be: Gryspeerdstraat 91 - 8830 Gits.

Openingsuren: woensdag tot vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (maandag, dinsdag en zondag gesloten)
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OP BEHANG - VLOERBEKLEDING

STOFFEN - VERVEN - DECORATIE - ENZ...

We zullen gesloten zijn van dinsdag 1 t.e.m. donderdag 10 mei!
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wegens stopzetting van kleinhandel, bvba Verplancke Johan , industriestraat 25, 8480 Ichtegem met btwnr: BE0431.094.229

vanaf 01/02/2018

uitgebaat door Verplankce Sara, 
bvba Unidecor
Industriestraat 25 - 8480  Ichtegem 
met btw-nr.: BE0419.185.005

VAN -10%  tot -70%

        TOTALE 
UITVERKOOP

SPETTERENDE  OPENING 
              VAN  NIEUWE  WINKEL

VERF - BEHANG - RAAMDECORATIE VAN A TOT Z 

VLOERBEKLEDING - DECORATIE-ARTIKELEN

Engelstraat 143

(Industriestraat 25) - ICHTEGEM

051-58 94 13 - www.sensbehang.be

VRIJDAG 11 MEI 2018
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www.acsystems.be
S stems® — Diksmuidesteenweg 97B, 8830 Hooglede 

T 051 72 11 42 — 0476 46 85 29 — info@acsystems.be 

Aluminium Carports en Terrasoverkappingen
Omdat dromen groeien maken wij voor u een modulair 
overkappingssysteem. Wens je een bijpassende poort, 
een  etsstalling of berging in aluminium  
Of wil je graag je terrasoverkapping dicht maken met 
schuifwanden, screens of glaswanden, zodat je volledig 
uit de wind zit  ij gaan graag aan de slag voor u in ons 
atelier te Hooglede. Kom een kijkje nemen tijdens onze 
opendeurdagen en sta versteld van onze prijzen.

Ons vakmanschap: uw garantie voor 
een persoonlijke service en een 
duurzame aankoop, volledig op maat 
en tegen de allerbeste prijs. 

#geefruimteaanjedromen

profiteer nu !
opendeurdagen

www.acsystems.bewww.acsystems.be

opendeurdagen
17 + 18/03ZAT

ZON
10u-18u

Zon, 
onweer 

of hagel?
NU goed overkapt 

= altijd comfortabel
#geefruimteaanjedromen

Aluminium Carports en Terrasoverkappingen

VRAAGVRIJBLIJVENDJE GRATISOFFERTE
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profiteer nu !

10u-18u

In de maatschappij waarin we leven, waar alles vlug moet gaan en de druk soms heel erg groot is om 
te blijven presteren, is cocooning weer volop in. Gewoon genieten van kleine dingen zoals spelende 

kinderen onder je carport, terwijl je comfortabel kan wegdromen onder je terrasoverkapping.

AC Systems: 
geef ruimte aan je dromen

Mario Eeckhout, de zaakvoerder van 
AC Systems heeft besloten om zijn eigen 
weg te gaan. Andermans of geïmporteer-
de producten, elke dag opnieuw, onder 
een druk van verplichtingen moeten 
verkopen, is verleden tijd. Mooie dingen 
kunnen creëren en de mensen rondom 
hem gelukkig kunnen maken is pas een 
klein genot. Samen met Dana, zijn rots 
in de branding, hebben zij gekozen voor 
een slogan die zowel voor de klanten als 
voor henzelf werkelijkheid moet zijn.
Met ruim een decennium ervaring in de 
plaatsing en verkoop van overkappin-
gen, is Mario Eeckhout, van AC Systems 
meer dan uw leverancier. Het product 
dat AC Systems aanbiedt, is ontworpen 
met aandacht voor de wensen van 
klanten, vanuit een brede kennis van het 
vakgebied.
AC Systems speelt in op de nood aan 
fl exibele, modulaire systemen van 
topkwaliteit. Omdat AC Systems die niet 
vond op de markt, ontwikkelde het be-
drijf zelf overkappingen die uitstekende 
duurzame materialen combineren met 
onbeperkte toepassingsmogelijkheden. 
Geen massaproductie, maar unieke over-
kappingen gemaakt in eigen atelier.

Er zijn heel wat voordelen aan een ter-
rasoverkapping. Een terrasoverkapping is 
een uitstekende zonnewering! De mees-
te zonnewering zorgt ervoor dat je zicht 
helemaal verloren gaat. Dit probleem heb 
je met de terrasoverkapping niet! Je kan 
nog steeds ongestoord in je tuin kijken, 
van onder de terrasoverkapping of van 
binnenshuis. 
Een terrasoverkapping hoeft niet 
noodzakelijk over een terras te worden 
geplaatst. Zo kan je deze overkapping, 
met haar lichte look en feel, ook in het 
midden van je tuin zetten, om zo nog 
meer te genieten van de natuur. Gedaan 
met telkens je lounge of terrasstoelen te 
moeten poetsen alvorens je kan genieten 
van die barbecue. Comfortabel leven 
in en rondom uw eigen woning, dat is 
leven. Eens je je luxe leert kennen, kan je 
niet meer zonder.
Je kan alles op maat laten maken, naar 
uw wensen en uw budget. Vaak ziet 
Mario mensen die beslissen om hun 
overkapping, gespreid over een be-
paalde tijd, dicht te bouwen met glazen 
zijwanden of met screens. De AC Sys-
tems aluminium overkappingen zijn spe-
ciaal ontworpen om deze uitbreidingen 
mogelijk te maken. Tevens voldoen de 
overkappingen ook aan de betreff ende 
Europese richtlijnen en zijn aldus CE 
gekeurd.
Ook de markt van carports is in volle 
expansie. Meer en meer huizen worden 

gebouwd zonder garage. Statistieken 
tonen aan dat het gross van de mensen 
hun garage omtovert naar een extra 
ruimte, vb. speelruimte voor de kinderen, 
bureau, en zoveel meer.
Het addertje onder het gras is natuurlijk 
dat je dan elke morgen, in de winter, 
staat te krabben om je ruiten vorstvrij 
te maken. Of je auto wil na een tijd niet 
meer starten door de vochtigheid of 
erger nog, begint te roesten. Of een paar 
vogels laten hun afdruk na op je pas 
gewaxte auto.
Daarom (of om gewoon droog in en uit 
de auto te stappen) kiezen mensen voor 
een carport, die deze kleine ongemakken 
wegneemt. En als je dan toch kiest voor 
een degelijke oplossing waar je levens-
lang genot van kan hebben, dan is het 
gewoon een kwestie van wakker te zijn 
en de beste kwaliteit tegen de beste 
prijs te kiezen. Een kwalitatieve carport 
van AC Systems heeft niet alleen tal van 
voordelen, daarbovenop krijgt je huis een 
stijlvolle uitstraling en de waarde van je 
woning wordt hoger. 

Bent u ook nieuwsgierig wat zo’n over-
kapping kost? Vraag je gratis off erte aan 
op www.acsystems.be 
Of kom naar onze toonzaal in 
Sleihage – Hooglede, 
Diksmuidesteenweg 97B
Tel: 051 72 11 42
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www.acsystems.be
S stems® — Diksmuidesteenweg 97B, 8830 Hooglede 

T 051 72 11 42 — 0476 46 85 29 — info@acsystems.be 

Aluminium Carports en Terrasoverkappingen
Omdat dromen groeien maken wij voor u een modulair 
overkappingssysteem. Wens je een bijpassende poort, 
een  etsstalling of berging in aluminium  
Of wil je graag je terrasoverkapping dicht maken met 
schuifwanden, screens of glaswanden, zodat je volledig 
uit de wind zit  ij gaan graag aan de slag voor u in ons 
atelier te Hooglede. Kom een kijkje nemen tijdens onze 
opendeurdagen en sta versteld van onze prijzen.

Ons vakmanschap: uw garantie voor 
een persoonlijke service en een 
duurzame aankoop, volledig op maat 
en tegen de allerbeste prijs. 

#geefruimteaanjedromen

profiteer nu !
opendeurdagen

www.acsystems.bewww.acsystems.be
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VRAAGVRIJBLIJVENDJE GRATISOFFERTE

ACSystems_AD Bazuin_2x225x300mm_03-2018.indd   1 5/03/18   22:38

profiteer nu !

10u-18u

In de maatschappij waarin we leven, waar alles vlug moet gaan en de druk soms heel erg groot is om 
te blijven presteren, is cocooning weer volop in. Gewoon genieten van kleine dingen zoals spelende 

kinderen onder je carport, terwijl je comfortabel kan wegdromen onder je terrasoverkapping.

AC Systems: 
geef ruimte aan je dromen

Mario Eeckhout, de zaakvoerder van 
AC Systems heeft besloten om zijn eigen 
weg te gaan. Andermans of geïmporteer-
de producten, elke dag opnieuw, onder 
een druk van verplichtingen moeten 
verkopen, is verleden tijd. Mooie dingen 
kunnen creëren en de mensen rondom 
hem gelukkig kunnen maken is pas een 
klein genot. Samen met Dana, zijn rots 
in de branding, hebben zij gekozen voor 
een slogan die zowel voor de klanten als 
voor henzelf werkelijkheid moet zijn.
Met ruim een decennium ervaring in de 
plaatsing en verkoop van overkappin-
gen, is Mario Eeckhout, van AC Systems 
meer dan uw leverancier. Het product 
dat AC Systems aanbiedt, is ontworpen 
met aandacht voor de wensen van 
klanten, vanuit een brede kennis van het 
vakgebied.
AC Systems speelt in op de nood aan 
fl exibele, modulaire systemen van 
topkwaliteit. Omdat AC Systems die niet 
vond op de markt, ontwikkelde het be-
drijf zelf overkappingen die uitstekende 
duurzame materialen combineren met 
onbeperkte toepassingsmogelijkheden. 
Geen massaproductie, maar unieke over-
kappingen gemaakt in eigen atelier.

Er zijn heel wat voordelen aan een ter-
rasoverkapping. Een terrasoverkapping is 
een uitstekende zonnewering! De mees-
te zonnewering zorgt ervoor dat je zicht 
helemaal verloren gaat. Dit probleem heb 
je met de terrasoverkapping niet! Je kan 
nog steeds ongestoord in je tuin kijken, 
van onder de terrasoverkapping of van 
binnenshuis. 
Een terrasoverkapping hoeft niet 
noodzakelijk over een terras te worden 
geplaatst. Zo kan je deze overkapping, 
met haar lichte look en feel, ook in het 
midden van je tuin zetten, om zo nog 
meer te genieten van de natuur. Gedaan 
met telkens je lounge of terrasstoelen te 
moeten poetsen alvorens je kan genieten 
van die barbecue. Comfortabel leven 
in en rondom uw eigen woning, dat is 
leven. Eens je je luxe leert kennen, kan je 
niet meer zonder.
Je kan alles op maat laten maken, naar 
uw wensen en uw budget. Vaak ziet 
Mario mensen die beslissen om hun 
overkapping, gespreid over een be-
paalde tijd, dicht te bouwen met glazen 
zijwanden of met screens. De AC Sys-
tems aluminium overkappingen zijn spe-
ciaal ontworpen om deze uitbreidingen 
mogelijk te maken. Tevens voldoen de 
overkappingen ook aan de betreff ende 
Europese richtlijnen en zijn aldus CE 
gekeurd.
Ook de markt van carports is in volle 
expansie. Meer en meer huizen worden 

gebouwd zonder garage. Statistieken 
tonen aan dat het gross van de mensen 
hun garage omtovert naar een extra 
ruimte, vb. speelruimte voor de kinderen, 
bureau, en zoveel meer.
Het addertje onder het gras is natuurlijk 
dat je dan elke morgen, in de winter, 
staat te krabben om je ruiten vorstvrij 
te maken. Of je auto wil na een tijd niet 
meer starten door de vochtigheid of 
erger nog, begint te roesten. Of een paar 
vogels laten hun afdruk na op je pas 
gewaxte auto.
Daarom (of om gewoon droog in en uit 
de auto te stappen) kiezen mensen voor 
een carport, die deze kleine ongemakken 
wegneemt. En als je dan toch kiest voor 
een degelijke oplossing waar je levens-
lang genot van kan hebben, dan is het 
gewoon een kwestie van wakker te zijn 
en de beste kwaliteit tegen de beste 
prijs te kiezen. Een kwalitatieve carport 
van AC Systems heeft niet alleen tal van 
voordelen, daarbovenop krijgt je huis een 
stijlvolle uitstraling en de waarde van je 
woning wordt hoger. 

Bent u ook nieuwsgierig wat zo’n over-
kapping kost? Vraag je gratis off erte aan 
op www.acsystems.be 
Of kom naar onze toonzaal in 
Sleihage – Hooglede, 
Diksmuidesteenweg 97B
Tel: 051 72 11 42
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TUIN & DIERMARKT

Engelstraat 149
8480 ICHTEGEM

Open : 9-12 & 13.30-18.00
Zondag : 9-12 

Maandag gesloten

Voor het gazon  !

Organische 
meststof met 
bacterien.  
Remt indirect 
de groei van 
mos.  Werkt 3 
maanden.
20Kg voor 
200m²

20.95
20,950/Kg

Zaaien en stekken !

20.95
1,048/Kg

EVERGREEN TRIOFERT
Organische meststof + anti-mos + 
nuttige bacterien. 
200m² + 20m² gratis

IJZERSULFAAT
Doodt mos in het gazon.
25Kg voor 500m²  

MOSCIDE
Tegen mos in gazons en op paden.
Vlekt niet.  Voorgedoseerde oplos-
bare zakjes.  25x40gr voor 500m²

EVERGREEN GAZONHERSTEL
2 IN 1 Graszaad en meststof
Kiemt
binnen
5 dagen.

GAZON MARATHON 
Langwerkende gazonmest met 
magnesium.  17+6+16(+2+10)
20Kg voor 00m²

EVERGREEN GAZON KALK
Fijne korrel.
20Kg voor 200m²

11.95
0,598/Kg

GROENTEN & KRUIDEN-
PLANTJES 
Ruime keuze.

NATUREN
Organische 
vloeibare 
meststof voor 
tomaten en 
kruiden.
1L

GEDROOGDE KOEMEST
25Kg

ZAAI & STEKGROND
40L

COMPO BLAUWE KORREL
Universele meststof.
12+8+16(+3)
25Kg

PYCHLOREX 5G
Tegen bodeminsekten.
Te strooien vóór het zaaien.
1Kg voor 500m²

SOMERS
Groenten, bloemen en kruiden-
zaden.

8.95
0,448/Kg

9.95
0,398/Kg

22.95
1,148/Kg

28.95
1,316/Kg

5.85
0,146/Liter

VANAF 5 PAKJES GEMENGD

-20%

13.95
0,558/Kg

ORGAL GAZON

GAZON SPRINT 
Snelwerkende samengestelde
gazonmest met magnesium.
10+8+5(+3+16) 20kg voor 500m²

25Kg

21.95
0,878/Kg

5.45
5,450/Liter

DECORATIEVE SCHORS
Pijnboomschors uit de Landes.
25-35mm - 70L - € 9,95

3 + 1
GRATIS

Per 4 stuks,
per zak NU

7.46
0,106/L

1 Kg voor 20m²

7.95
7,950/Kg

24.95
24,950/Kg

20160309_bazuin_1.indd   1 2/03/2016   20:29:08

voor 
interieur

en 
tuin

In maart barst de lente los... 
de eerste voorjaarsbloeiers 

zijn binnen!

PAAS
DECORATIE

GROTE KEUS 
ROZEN- & KLIMPLANTEN
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Burg. Callewaertlaan 10 - Lichtervelde
T 051 72 27 90 

www.esthetiek-renier.be

Bij nemen kuur 
bodysculptor
= 12 beurten

-100€
korting

Ligna Vita 
startpakket
+ gratis 

kookboek
+ gratis

voedings-
advies

Efit

10 beurten 
+ 2 gratis

20 beurten
+ 4 graits

Voor 
iedere 

bezoeker 
is er 
een 

goodie-
bag!!!

W E L L N E S S  -  A F S L A N K I N G

A C T I E S

• voorstelling nieuwe Bodysculptor Excell+ gen3
• kookworkshop Lignavita + gratis proevertjes
• voorstelling actief afslankingsapparaat Efit
• doorlopend demon Mesotherapie: 
 lifting zonder chirurgie

Opendeurdag
zaterdag 17 maart

ALLE
GROTE MERKEN 

AAN
50% KORTING

BURG 1 • TORHOUT
NAAST DE KERK

 MERKKLEDIJ & SCHOENEN

WOENSDAG 09U TOT 12U EN 14U TOT 17 U
DONDERDAG 10U TOT 12U EN 14U TOT 18 U
VRIJDAG 10U TOT 12U EN 14U TOT 18 U
ZATERDAG 10U TOT 12U EN 14U TOT 18 U

7 FOR ALL MANKIND  AIRFIELD 

ANNA RACHELE  ARMA 

ATOS LOMBARDINI  BA&SH  BASLER 

BLUE RAY  BOUTIQUE MOSCHINO

BRAX  CAMBIO  DUE AMANTI 

DURANTI  ESSENTIEL

FRANK LYMAN  FRIDA  GIOVANE 

JEFF  JULIA JUNE

KENNEL & SCHMENGER  LEO GUY 

LINEA RAFFAELLI  LIU JO

WIJ BRENGEN UW KEUKEN-DNA TOT LEVEN
050 64 13 96 - keukensrobbelin.be - Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

maandag tot en met vrijdag: 
9u30 tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten
zaterdag: 10u tot 17u

INSPIRATIEMAAND!
Iedereen WELKOM op onze Kookdemo 

op zondag 18 maart van 14 u tot 18 u.

BATIBOUW ACTIE!
Volumekasten voor de 

prijs van standaardkasten!
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KOEKELARE Iedereen tevreden naar huis met een mooi gevul-
de goodie-bag en een hoofd vol inspiratie na het bewonderen 
van de talrijke kledingstukken. Een professionele modeshow, 
dit mag gezegd worden, dit konden de talrijke bezoekers aan 
de lijve ondervinden op woensdagavond 7 maart te Koekelare. 
De deelnemende handelaars hebben dit jaar zichzelf overtrof-
fen. Een catwalk vol prachtige kledij en toebehoren. Een ge-
slaagde catering was voor deze avond zeker een meerwaarde. 
Dank aan alle vrijwillgers en medewerker/sponsors. Op de foto 
de winnaars van de waardebons die met de toegangskaarten 
werden verloot de avond zelf. Proficiat ! Volgens de organisato-
ren mogen we in 2019 opnieuw een spetterende show verwach-
ten. Bestel tijdig uw kaarten want op = op!

Met dank 
aan kapsalon Renate
te Koekelare 
om de voorbije 
jaren telkens voor 
topkapsels te zorgen 
voor de mannequins.

Modeshow Koekelare opnieuw grandioos succes
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OPENDEURWEEKEND 
24 & 25 MAART 2018 

TELKENS VAN 10 TOT 17 UUR

NIEUWPOORTSESTEENWEG 172   I   8470 GISTEL   I   TEL. 059 279 779   I   WWW.DESENDER.BE   I   INFO@DESENDER.BE

VOLLEDIG 
VERNIEUWDE 
SHOWROOM 
+ BUREAUS

ONTDEK 
ONZE 

BATIBOUW 
ACTIES

GRATIS
GOODIE 

BAG

KOEKELARE Op maandag 26 februari werden de nieuwe curling-
matten offi cieel ingespeeld.  De matten werden aangekocht door 
het gemeentebestuur op aangeven van sportraadvoorzitter Guido 
Wauters die op zijn beurt werd aangesproken door verschillende 
senioren. Er werden 2 sets aangekocht waarmee er in totaal mi-
nimum 8 senioren tegelijk actief zijn. Curling kennen de meesten 
van de borstels en het ijs waarop geveegd wordt.  Het curlingspel 
is heel laagdrempelig en is een perfecte aanvulling op het sport-
aanbod voor senioren die wordt aangeboden door de sportdienst op 
maandagvoormiddag. Meer info reservatie bij de sportfunctionaris 
van de gemeente Koekelare 051 58 92 04.

Veldegemsestraat 90 • Veldegem
050 27 70 05 • 0495 44 53 85
rijwielengallekurt@gmail.com

OPENDEURDAGEN
OP 16-17 & 18 MAART 2018

WIN UW AANGEKOCHTE FIETS TERUG!
Trekking zondag 18 maart om 18 uur

Voor de bezoekers een hapje en een drankje

Merken: Gazelle - Norta - Venturelli - Granville

Droom weg bij
de nieuwste fi etsen

met nog 
beste voorwaarden 

en voordelige kortingen

SPECIALITEIT ELEKTRISCHE FIETSEN

10%
KORTING
op alle fi etsen

R E S T A U R A N T

‘T DAMBERD
MARKT 18 - LICHTERVELDE

Tel. 051 72 20 30
www.restaurant-tdamberd.bewww.restaurant-tdamberd.be

Keuze-menu Kreeftenfestijn
Aperitief met amuses

•
Asperges, gebakken, Spaans tintje

of Gratin van scampi
of Gandaham kroketjes

•
Sorbet

•
Côte à l’os, fris slaatje, sausjes
of Gebakken tong Meunière

of Varkensribstuk
•

Dessert van de chef
•

Mokka

  €55 wijnen inclusief

Vrijdagavond 6 april
Aperitief vergezeld met hapjes

•
Soepje van kree� 

•
Kree� je op wijze van de chef

•
Dessert

•
Mokka met zoetigheden

€65 wijnen inclusief

Reservatie gewenst

FILM gevolgd door 
aperitiefbar & kaasevenement

Prijs : €25 � lm + kaas. Dranken niet inbegrepen.

ZONDAG 15 APRIL 2018
Film om 15.00u stipt gevolgd door aperitiefbar

Kaasevenement vanaf 19.00u

DE BALLUCHON    Moerestraat 16 - Koekelare

TENTOONSTELLING & VEILING KUNSTWERKJES
GEMAAKT DOOR KINDEREN VOOR KINDEREN

ALLE INFO EN KAARTEN: Ingrid Rotsaert 0478 33 02 12 of Caroline Brackx 0494 11 45 84

Gemeentebestuur Koekelare 

investeert in seniorensport
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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

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

OPENDEUR 17 & 18 MAART
Zondag 18 maart zijn we open van 10u tot 17u.

EXTRA KORTINGEN

SPECIALITEIT

ROBOTMAAIERS 

OPENDEURDAGEN
ZAT. 24 & ZON 25 MAART

VAN 8 TOT 18 UUR

VOOR IEDEREEN EEN GOODIE BAG 
EN VERLOTING VAN 

EEN DASHBOARD CAMERA

 

 

Alle weetjes en advies over...

Maart
de lentemaand

Maart is meestal een drukke maand voor de tuinier. De tuinkrie-
bels steken al fl ink de kop op, want als het niet vriest kunnen 
we al veel doen.

ALLERLEI
• Bemesten van de tuin.
• Als de grasmaaier nog niet op winteronderhoud is geweest, dan 

kan deze nu nog snel naar de technicus. Het gazon is veel mooi-
er als het met scherpe maaimessen kan worden afgereden.

• Nestkastjes die in het najaar nog niet werden ophangen moe-
ten nu wel dringend de tuin in, zodat de vogels er kunnen aan 
wennen vooraleer het broedseizoen begint. Hang de nestkas-
ten op met de opening naar het oosten of het noordoosten.

SIERTUIN
• De heesters die in de zomer of de herfst zullen bloeien mogen 

we nu nog snoeien. Voorjaarsbloeiers snoeien zou betekenen 
dat we de takken met de bloemknoppen wegknippen. Bud-
dleia davidii of vlinderstruik, kornoelje (Cornus) en de pluim-
hortensia (Hydrangea) kunt u nog tot eind deze maandvrijkort 
insnoeien.

Lees verder op pagina 12 >

Stramien - katern 10-17-2298.indd   2 9/03/18   11:59
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OPEN
DEUR

16-17-18
MAART ‘18

VERANDA’S
BUITENLEVEN
ZONWERING
AATRIJKESTRAAT 225

TORHOUT
T 050 23 10 20

TOONZAAL: MAANDAG 14-18 U
DINSDAG T.E.M. VRIJDAG

9-12 U EN 14-18 U
ZATERDAG 17/3 9-12 U EN 14-18 U

ZONDAG 18/3 14-18 U
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ONZE PASSIE, UW DROOM
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WILLAERT
BOUWMATERIALEN
Oostmeestraat 100
8680 Koekelare
051 58 28 10

PROMOTIE
TERRASTEGELS

DEL CONCA - LA FABBRICA
REFIN - RAGNO - DADO
ITALIAANSE TOPMERKEN

OPENINGSUREN
TOONZAAL
MA-VR 9-12U
 & 13.30-18U

ZA 9-12U

gratis offerte vloeren@willaert-bouw.be

• Bladverliezende en ook groenblijvende sierheesters en bomen 
kunnen worden aangeplant of verplant. Bij het verplanten is het 
bij de bladhoudende heesters aan te raden een zo groot moge-
lijke plantkluit te behouden. Sierheesters die zijn opgekweekt 
in grote potten kunnen het hele jaar door worden uitgeplant.

• Wie nu nog een haag wil planten met haagplanten die in de 
tuincentra worden aangeboden met blote wortel zal er in maart 
werk moeten van maken, want na deze maand zijn ze meestal 
enkel nog in pot te verkrijgen wat de haag een stuk duurder in 
aanschaf zal maken.

• De tuinliefhebbers die een eucalyptus in de tuin hebben om 
de mooie ronde bladeren te kunnen gebruiken in bloemstuk-
jes, kunnen hun plant deze maand goed diep inknippen. Snoei 
de meer dan één jaar oude takken terug tot op ± 15 cm van 
de stam. Hierdoor ontstaan een bossige plant met de mooie 
bladeren.

• Snoeien van rozen
• Hakken en wieden. Het onkruid begint terug goed te groeien. 

Verwijder het wanneer je kan en laat het niet groeien tot het 
zich uitzaait. Met een hak of met een schoffel kun je al snel 
hele oppervlaktes onkruidvrij maken. Indien je dit doet bij zon-
nig weer zal het uitgehakte onkruid al spoedig uitdrogen.

• Vaste planten kunnen vanaf deze maand de goed voorbereide 
border in. Na het planten goed aandrukken en aangieten zodat 
de planten gemakkelijk kunnen aanslaan. (= snel inwortelen 
vaste planten scheuren ( Vaste planten vermeerderen)

• Als vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen de oudste de-
len in het midden af te sterven. Daarom is het aan te raden om 
vaste planten om de drie jaar eens uit de grond te halen. Trek of 
snij de jongste en meest groeikrachtige planten aan de rand van 
de pol los en gooi het oude hart weg.

Bron en meer tips op www.tuinadvies.be

Stramien - katern 10-17-2298.indd   4 9/03/18   11:59
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KOEKELARE Een aangenaam samen-
zijn onder collega’s en vrienden was de 
ideale aanzet tot … Renelde Walraet, 
officieel, maar beter gekend als Nele 
geniet sinds vorig jaar van haar welverdiend pensioen, maar voor 
ze dit kon, heeft ze er ettelijke jaren opzitten in onze school. Je 
begon jouw carrière in ‘jouw school’ (de vroegere rijksschool Koe-
kelare).  Je werd aangesteld door wijlen directeur Weymiens. Jouw 
bureau was gevestigd in de gebouwen van het atheneum, toen nog 
het “rms koekelare” in “het glazen kot”. Na enkele jaren werden de 
secretariaten gesplitst en kwam je naar de basisschool. Nele was 
ook lid van verschillende werkgroepen in onze school. Ze was ja-
renlang voorzitter van het recruteringscomité en lid van het comité 
creaquino. Telkens stond ze paraat om verschillende activiteiten te 
helpen organiseren. 

Hoe zij bijna 40 jaar lang het beste van zichzelf gaf voor ‘onze’ 
/ haar school, ewel chapeau. Nooit was er iets teveel voor haar. 
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan:  
dit omschrijft misschien wat zij gedurende die bijna 40 jaar heeft 
gedaan om onze school te maken tot wat ze is.  Bedankt Nele!  
Je bent ne krak!

Beste Sonja en Jacques, vervolgde algemeen directeur Chris Van-
decasteele, het is een fiere ex-directeur van deze school die hier 
vanavond staat om jullie een woordje toe te spreken naar aanlei-
ding van jullie op pensioenstelling. Jacques en Sonja’s hun GO car-
rière overlopen is eigenlijk zeer gemakkelijk . Zowel Jacques als 
Sonja begonnen hun carrière aan deze school op de leeftijd van 2,5 
jaar, om dan zeker voor Jacques  60 jaar later zijn carrière te ein-
digen in diezelfde school. Jacques zijn professionele carrière aan 
deze school begon echter in augustus 1982 als conciërge – stoker. 
Voor de functie van stoker moest je destijds een apart examen af-
leggen die Jacques met glans doorstond. In 1994 werd Jacques 
dan buschauffeur verbonden aan BS de lettertuin later verbonden 
aan Scholengroep stroom. Sonja kwam iets later in dienst nl 1 jan 
1992. Jacques en Sonja waren conciërge van deze school van 1982 
tot 2003 welgeteld 21 jaar ! Ik zie nog steeds het beeld van Sonja 
die plichtsbewust alle leerlingen vanuit haar living begeleidde naar 
de speelplaats. Niets was hen teveel voor hun school. Inderdaad 
hun school. Niemand kon ontsnappen aan het alziende oog van de 
conciërge…  Jacques, je was een fijne schipper tijdens de 7 boot-
reizen die je met het KTA-team op de Europese waterwegen hebt 
meegemaakt. Jacques en Sonja ook van ons bedankt om 21 jaar 
voor deze school te zorgen en bedankt voor de vele jaren meer van 
inzet voor ons GO onderwijs hier in Koekelare !

ICHTEGEM De afstand Nieuwpoort – Ichtegem bedroeg slechts 
180 km, maar toch werd het een zeer harde wedstrijd… vooral op 
de kasseien te Ichtegem en in de regen tijdens de finale !
Nieuw dit jaar is dat deze wedstrijd doorging als de tweede man-
che van de NAPOLEON GAMES CUP !  De laatste plaatselijke ron-
den te Ichtegem werden dan ook uitgezonden op de VTM zender.

UITSLAG 2e DWARS DOOR WEST-VLAANDEREN  met aankomst te 
Ichtegem op zondag 4 maart 2018 :

Op dezelfde dag (zelfde start en aankomst) werd De Memorial Stive 
Vermaut dit jaar voor de eerste keer ingericht voor vrouwen elite 
1.2  / 136 deelneemsters verschenen aan de start te Nieuwpoort 
voor een afstand van 126 km.

UITSLAG Memorial Stive Vermaut – ‘Johan Museeuw Classic’
Zondag 4 maart 2018 – Wielerwedstrijd voor vrouwen uci 1.2:

1. Rémi CAVAGNA – (Quick Step Floors)
2. Florian SENEGHAL – (Quick Step Floors)

3. Frederik FRISON (Lotto Soudal)

1. Mackaij Floortje 
 (Team Sunweb)
2. Wiebes Lorena 
 (Parkhotel 
 Valkenburg)
3. Van ‘t Geloof 
 Marjolein 
 (Lotto Soudal 
 Ladies)

Floortje Markaij 
won de SUPERSPURT
van 250 euro
Gedimat  Tanghe

De mensen op de foto zijn van links naar rechts: Vandecasteele Chris  algemeen 
directeur scholengroep Stroom, Lansens Karoline  waarnemend directeur Da 
Vinci atheneum Koekelare, Mistiaen Jacques  MVD-personeel gepensioneer-
de, Boussy Sonja  MVD-personeel gepensioneerde, Depuydt Marc Voorzitter 
Ouders- en vriendenkring Gemeenschapsonderwijs Koekelare, Walraet Nele  
administratief bediende De Lettertuin gepensioneerde, Baillieu Stijn  directeur 
De Lettertuin Koekelare.

Pensioneringsfeest 
in Da Vinci Koekelare

De Dwars door West-Vlaanderen
voor Elite mannen UCI 1.1 

werd verreden op zondag 4 maart 2018

Zuidstraat 105 
Ichtegem
T 051 58 80 12 
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D A N S C L U B

LOONWERKBEDRIJF  IVAN STAELENS

E E R N E G E M

NIEUW 
POETSDIENST 

SOCIAAL HUIS MET
DIENSTENCHEQUES

‘Reguliere poetsdienst’ 
wordt vanaf 1 april 2018 

‘Poetsdienst Sociaal Huis’
De ‘reguliere poetsdienst’ van het Sociaal Huis zal vanaf 01 april 2018

omschakelen naar een poetsdienst met dienstencheques.
Het OCMW is namelijk erkend als dienstencheque onderneming met 
het erkenningsnummer V05968. Deze omschakeling gebeurde om u 

blijvend een goede dienstverlening te kunnen aanbieden.

Voor wie?
Personen die op het grondgebied van de gemeente Koekelare 

wonen en er gedomicilieerd zijn.

Contact opnemen. Wenst u meer informatie of hebt u vragen?
Stijn RAMBOER - voorzitter - 0485 63 92 65

Spreekuren: dinsdag en vrijdag van 10.30 uur tot 12 uur

So� e BONNY - maatschappelijk werker - 051 59 15 59
Spreekuren: dinsdag van 9 uur tot 12 uur & van 16 uur tot 18.00 uur

vrijdag van 10.30 uur tot 12 uur

Stramien - katern 10-17-2298.indd   6 9/03/18   11:59



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

www.gedimattanghe.be

Onze 
betoncentrale 
staat steeds klaar, 

voor al uw stabilisé.

Beton en stabilisé

Elke zaterdag
vanaf 25 maart

vanaf 6.00 tot 11 uur

OPEN4 APRIL5 APRIL6 APRILvan 6u-15u

Vernieuwd TOONPARK
voor BUITENBETEGELING

VLOEIBARE RUBBER
Beschermende coating eco-proof. de Liquid 
Membrane is ecologisch en wordt toegepast 
op daken, zwembaden, ondergronds metsel-
werk, goten,….. Dit product hecht onder an-
dere op BETON – METAAL – STEEN – HOUT 
– BITUMEN – ZINK – PVC – ROOFING - … 
Milieuvriendelijke en duurzame manier van 
dichten en beschermen

VLOEIBARE RUBBER
BESCHERMING

LUCHTDICHTING
WATERDICHTING

VLOEIBARE RUBBER

BAZUIN   •  14  •  14/03/2018
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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

IMMO
TE HUUR

Te Huur:   Appartement  Koekelare    
Brouwerijstraat 14 3e verdiep – lift – 
inkom – liv – 3 slpk – volledig inger 
keuken – volledig inger badk – WC 
– berging - 1 terras Prijs: 660,00 €/
md., onmiddellijk vrij  Voor afspraak: 
051/58.88.88 8421-1638

Te koop HOEVE:    Oude Bruggeweg 
64 - 8810 Lichtervelde 051/72 28 23

 14392-1698

Gemeubelde Studentenkamers te 
huur, centrum Torhout. €220/maand 
all-in. Domicilie is mogelijk. Direct 
vrij ! 0494/72 09 83  14325-1686

Te huur: Opslagplaats te Aartrijke, 
100 m2 Tel. 0479/217813   14383-1689

Te huur te Torhout, app. 1 slpk., 
vernieuwde keuken en badkamer, lift, 
terras, bij markt en station, 480 euro/
mnd - 051/503011 11197-1684

IMMO
TE KOOP

Elektrische installaties
en keuringen.

Verbouwingen en karweien.
Geregistreerde aannemer 

met 30 jaar ervaring
0475/791039  

14385-1692

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

TOZ 7699-1667

ALFREDO, de spaanse kok  komt 
zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be 6386-1615

ALLERLEI

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1618

Digitale versie
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/bazuin-digitaal

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

TE KOOP: HANDZAME
Mooi geleg woning, land & vol omringd veld & groen. grondopp 980 m², gelijkvl: 
ruime oprit pl 2 wagens - inkomh - afzond toilet - gezel eet- en woonk - voll inger 
kkn - badk (ligb annex douche/ lavabo) - 1 slpk 
- veranda - gar - terras - gr tuin - extra houten 
gar - tuinh. 1ste verdiep: nachth - 3 slpks, waarv 1 
voorz ingeb kast. CV aanwez. Mogelijkh lg beschr 
KI 555 €. EPC: 628 kWh/m2jr UC:20170321-
0001941043-1. Vraagpr 249 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Woning, gelegen grondopp 353 m². Inkomh - liv - bureau - kkn - 
berg - waspl - badk - toilet - terras - zon tuin - div berg - nachth - 3 
slpks - garage zolder meerdere 
slpks inger - zijpoort. Mogelijkh 
lg beschr KI 247 €. EPC: 464 
KWh/m²/jr UC: 20091228-
0000401762-00000003-1. 
Vraagpr 189 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Alleenst woning op plan verkocht, gr voordeel koper inspraak in bin-
nenafw en indeling. Lastenb voorz deg afwerk. Huidig vergund plan 
erg prakt indel: ink/traph en gastentoilet, riante leefruimte (half)open 
kkn en annex berg/waspl uitweg langszij. Volw 1e verdiep master 
bedroom dress, badk, aparte toilet 2 slpks (gr en midgr). Voldoet 
aan laatste isolatie- en ventilatienorm en daard bijz energiez (EPC 
bouw bij oplev). Aangen gelegen op hoekperc. Prijs 240 000 € excl. 
21% BTW. Contacteer ons om de mogelijkheden samen te bekijken.

TE HUUR: 
OOSTENDE

Raversijdestr 12 bus 3. App op 3de ver-
diep, inkomh - liv - kkn - 2 slpks - afzond 
toilet - badk - bergruimte/waspl - terras 
voorkant - gemeenschap fi etsenstal. EPC: 
306,00KWh/m²/j.  Huurpr 550 €/mnd (excl 
30 €/mnd syndickost). Pracht lig, op 50 m 
van dijk en strand. Vrij vanaf 1/06/2018.

TE KOOP: 
OOSTENDE

Rijwoning, gelijkvl: inkomh 
- liv - kkn - overd koer. 1ste 
verdiep nachth - badk met 
ligb en toilet - 1 slpkr. 2de 
verdiep 2 slpks. Mogelijk-
heid laag beschrijf KI 444 €. 
EPC:400 kWh/m²j UC:20170527-0001964653-1. Vraagprijs 115 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Alleenst woning is gelegen grondopp 534 m² en 
oprit - voortuin - inkomhal - toilet - living - ruime 
keuken - waspl /berg - garage met berging - nacht-
hal - 3 slpks - berging - bureau - badk - toilet - 
zolder - terras - tuin - tuinhuis. EPC: 473,00KWh/
m²/j UC: 20090710-0000237513-00000009-8. 
Vraagpr 325 000 €

TE KOOP: BEERST
Stijlvolle landelijke alleenstaande en ruime 
woning voorzien van 3 slaapkamers en 
bureauruimte. De woning wordt volledig 
afgewerkt opgeleverd. Prijs 325 000 € ( 
exclusief alle kosten van notaris / registratie 
/ BTW / aansluiting). Alle plannen en inlich-
tingen op kantoor.

TE KOOP: DIKSMUIDE
Luxueuze penthouse heeft een totale opp. van 260 m² waarvan 160 m² bewoonb en 100 
m² terrassen. Dakapp is gelegen op de 5de verdiep en panor uitzicht aan de jachthaven van 
Diksmuide. Inkomh - afzond toilet - liv gashaard en aansl terras - open inger kkn aanslui-
tend terras - gr berg - waspl met inbouwkast - nachth voll inger is inbouwkasten - afzond 
toilet - gr slpk met inbouwkasten en aansl terras en badk met inloopdouche - 2de slpk 
aansl gr badk met ligb en aansl terras - 1 ondergr garage. Gemeenschap fi etsenberg. Lift 
komt tot boven in app. Penthouse is vol geschilderd en overal voorz van gordijnen. Overal 
vloerverwarm. EPC: 139,00KWh/m²/j UC: 32003-G-2011_105/EP15702/A001/D01/SD031

TE KOOP: TORHOUT
Woning, gelegen centr grondopp 357 m², in-
komh - liv - gr kkn - kelder/koele berg - waspl 
- toilet - berg - garage - terras - tuin - nachth 
- 3 gr slpks - wc - badk - vol zolder. Overal CV. 
Rolluiken aanwezig. Mogelijkheid laag beschrijf 
KI 736 €. EPC:384 kWh/m²jaar UC:20170829-
0001988694-1. Vraagprijs 275 000 €

TE HUUR: 
TORHOUT

Waterhoekweg 32. HOB met 
overvloed aan ruimte, energiez 
E-peil 57, inkomhal - toilet 
- liv - kkn - berging - 3 slpks - 
badk- zolder - garage - tuin - 
terras. Zonneboiler aanwez. Vrij 
1/06/2018. Huurpr 850 €/mnd

TE KOOP: TORHOUT
Lux afgew app met bewoonb opp. van 115 m² 
(Wijnendale), gr inkomh kan gebruikt worden als 
bureel of leesh & vest - ruime liv open inger kkn 
- gr zonneter - berg - afzond toilet - badk met 
inloopdouche en ligb - 2 slpks - lift - fi etsberg. 
Mog om garage bij kopen 26 000 €. EPC: app 
in aanb UC: app in aanb. Verkoop app en garage 
vallen onder het BTW-stelsel. Prijs app 259 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
De Wissel 20A. Rustig gelegen apparte-
ment op de 1 ste verdieping, bestaande uit: 
inkomhall - toilet - living - terras - keuken 
- berging/wasplaats - 2 slaapkamers - bad-
kamer. EPC: 275,00KWh/m²/jaar. Vrij op 
1/05/2018. Huurprijs 575 €/mnd (syndic-
kosten inbegrepen)

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

NIEUW

NIEUW
NIEUW

huysmanbouw.be

Nog 3 halfopen en 2 gesloten bebouwingen beschikbaar aan 
de rand van de gemeente Kortemark.  
In autoluwe straat, ideaal voor spelende kinderen. 
De bouwstijl werd bepaald, de afwerking is vrij te kiezen. 

KORTEMARK
Handzamestraat

Prijs grond + woning vanaf € 268 478
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Meer info of een vrijblijvende afspraak:
Contacteer Xavier op 0497 599 995 of
mail naar contact@huysmanbouw.be

Prijzen excl. 21 % BTW en aankoopkosten. 

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder  
enige contractuele verbintenis.

Qualibuild bvba 
Jong dynamisch bedrijf zoekt wegens continue groei

METSERS
METSERDIENDERS 

T 0486 84 13 29
qualibuild@telenet.be

Stramien ZOEK 2298.indd   2 9/03/18   10:59

GEVRAAGD

Tuinen Callebert algemeen aan-
leg en onderhoud vraagt tuinar-
beider, voltijds of zelfstandig hel-
per rijbewijs BE, CE is pluspunt 
0497/382840 6306-1688

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN

14
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V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be

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.

Ringlaan 58 - Koekelare - 051/58 13 61

CHAUFFEUR C OF CE
• Betonmixer Nationaal
• Resultaatgericht & Klantgericht
• Nederlandse Talenkennis
• Interne Opleiding

Solliciteren?
toon@hendryckx.be of
0475 58 60 75 14d.

Dringend gevraagd
Onderhouds-
mekanieker

Spanbeton Hollevoet Ch. nv 
Keibergstraat 89 Torhout. 

050/21 26 92  
 7225-1693

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNETEN BARNETEN BARNE

AchterAD DELHAIZEen AVEVErechttegenoverhet containerpark.

➤  NIEUWE AUTOMATISCHE CARWASH
 MET GRATIS STOFZUIGEN
➤ 100% KRASVRIJ

➤ PERFECT WASRESULTAAT MET 
 DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
➤ 4 OVERDEKTE SELF CARWASH PISTES
➤ 4 OVERDEKTE STOFZUIGPLAATSEN

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752

12022-1619

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

12
49

4-
16

21

Nu is het ideale moment voor het 
onderhoud van uw tuin!  Neem con-
tact met Tuinonderhoud Jules Van 
Moerkercke, Zwevezelestraat 100, 
8810 Lichtervelde. Tel. 051 72 37 83 
en GSM 0495 24 37 83  6401-1696

VASTGOED CASIER     |     BOUWPROMOTOR    |    PROJECT ONTWIKKELING

TOP ARCHITECTUUR OP UNIEKE LIGGING 16 app met 2 slaapkamers

2 app met 1 slaapkamer

Tel 0475-80.72.11

www.vastgoed-casier.com

info@vastgoed-casier.com

RESIDENTIE ASTORIA - ICHTEGEMSTRAAT 5+7 - KOEKELARE

REEDS 13 APP VERKOCHT
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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

IMMO
TE HUUR

Te Huur:   Appartement  Koekelare    
Brouwerijstraat 14 3e verdiep – lift – 
inkom – liv – 3 slpk – volledig inger 
keuken – volledig inger badk – WC 
– berging - 1 terras Prijs: 660,00 €/
md., onmiddellijk vrij  Voor afspraak: 
051/58.88.88 8421-1638

Te koop HOEVE:    Oude Bruggeweg 
64 - 8810 Lichtervelde 051/72 28 23

 14392-1698

Gemeubelde Studentenkamers te 
huur, centrum Torhout. €220/maand 
all-in. Domicilie is mogelijk. Direct 
vrij ! 0494/72 09 83  14325-1686

Te huur: Opslagplaats te Aartrijke, 
100 m2 Tel. 0479/217813   14383-1689

Te huur te Torhout, app. 1 slpk., 
vernieuwde keuken en badkamer, lift, 
terras, bij markt en station, 480 euro/
mnd - 051/503011 11197-1684

IMMO
TE KOOP

Elektrische installaties
en keuringen.

Verbouwingen en karweien.
Geregistreerde aannemer 

met 30 jaar ervaring
0475/791039  

14385-1692

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

TOZ 7699-1667

ALFREDO, de spaanse kok  komt 
zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be 6386-1615

ALLERLEI

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1618

Digitale versie
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/bazuin-digitaal

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

TE KOOP: HANDZAME
Mooi geleg woning, land & vol omringd veld & groen. grondopp 980 m², gelijkvl: 
ruime oprit pl 2 wagens - inkomh - afzond toilet - gezel eet- en woonk - voll inger 
kkn - badk (ligb annex douche/ lavabo) - 1 slpk 
- veranda - gar - terras - gr tuin - extra houten 
gar - tuinh. 1ste verdiep: nachth - 3 slpks, waarv 1 
voorz ingeb kast. CV aanwez. Mogelijkh lg beschr 
KI 555 €. EPC: 628 kWh/m2jr UC:20170321-
0001941043-1. Vraagpr 249 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Woning, gelegen grondopp 353 m². Inkomh - liv - bureau - kkn - 
berg - waspl - badk - toilet - terras - zon tuin - div berg - nachth - 3 
slpks - garage zolder meerdere 
slpks inger - zijpoort. Mogelijkh 
lg beschr KI 247 €. EPC: 464 
KWh/m²/jr UC: 20091228-
0000401762-00000003-1. 
Vraagpr 189 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
Alleenst woning op plan verkocht, gr voordeel koper inspraak in bin-
nenafw en indeling. Lastenb voorz deg afwerk. Huidig vergund plan 
erg prakt indel: ink/traph en gastentoilet, riante leefruimte (half)open 
kkn en annex berg/waspl uitweg langszij. Volw 1e verdiep master 
bedroom dress, badk, aparte toilet 2 slpks (gr en midgr). Voldoet 
aan laatste isolatie- en ventilatienorm en daard bijz energiez (EPC 
bouw bij oplev). Aangen gelegen op hoekperc. Prijs 240 000 € excl. 
21% BTW. Contacteer ons om de mogelijkheden samen te bekijken.

TE HUUR: 
OOSTENDE

Raversijdestr 12 bus 3. App op 3de ver-
diep, inkomh - liv - kkn - 2 slpks - afzond 
toilet - badk - bergruimte/waspl - terras 
voorkant - gemeenschap fi etsenstal. EPC: 
306,00KWh/m²/j.  Huurpr 550 €/mnd (excl 
30 €/mnd syndickost). Pracht lig, op 50 m 
van dijk en strand. Vrij vanaf 1/06/2018.

TE KOOP: 
OOSTENDE

Rijwoning, gelijkvl: inkomh 
- liv - kkn - overd koer. 1ste 
verdiep nachth - badk met 
ligb en toilet - 1 slpkr. 2de 
verdiep 2 slpks. Mogelijk-
heid laag beschrijf KI 444 €. 
EPC:400 kWh/m²j UC:20170527-0001964653-1. Vraagprijs 115 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Alleenst woning is gelegen grondopp 534 m² en 
oprit - voortuin - inkomhal - toilet - living - ruime 
keuken - waspl /berg - garage met berging - nacht-
hal - 3 slpks - berging - bureau - badk - toilet - 
zolder - terras - tuin - tuinhuis. EPC: 473,00KWh/
m²/j UC: 20090710-0000237513-00000009-8. 
Vraagpr 325 000 €

TE KOOP: BEERST
Stijlvolle landelijke alleenstaande en ruime 
woning voorzien van 3 slaapkamers en 
bureauruimte. De woning wordt volledig 
afgewerkt opgeleverd. Prijs 325 000 € ( 
exclusief alle kosten van notaris / registratie 
/ BTW / aansluiting). Alle plannen en inlich-
tingen op kantoor.

TE KOOP: DIKSMUIDE
Luxueuze penthouse heeft een totale opp. van 260 m² waarvan 160 m² bewoonb en 100 
m² terrassen. Dakapp is gelegen op de 5de verdiep en panor uitzicht aan de jachthaven van 
Diksmuide. Inkomh - afzond toilet - liv gashaard en aansl terras - open inger kkn aanslui-
tend terras - gr berg - waspl met inbouwkast - nachth voll inger is inbouwkasten - afzond 
toilet - gr slpk met inbouwkasten en aansl terras en badk met inloopdouche - 2de slpk 
aansl gr badk met ligb en aansl terras - 1 ondergr garage. Gemeenschap fi etsenberg. Lift 
komt tot boven in app. Penthouse is vol geschilderd en overal voorz van gordijnen. Overal 
vloerverwarm. EPC: 139,00KWh/m²/j UC: 32003-G-2011_105/EP15702/A001/D01/SD031

TE KOOP: TORHOUT
Woning, gelegen centr grondopp 357 m², in-
komh - liv - gr kkn - kelder/koele berg - waspl 
- toilet - berg - garage - terras - tuin - nachth 
- 3 gr slpks - wc - badk - vol zolder. Overal CV. 
Rolluiken aanwezig. Mogelijkheid laag beschrijf 
KI 736 €. EPC:384 kWh/m²jaar UC:20170829-
0001988694-1. Vraagprijs 275 000 €

TE HUUR: 
TORHOUT

Waterhoekweg 32. HOB met 
overvloed aan ruimte, energiez 
E-peil 57, inkomhal - toilet 
- liv - kkn - berging - 3 slpks - 
badk- zolder - garage - tuin - 
terras. Zonneboiler aanwez. Vrij 
1/06/2018. Huurpr 850 €/mnd

TE KOOP: TORHOUT
Lux afgew app met bewoonb opp. van 115 m² 
(Wijnendale), gr inkomh kan gebruikt worden als 
bureel of leesh & vest - ruime liv open inger kkn 
- gr zonneter - berg - afzond toilet - badk met 
inloopdouche en ligb - 2 slpks - lift - fi etsberg. 
Mog om garage bij kopen 26 000 €. EPC: app 
in aanb UC: app in aanb. Verkoop app en garage 
vallen onder het BTW-stelsel. Prijs app 259 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
De Wissel 20A. Rustig gelegen apparte-
ment op de 1 ste verdieping, bestaande uit: 
inkomhall - toilet - living - terras - keuken 
- berging/wasplaats - 2 slaapkamers - bad-
kamer. EPC: 275,00KWh/m²/jaar. Vrij op 
1/05/2018. Huurprijs 575 €/mnd (syndic-
kosten inbegrepen)

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

NIEUW

NIEUW
NIEUW

huysmanbouw.be

Nog 3 halfopen en 2 gesloten bebouwingen beschikbaar aan 
de rand van de gemeente Kortemark.  
In autoluwe straat, ideaal voor spelende kinderen. 
De bouwstijl werd bepaald, de afwerking is vrij te kiezen. 

KORTEMARK
Handzamestraat

Prijs grond + woning vanaf € 268 478
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Meer info of een vrijblijvende afspraak:
Contacteer Xavier op 0497 599 995 of
mail naar contact@huysmanbouw.be

Prijzen excl. 21 % BTW en aankoopkosten. 

De vermelde prijzen zijn vrijblijvend en enkel ten titel van inlichting, zonder  
enige contractuele verbintenis.

Qualibuild bvba 
Jong dynamisch bedrijf zoekt wegens continue groei

METSERS
METSERDIENDERS 

T 0486 84 13 29
qualibuild@telenet.be

Stramien ZOEK 2298.indd   2 9/03/18   10:59

GEVRAAGD

Tuinen Callebert algemeen aan-
leg en onderhoud vraagt tuinar-
beider, voltijds of zelfstandig hel-
per rijbewijs BE, CE is pluspunt 
0497/382840 6306-1688

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
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V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be

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.

Ringlaan 58 - Koekelare - 051/58 13 61

CHAUFFEUR C OF CE
• Betonmixer Nationaal
• Resultaatgericht & Klantgericht
• Nederlandse Talenkennis
• Interne Opleiding

Solliciteren?
toon@hendryckx.be of
0475 58 60 75 14d.

Dringend gevraagd
Onderhouds-
mekanieker

Spanbeton Hollevoet Ch. nv 
Keibergstraat 89 Torhout. 

050/21 26 92  
 7225-1693

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNETEN BARNETEN BARNE

AchterAD DELHAIZEen AVEVErechttegenoverhet containerpark.

➤  NIEUWE AUTOMATISCHE CARWASH
 MET GRATIS STOFZUIGEN
➤ 100% KRASVRIJ

➤ PERFECT WASRESULTAAT MET 
 DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
➤ 4 OVERDEKTE SELF CARWASH PISTES
➤ 4 OVERDEKTE STOFZUIGPLAATSEN

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752

12022-1619

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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Nu is het ideale moment voor het 
onderhoud van uw tuin!  Neem con-
tact met Tuinonderhoud Jules Van 
Moerkercke, Zwevezelestraat 100, 
8810 Lichtervelde. Tel. 051 72 37 83 
en GSM 0495 24 37 83  6401-1696

VASTGOED CASIER     |     BOUWPROMOTOR    |    PROJECT ONTWIKKELING

TOP ARCHITECTUUR OP UNIEKE LIGGING 16 app met 2 slaapkamers

2 app met 1 slaapkamer

Tel 0475-80.72.11

www.vastgoed-casier.com

info@vastgoed-casier.com

RESIDENTIE ASTORIA - ICHTEGEMSTRAAT 5+7 - KOEKELARE

REEDS 13 APP VERKOCHT
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MASSAGE
NIEUW: ANOUCK Ben je op zoek 
naar dat ietsje meer? Dan kom ik 
naar je toe! Vurige kusjes. Enkel Es-
cort. Tel. 0468/19.13.03 Geen sms 
of privénrs.  14336-1676

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

 10864-1690

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

10958-1613

ANOUCK PRIVE EN ESCORT 
Blond, knap en spontaan 39 

j. ontvangt privé in zone 051. 
Komt ook bij jou thuis in W.Vl. 
(max. 30 km) bereikb. vn ma-vr 
8u. tot 20 u en op za 8 tot 17 u. 

0491/52 88 80
gn sms en privé nrs. 63

90
-1

60
8

Te koop: vinylsingles   45 toeren 
van de jaren '60 tot de jaren '90 Tel. 
0495506402

14358-1651

Droog Brandhout te koop te Ichte-
gem 0474/21 78 74

11602-1641

TE KOOP

Aankoop POSTZEGELS, mun-
ten, postkaarten - 'T ARCHIEFJE 
0475/534284 6216-1626

Te koop Elektrische damesfi ets    
Sparta zeer goede staat 051/58 34 
51  9198-1674

Torhout – Zonnig Duplex App tus-
sen Markt en Station, 2 slpks, hob-
byruimte, ingerichte keuken en bad-
kamer, instapklaar, 575 Euro/mnd. 
Voor afspraak 0472/033 970 

 14373-    1675

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65

-1
61

4

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

12731-1622

Tuinaanleg, onderhoud en reno-
vatie Devolder Nicolas GRATIS 
prijsofferte (Erkend tuinaannemer) 
0468/234687 6314-1662

Leegmaken van huizen, apparte-
menten, enz..., + aankoop inboe-
dels en afzonderlijke stukken zoals 
schouwgarnituren, meubelen en 
allerhande opzet. Verkoopzaal Odet-
te Brugsebaan 3 - Gistel 0496/043 
528 14268-1635

U zoekt thuishulp voor bejaarden 
/ gehandicapten, dag & nacht 
0486/206516  14272-1695

65
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-1
61
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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

ALLERLEI

VAKANTIE

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

64
90

-1
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0

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

65
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GEBOORTE - HUWELIJK
UITNODIGINGEN - FACTUREN

ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN
FLYERS - AFFICHES - ...

Bel snel naar 050 211 611!

en indien 4 opéénvolgde weken dezelfde tekst.

Contante* betaling.
Factuur kleiner dan 50 € + 5 €/ factuur.
Bewijsnummer + 2 € / week.
Controle van uw zoeker zie www.bazuin.be/bazuin-digitaal/

Contante* betaling.
Factuur kleiner dan 50 € + 5 Factuur kleiner dan 50 € + 5 
Bewijsnummer + 2 
Controle van uw zoeker zie www.bazuin.be/bazuin-digitaal/
Bewijsnummer + 2 

Alle prijzen BTW inclusief * Bij niet contante betaling in ons bureel wordt automatisch factuur met kosten opgestuurd

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

Naam: .........................................................................................................................................

Straat: .........................................................................................................................................

Woonplaats: ..........................................................................................................................

BTW nr: .....................................................................................................................................Gewenste rubriek

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

1 week 2 weken
weken plaatsen + 1 GRATIS
ENKEL voor formaten op geel achtergrond

meer weken ................

KADERADVERTENTIES

Per vakje één letter,
leesteken of spatie

45 mm x 30 mm 20,00 €/week

45 mm x 40 mm 30,00 €/week

45 mm x 50 mm 37,00 €/week

45 mm x 60 mm 44,00 €/week
RUBRIEK MASSAGE*

ENKEL CONTANTE BETALING

97 mm x 30 mm 44,00 €/week

97 mm x 45 mm 78,00 €/week45 mm x 40 mm

45 mm x 50 mm

45 mm x 60 mm

Plaats met deze bon uw zoeker 
in lijntjes of klein kader

3

BRUGGESTRAAT 113
8820 TORHOUT

050/211611
info@bazuin.be

WEEKBLAD

in lijntjes of klein kader

Tot 4 lijnen  5,00 euro/week - Tot 5 lijnen 6,25 euro/week - Tot 6 lijnen 7,50 euro/week - Tot 7 lijnen 8,75 euro/week - Tot 8 lijnen 10,00 euro/week

Digitale versie
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/bazuin-digitaal

OP GROOT SCHERM
vanaf 12.00 uur

côte à l’os met frietjes
+ oliebollen (7)

Op de parking ESSO Tankstation Het Rondpunt
Bruggestraat 101 - Torhout

Prijs 
30 euro 

p.p.

ZONDAG 1 APRIL 2018
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MASSAGE
NIEUW: ANOUCK Ben je op zoek 
naar dat ietsje meer? Dan kom ik 
naar je toe! Vurige kusjes. Enkel Es-
cort. Tel. 0468/19.13.03 Geen sms 
of privénrs.  14336-1676

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

 10864-1690

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

10958-1613

ANOUCK PRIVE EN ESCORT 
Blond, knap en spontaan 39 

j. ontvangt privé in zone 051. 
Komt ook bij jou thuis in W.Vl. 
(max. 30 km) bereikb. vn ma-vr 
8u. tot 20 u en op za 8 tot 17 u. 

0491/52 88 80
gn sms en privé nrs. 63

90
-1

60
8

Te koop: vinylsingles   45 toeren 
van de jaren '60 tot de jaren '90 Tel. 
0495506402

14358-1651

Droog Brandhout te koop te Ichte-
gem 0474/21 78 74

11602-1641

TE KOOP

Aankoop POSTZEGELS, mun-
ten, postkaarten - 'T ARCHIEFJE 
0475/534284 6216-1626

Te koop Elektrische damesfi ets    
Sparta zeer goede staat 051/58 34 
51  9198-1674

Torhout – Zonnig Duplex App tus-
sen Markt en Station, 2 slpks, hob-
byruimte, ingerichte keuken en bad-
kamer, instapklaar, 575 Euro/mnd. 
Voor afspraak 0472/033 970 

 14373-    1675

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65

-1
61

4

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

12731-1622

Tuinaanleg, onderhoud en reno-
vatie Devolder Nicolas GRATIS 
prijsofferte (Erkend tuinaannemer) 
0468/234687 6314-1662

Leegmaken van huizen, apparte-
menten, enz..., + aankoop inboe-
dels en afzonderlijke stukken zoals 
schouwgarnituren, meubelen en 
allerhande opzet. Verkoopzaal Odet-
te Brugsebaan 3 - Gistel 0496/043 
528 14268-1635

U zoekt thuishulp voor bejaarden 
/ gehandicapten, dag & nacht 
0486/206516  14272-1695

65
12

-1
61

6

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

ALLERLEI

VAKANTIE

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

64
90

-1
62

0

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

65
12

-1
61

7

GEBOORTE - HUWELIJK
UITNODIGINGEN - FACTUREN

ENVELOPPEN - VISITEKAARTEN
FLYERS - AFFICHES - ...

Bel snel naar 050 211 611!

en indien 4 opéénvolgde weken dezelfde tekst.

Contante* betaling.
Factuur kleiner dan 50 € + 5 €/ factuur.
Bewijsnummer + 2 € / week.
Controle van uw zoeker zie www.bazuin.be/bazuin-digitaal/

Contante* betaling.
Factuur kleiner dan 50 € + 5 Factuur kleiner dan 50 € + 5 
Bewijsnummer + 2 
Controle van uw zoeker zie www.bazuin.be/bazuin-digitaal/
Bewijsnummer + 2 

Alle prijzen BTW inclusief * Bij niet contante betaling in ons bureel wordt automatisch factuur met kosten opgestuurd

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

Naam: .........................................................................................................................................

Straat: .........................................................................................................................................

Woonplaats: ..........................................................................................................................

BTW nr: .....................................................................................................................................Gewenste rubriek

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

1 week 2 weken
weken plaatsen + 1 GRATIS
ENKEL voor formaten op geel achtergrond

meer weken ................

KADERADVERTENTIES

Per vakje één letter,
leesteken of spatie

45 mm x 30 mm 20,00 €/week

45 mm x 40 mm 30,00 €/week

45 mm x 50 mm 37,00 €/week

45 mm x 60 mm 44,00 €/week
RUBRIEK MASSAGE*

ENKEL CONTANTE BETALING

97 mm x 30 mm 44,00 €/week

97 mm x 45 mm 78,00 €/week45 mm x 40 mm

45 mm x 50 mm

45 mm x 60 mm

Plaats met deze bon uw zoeker 
in lijntjes of klein kader

3

BRUGGESTRAAT 113
8820 TORHOUT

050/211611
info@bazuin.be

WEEKBLAD

in lijntjes of klein kader

Tot 4 lijnen  5,00 euro/week - Tot 5 lijnen 6,25 euro/week - Tot 6 lijnen 7,50 euro/week - Tot 7 lijnen 8,75 euro/week - Tot 8 lijnen 10,00 euro/week

Digitale versie
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/bazuin-digitaal

OP GROOT SCHERM
vanaf 12.00 uur

côte à l’os met frietjes
+ oliebollen (7)

Op de parking ESSO Tankstation Het Rondpunt
Bruggestraat 101 - Torhout

Prijs 
30 euro 

p.p.

ZONDAG 1 APRIL 2018

Stramien ZOEK 2298.indd   3 9/03/18   11:00

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 15 maart t.e.m. woensdag 21 maart 2018.

Kipfilet met tuinkruiden
€ 17,85/kg

€ 14,00/kg

€ 14,29/kg

20% KORTING

Kaasburger

3+1 GRATIS
Varkenshaasje

-5 EURO/KG

€14 
28

€14 
08

€18 
15

Jeunesse light
€ 18,10/kg

20% KORTING 
€14 

48

/kg

/kg

/kg

/kg

Kipfilet ham en kaas

20% KORTING
Kippenbrochette

3+1 GRATIS

Noorse vissalade

€ 17,60/kg

20% KORTING

Kabeljaauwhaasje
Herkomst: IJsland
Alle variëteiten

vanaf
€ 25,95/kg

30% KORTING
€11 

20

€9 
29

/kg

/kg
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De Koninck
A. Deleustraat 68 Torhout (Wijnendale)

050-21 22 49
de specialist in dames en herenjassen

www.kledingdekoninck.be

Open elke dag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18.30u
Zondag van 9u tot 12u -  Maandag gesloten

A. Deleustraat 68 WIJNENDALE (KERK) 
T 050 21 22 49

Volg ons op

LENTE
OPENDEUR
VAN 7 TOT 18 MAART

OPEN OP ZONDAG 18 MAART
TOT 18 UUR

RETOUCHES GRATIS

10% OP KORTINGSBON 
TIJDENS OPENDEUR
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