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

info@bazuin.be
www.bazuin.be

Week 17
25/04/2018
51° Jaargang 
Editie 2304

VEEL 
LEES 

PLEZIER! Consciencestraat 67 - Wijnendale 
www.dorpsslagerijjoerienfi ene.be

dorpsslagerij
WIJ ZIJN OPENOP DIN. 1 MEIvan 8 tot 12u

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! 

KEUZE UIT MEER DAN 50 BUITENTAFELS OP STOCK
Ruime keuzen binnen- en buitenmeubelen in teak, parasols, 

synthetische rotan... Eigen productie rechtstreeks import, 
ook maatwerk! Kijk en vergelijk!

DEVOLDER
optiek - juwelen - uurwerken 

Sinds 1865 uw vertrouwen waard

Engelstraat 131
Ichtegem 
051 58 80 83 
www.optiekdevolder.be

Chantilly

Noordlaan 21 - Torhout 
T 050 21 61 61 - www.chantilly-restaurant.be

Kom genieten 
van onze brunch 
of à la carte voor 
Moedertjesdag

Wij zijn open
dinsdag 1 mei

Ook voor private feesten, 
communies,... kunt u bij ons terecht.

Moederdag

Campus Aloysius Campus Cardijn
Wilgendijk 30 Cardijnlaan 2
051 50 00 75 051 50 10 27

www.tsaam.be www.tsaam.be

OPENAVOND: OPEN DAG:
 Vrijdag 4 mei 2018 Donderdag 10 mei 2018

17.30 u.-21 u. 10 u.–12 u. en 14 u.–17 u.

Stramien - katern 1-9-2304.indd   1 20/04/18   12:09



BAZUIN   •  03  •  25/04/2018BAZUIN   •  02  •  25/04/2018

VERSCHINGEL
SINNESAEL POL

Sterrestraat 65 - 8680 Koekelare - Tel. 051 58 84 56

OPENDEUR
DAGEN

ZAT. 28 & ZON. 29 APRIL 2018

RECHTSTREEKSE VERKOOP 
UIT DE SERRES

geraniums, éénjarigen, hangplanten, hangpotten,
terrasplanten, vaste planten, tweejarigen, kruiden,

groenten- en bloemzaden, groenteplanten, graszaden,
sproeistoffen, meststoffen, alles voor het gazon,

kalk, bloemaarde, ...

Hartelijk welkom
van 9 tot 17.30 u.

Oostendestraat 82 • TORHOUT • T 050 69 35 48
sluitingsdag: donderdag

Garnalencocktail
• • •

Varkenshaasje met boursinsausje
kroketjes en lentegroentjes

• • •
Verrassingsdessert

Reservatie gewenst uiterlijk tot 10 mei

Moederdagmenu
€49,50
per persoon

Voor iedere

mama een kleine 

attentie

“Extra frequentie voor Radio Kompas”

Radio Kompas is gevestigd in Koekelare en is sinds jaar en dag de 
enige, echte lokale hitzender voor het houtland op 105.8 FM.  Je 
hoort er de grootste hits van de eighties, nineties & nillies tot nu, 
met veel recente tophits, steeds gekend en meezingbaar. Na al 
die jaren werd het tijd voor uitbreiding, en daarom is Radio Kom-
pas nu ook te beluisteren via een gloednieuwe frequentie, vanuit 
Oostende op 106.3 FM.  Daarmee is de zender nu ook kraakvrij te 
ontvangen aan de kust.

“We zijn de enige lokale hitradio in de streek.”
De focus ligt hoofdzakelijk op kwalitatieve recente hitmuziek, 
maar we onderscheiden ons toch van de nationale hitzenders door 
ook volop de activiteiten uit de regio in de kijker te zetten, en dage-
lijks het meest recente regionieuws te brengen. Ons regionieuws 
wordt meermaals per dag geüpdatet,  zo volgt u bij ons de laatste 
gebeurtenissen uit de streek op de voet. Uiteraard volgen we ook 
de nationale en internationale actualiteit i.s.m. Belganieuws.

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel luisteraars zich bij de grote 
omroepen vaak ergeren aan het vele soms inhoudsloze gepraat, 
het zoveelste spelletje, enz. Juist daarom staat bij ons de muziek 
centraal.  Wie afstemt kan dagelijks genieten van “100 % Hits” in 
combinatie met creatieve, interessante en korte weetjes. Zo is er 
onze dagelijkse uitkalender om 8u30 en 14u30 waarin we uittips 
voor het aankomende weekend brengen en krijgt u tijdens de uit-
zendingen ook leuke of grappige weetjes, interessante gebeurte-
nissen, en het laatste muzieknieuws.

Vanaf de ochtend hoort u onze “ontbijtradio” en we zetten de juiste 
sfeer na de werk – of schooldag met “Mark on Track” vanaf 16u. 
Het weekend start steevast met “Yess Weekend” op vrijdagavond, 
later vanaf 22u brengen we uitgaansmuziek live gemixt vanuit “De 
Vage Belofte” in Ieper. 

Op zaterdag gaan we voor 100 % weekendgevoel op de radio met 
leuke actuele items en de beste toppers, meezingers, nieuwe 
songs, hits,… 
Op zondagmorgen gaan we even terug in de tijd met de “Teletijds-
machine”. Een luchtig liveprogramma met wekelijks praatgasten 
uit de streek en de beste nummers van toen. Een ideale kans voor 
verenigingen, organisatoren, artiesten en luisteraars om een acti-
viteit extra in de kijker te zetten.

We sluiten de week af met een vleugje romantiek op zondagavond. 
Luisteraars kunnen hun speciale (liefdes)wensen overmaken of 
gewoon hun favoriete romantische nummer horen.

Naast de FM frequenties is Radio Kompas ook online te beluis-
teren via livestream. Voor meer info of publiciteit kunt u terecht 
op www.radiokompas.eu, via info@radiokompas.eu, telefonisch: 
0495 20 28 56 en ook via facebook @radiokompas.eu 
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Bruggesteenweg 234 - GITS
T 051 21 00 12
www.vazzy.be
Zon- & maandag gesloten

BIJ VAZZY PAST HET SCHOENTJE STEEDS
✓ de échte comfortschoenen

✓ niet alléén grote maten maar ook de brede modellen
✓ alle schoenen zijn geschikt voor je eigen steunzolen

✓ zowel dames- als herenschoenen
✓ bij Vazzy heb je ook een eigen hersteldienst

✓ ook voor diabetici en reumapatienten

Australian - Agama - Berkemann - Birckenstock - Gabor - Ganter - Finncomfort - Fidelio 
Hassia - Rockport - Semler - Stretchwalker - Solidus - Verhulst - Vabeene - Wolky

OP STAP NAAR 
DE ZOMER!

MEI = 
GOED GEVOEL-MAAND

Geniet de 
hele maand mei 

van
50% korting 

op een 
2de paar 
glazen*

Optiek Allosserie - Westkerkestraat 3 - Eernegem
059 29 90 70 - www.optiekallosserie.be

*voorwaarden in de winkel

Kom naar onze 
oor- en oogtestdag 
op woensdag 9 mei

Van 9 - 12u / 13.30 - 16.30u 
testen we gratis je 
gehoor of je zicht!

Maak er een mooi feest van voor alle mama’s 
en hun communicanten!!

Volg ons op

Noordomstraat 18
Koekelare
T 051 58 19 81
Eigen Werkplaats

Ruime keuze zonnebrillen
voor jong en oud.

Ook op sterkte verkrijgbaar 
vanaf 30€ per paar

OPEN OP 
DINSDAG

1 MEI

OPTIEK - JUWELEN - UURWERKEN
DORINE & MARC

TIP CADEAUBON

Ruime keuze zonnebrillen

Laat je 
niet 
verblinden
door de zon!

www com
ONZE PASSIE, UW DROOM

AARTRIJKESTRAAT 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 9-12 U

ZONWERING • Eigen plaatsingsdienst

• Korte leveringstermijn

• Knikarmschermen

• Verandazonweringen

• Screens

• Terrasoverkappingen

• Zonwering buiten

40
JAAR

ERVARING
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De klassieke werkwijze van het hedendaagse im-
mobiliënkantoor is achterhaald en is niet meege-
groeid doorheen de tijd. De groep verkopers die
hun woonst zelf “uit de hand” wenst te verkopen,
en de groep kopers die direct van de eigenaar
willen aankopen zijn beiden snel aan het groeien.
Het direct aanbieden van de woning is nog altijd
het meest succesvolle recept, maar loopt echter 
niet altijd van een leien dakje. Niet iedereen
beschikt over de nodige tools en kennis die het
verkoopproces eenvoudiger maakt en laat het nu
precies dit zijn waarbij deProprio u zal bijstaan.
Hoe breng ik mijn woning snel en op een attrac-
tieve manier online? Hoe trek ik potentiële kopers
aan? Hoe bepaal ik een realistische en concurren-
tiële vraagprijs? En vooral : hoe kan ik mijn voorop
gestelde doel bereiken.... Allemaal zaken waar een
leek al snel het spoor bijster is... Daar heeft deProprio
de oplossing voor gevonden. Zonder exclusi -
viteitscontract en verplichtingen ten aanzien van
een tussenpersoon biedt deProprio jou een sterke
individuele begeleiding op maat. De verkoper

wordt zo op een snelle, correcte, transparante en
voordelige manier doorheen het verkoopproces
begeleid. 

VASTE PRIJS
Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? deProprio is
een professionele steun doorheen het hele
verkoopproces. Zie het als een alternatief tussen
makelaar en eigen verkoop, maar zonder dat u als
verkopende partij enkele duizenden euro’s zal af -
staan aan makelaarscommissie en zo de gehele op-
brengst van de verkoop opstrijkt. Wanneer je als
verkoper de professionals van deProprio aan uw
zijde wenst, wordt een eenmalig werkingsbudget
van 950 euro (excl. btw) gehanteerd en hiervoor
ontvangt u een volledige begeleiding op maat 7/7
met sterk advies en dit gedurende vier maanden al
of niet verlengbaar. 

EERSTE INDRUK
Naast het online aanbieden van de woning in
naam van de verkoper - met sterk gedetailleerde

Verkoop zélf uw woning met het advies
en de begeleiding van deProprio, zonder

makelaar en zonder commissie

deProprio is hét adviesbureau bij verkoop van woningvastgoed. Zonder make-
laar, én zonder de traditionele commissie van 3 tot 5 % op de verkoopprijs,
begeleidt deProprio je doorheen het hele verkoopproces. Dit unieke concept
dat uitgerold wordt door deProprio over heel Vlaanderen heeft zijn succes
reeds bewezen in het buitenland en zet de deur naar een nieuwe toekomst in
de immobiliënmarkt open. Een toekomst waar jij als verkoper de volledige con-
trole hebt en al snel enkele duizenden euro’s aan commissie zelf op zak zal
steken. Een vlotte verkoop én een financiële opsteker voor de verkoper zijn het
uiteindelijke doel van deProprio. 

zoekertjes en professionele foto’s - waardoor 
deProprio uw woning onder de aandacht brengt
van de kandidaat kopers adviseert deProprio u ook
over ieder aspect dat vastgoedverkoop met zich
meebrengt. Professionele vastgoedfotografen
komen bij u langs om uw woning smaakvol in
beeld te brengen. Daarvoor worden kosten noch
moeite gespaard. Als verkoper krijgt u immers
nooit een tweede kans op een eerste indruk. Een
eerste, positieve indruk is van essentieel belang en
resulteert in een snellere verkoop van de woning.
Ook alle administratieve verplichtingen neemt de-
Proprio volledig voor zijn rekening: aanvragen van
keuringen en attesten, opzoekingen en controles,...
Daarna wordt uw woning te koop aangeboden. Als
eigenaar ontvangt u steeds zélf de geïnteresseerde
kopers in uw woning en plant u de bezoeken in op
het ogenblik dat het voor beide partijen het beste
schikt. Want zeg nu zelf : wie kent de woning beter
dan u? U onderhandelt zelf met de koper over de
verkoopprijs, dankzij de ondersteuning van 
deProprio bent u een ervaren verkoper. 

GEPERSONALISEERD GEVELBORD
Een uniek gepersonaliseerd en herkenbaar gevel-
bord, dat van bij de start van de verkoop aan het
huis wordt geplaatst, is het bouwfundament van
de verkoop. Het gevelbord van deProprio brengt
het verhaal tussen de verkoper en de koper zonder
tussenkomst van een makelaar op een duidelijke
wijze naar voor. Een verwijzing met het telefoon-
nummer van de verkoper komt uitdrukkelijk in
beeld, zo bent u telkens het eerste aanspreekpunt
bij interesse in uw woning. Geen tussenstap, maar
een directe, open communicatiecultuur tussen de
eigenaar en de geïnteresseerde kopers. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 86% van de po-
tentiële kopers hun zoektocht naar een nieuwe
woonst online starten. 7 op de 10 woningen wor-
den met de ondersteuning van deProprio binnen
de 4 maanden verkocht. We hopen u snel te kun-
nen adviseren, helpen en ondersteunen. 
Nodig ons uit voor een gesprek en bespaar dankzij
deProprio duizenden euro’s aan commissie.

info : 0476 98 33 96 - 0486 76 23 88
info@deproprio.be 

Dinsdag 1 mei
zijn wij open gans de dag!

Ruime keuze perkplanten, terrasplanten, 
groenteplanten, kruiden, hangpotten…

Alle perkplanten

10+1 GRATIS
Potmaat 9 en 10,5 cm. 

Geldig van vrijdag 27 april tot en met donderdag 3 mei.

TUIN & DIERMARKT

Engelstraat 149
8480 ICHTEGEM

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

Maandag gesloten

Folder geldig tot en met
8 november 2008

Folder geldig tot en met
23 maart 2016

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.

ISRASAM GAZON MARATHON
Langwerkende gazonmest met 
magnesium.  17+6+16(+2+10)
20Kg voor 500m²

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

ISRASAM GAZON SPRINT
Snelwerkende samengestelde
gazonmest met magnesium.
10+8+5(+3+16) 20kg voor 350m²

25Kg

20Kg voor 500m²

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
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Geldig van vrijdag 27 april 
tot en met donderdag 3 mei.

Alle perkplanten

10+1 GRATIS
Potmaat 9 en 10,5 cm. 

Geldig van vrijdag 27 april tot en met donderdag 3 mei.
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De klassieke werkwijze van het hedendaagse im-
mobiliënkantoor is achterhaald en is niet meege-
groeid doorheen de tijd. De groep verkopers die
hun woonst zelf “uit de hand” wenst te verkopen,
en de groep kopers die direct van de eigenaar
willen aankopen zijn beiden snel aan het groeien.
Het direct aanbieden van de woning is nog altijd
het meest succesvolle recept, maar loopt echter 
niet altijd van een leien dakje. Niet iedereen
beschikt over de nodige tools en kennis die het
verkoopproces eenvoudiger maakt en laat het nu
precies dit zijn waarbij deProprio u zal bijstaan.
Hoe breng ik mijn woning snel en op een attrac-
tieve manier online? Hoe trek ik potentiële kopers
aan? Hoe bepaal ik een realistische en concurren-
tiële vraagprijs? En vooral : hoe kan ik mijn voorop
gestelde doel bereiken.... Allemaal zaken waar een
leek al snel het spoor bijster is... Daar heeft deProprio
de oplossing voor gevonden. Zonder exclusi -
viteitscontract en verplichtingen ten aanzien van
een tussenpersoon biedt deProprio jou een sterke
individuele begeleiding op maat. De verkoper

wordt zo op een snelle, correcte, transparante en
voordelige manier doorheen het verkoopproces
begeleid. 

VASTE PRIJS
Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? deProprio is
een professionele steun doorheen het hele
verkoopproces. Zie het als een alternatief tussen
makelaar en eigen verkoop, maar zonder dat u als
verkopende partij enkele duizenden euro’s zal af -
staan aan makelaarscommissie en zo de gehele op-
brengst van de verkoop opstrijkt. Wanneer je als
verkoper de professionals van deProprio aan uw
zijde wenst, wordt een eenmalig werkingsbudget
van 950 euro (excl. btw) gehanteerd en hiervoor
ontvangt u een volledige begeleiding op maat 7/7
met sterk advies en dit gedurende vier maanden al
of niet verlengbaar. 

EERSTE INDRUK
Naast het online aanbieden van de woning in
naam van de verkoper - met sterk gedetailleerde

Verkoop zélf uw woning met het advies
en de begeleiding van deProprio, zonder

makelaar en zonder commissie

deProprio is hét adviesbureau bij verkoop van woningvastgoed. Zonder make-
laar, én zonder de traditionele commissie van 3 tot 5 % op de verkoopprijs,
begeleidt deProprio je doorheen het hele verkoopproces. Dit unieke concept
dat uitgerold wordt door deProprio over heel Vlaanderen heeft zijn succes
reeds bewezen in het buitenland en zet de deur naar een nieuwe toekomst in
de immobiliënmarkt open. Een toekomst waar jij als verkoper de volledige con-
trole hebt en al snel enkele duizenden euro’s aan commissie zelf op zak zal
steken. Een vlotte verkoop én een financiële opsteker voor de verkoper zijn het
uiteindelijke doel van deProprio. 

zoekertjes en professionele foto’s - waardoor 
deProprio uw woning onder de aandacht brengt
van de kandidaat kopers adviseert deProprio u ook
over ieder aspect dat vastgoedverkoop met zich
meebrengt. Professionele vastgoedfotografen
komen bij u langs om uw woning smaakvol in
beeld te brengen. Daarvoor worden kosten noch
moeite gespaard. Als verkoper krijgt u immers
nooit een tweede kans op een eerste indruk. Een
eerste, positieve indruk is van essentieel belang en
resulteert in een snellere verkoop van de woning.
Ook alle administratieve verplichtingen neemt de-
Proprio volledig voor zijn rekening: aanvragen van
keuringen en attesten, opzoekingen en controles,...
Daarna wordt uw woning te koop aangeboden. Als
eigenaar ontvangt u steeds zélf de geïnteresseerde
kopers in uw woning en plant u de bezoeken in op
het ogenblik dat het voor beide partijen het beste
schikt. Want zeg nu zelf : wie kent de woning beter
dan u? U onderhandelt zelf met de koper over de
verkoopprijs, dankzij de ondersteuning van 
deProprio bent u een ervaren verkoper. 

GEPERSONALISEERD GEVELBORD
Een uniek gepersonaliseerd en herkenbaar gevel-
bord, dat van bij de start van de verkoop aan het
huis wordt geplaatst, is het bouwfundament van
de verkoop. Het gevelbord van deProprio brengt
het verhaal tussen de verkoper en de koper zonder
tussenkomst van een makelaar op een duidelijke
wijze naar voor. Een verwijzing met het telefoon-
nummer van de verkoper komt uitdrukkelijk in
beeld, zo bent u telkens het eerste aanspreekpunt
bij interesse in uw woning. Geen tussenstap, maar
een directe, open communicatiecultuur tussen de
eigenaar en de geïnteresseerde kopers. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 86% van de po-
tentiële kopers hun zoektocht naar een nieuwe
woonst online starten. 7 op de 10 woningen wor-
den met de ondersteuning van deProprio binnen
de 4 maanden verkocht. We hopen u snel te kun-
nen adviseren, helpen en ondersteunen. 
Nodig ons uit voor een gesprek en bespaar dankzij
deProprio duizenden euro’s aan commissie.

info : 0476 98 33 96 - 0486 76 23 88
info@deproprio.be 
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• Gratis thuislevering vanaf 1 fiets • Op al onze fietsen geven wij 2 jaar garantie aan huis ! 
• Alle fietsen worden 100% rijklaar afgemonteerd door ervaren fietsmecaniciens

• Keuze uit meer dan 300 modellen fietsen

✂

BON -€15

✂

BON -€25

WIJAANVAARDEN ECO-CHEQUES

GRANDIOZE VERKOOP
VAN GROTE PARTIJ FIETSEN

                                                                   Waar : Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselareFIETSEN DONTON

RUIME
PARKING

VOORZIEN

Dames- en herenfietsen volledig 
uitgerust met 6 versnellingen 
Shimano, spatborden, 
pakdrager en volledige 
verlichting

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

vanaf €695 
met 3 jaar omnium-
garantie aan huis.

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

•  Wij verkopen tevens
mountainbikes, 
vouwfietsen, tandems,
BMX-fietsen 
en talloze fietsaccessoires
aan scherpe prijzen

Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

ZEER LAGE
PRIJZEN

WIJAANVAARDENECO-CHEQUES

Dames- en herenfietsen volledig 
uitgerust met 6 versnellingen 
Shimano, spatborden, 
pakdrager en volledige 
verlichting

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

vanaf €695 
met 3 jaar omnium-
garantie aan huis.

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

•  Wij verkopen tevens
mountainbikes, 
vouwfietsen, tandems,
BMX-fietsen 
en talloze fietsaccessoires
aan scherpe prijzen

Wij aanvaarden vanaf heden

Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselare

FIETSEN DONTONFIETSEN DONTON

RUIME
PARKING

VOORZIEN

Gratis thuislevering vanaf 1 fiets • Op al onze fietsen geven wij 2 jaar garantie aan huis! 
• Alle fietsen worden 100% rijklaar afgemonteerd door ervaren fietsmecaniciens

• Keuze uit meer dan 1000 modellen fietsen

• NIEUW: koersbroek of
koerstrui vanaf €14,95

Bij aankoop van 1 fiets Bij aankoop van een 2e fiets

DINSDAG 1 MEI telkens van 10 tot 18u doorlopend

Enkel geldig op dinsdag 1 mei 2018
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

Enkel geldig op dinsdag 1 mei 2018
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

OVERNAME OUDE FIETS 
mogelijk bij aankoop nieuwe fietsbij fietsen Donton - Aartrijksestraat 51 - Aartrijke (voorheen te Eernegem)

www com
ONZE PASSIE, UW DROOM

AARTRIJKESTRAAT 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 9-12 U

VERANDA’S

40
JAAR

ERVARING

Ook
herstellingen

• 10 jaar waarborg

• Afwerking van A tot Z

• Metselwerk, verwarming

• Vloerwerk, elektriciteit

ALU OF
HOUT

Aankoop 
Oude Metalen

“

“

Particulieren & Handelaars“ “

Onmiddellijke Betaling“ “

Kraan- & Containerdienst“ “

Atlasstraat 5, 8680 Koekelare
Tel. +32 51 58 46 50  
Fax +32 51 61 18 48
koekelare@galloo.com • www.galloo.com

Openingsuren: 
maandag tot vrijdag: 8u00 tot 12u00 en 13u00 tot 17u00  
zaterdag: 8u00 tot 12u00

@
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dagen

KORTEMARKSTRAAT 94 - 8810 LICHTERVELDE - T 051 72 21 41

www.bloemenvandendriessche.be

zondag

april
29

zaterdag

april
28

vrijdag

april
27

TELKENS VAN 09.00 TOT 18.00 UUR

opendeur
voor

actIesactIes

zie keerzijde

Van harte welkom !

Onze zaak staat voor:
» Voor kwaliteit & kwantiteit.
» Prachtige deco voor huis & tuin
» Zeer grote keuze verse kruiden,

perkplanten & terrasplanten
zoals diplademia’s, osteospernum, geraniums, 
surfinia’s, bacopa en zo veel meer in 1500 m2 serre.

10%
directe 
korting

op alles

Geniet van
een drankje 

BLOEIMESTSTOF
GRATIS FLES

ENKEL GELDIG OP  
27, 28 & 29/04/2018

bij aankoop 
vanaf €100.

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

We helpen je graag persoonlijk verder!

Bel snel naar 050 211 611!

GEBOORTE  •  HUWELIJK  •  UITNODIGINGEN • FACTUREN  

ENVELOPPEN  •  VISITEKAARTEN  •  AFFICHES  •   BROCHURES  

FLYERS  • KALENDERS • PROMOMATERIAAL •  HUISSTIJL  •  LOGO ...

WWW.AUTOBEDRIJFLAGROU.BE

AUTOBEDRIJF

DIKSMUIDE IEPER TORHOUTVolkswagen

Opendeurdagen
tot 28 april

Tot 7.400 €
klantenvoordeel
Voorwaardelijke recyclagepremie van 1500 € inbegrepen

Tot 7.400 €
klantenvoordeel
Voorwaardelijke recyclagepremie van 1500 € inbegrepen

Stramien - katern 1-9-2304.indd   7 20/04/18   12:09



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

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

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

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

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 80 €/m3

Vers hout: 68 €/m3

Specksteenhout droog : 60 €/m3

Aanmaakhout : 10 €/ zak (20kg)
Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 4 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

050/82 52 25

64
90

-1
62

0

ALLERLEI

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

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

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1618

Stramien ZOEK 2304.indd   2 20/04/18   11:26
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Veldegemsestraat 90 • Veldegem
050 27 70 05 • 0495 44 53 85
rijwielengallekurt@gmail.com

VIERT MOEDER MET 
EEN ELEKTRISCHE FIETS VAN

Bij afgifte van
deze BON

Type Vento C7

10% KORTING
€2199

Strijkpunt Peggy

Stationsstraat 9 
Koekelare
0472 03 88 74
peggygoeminne@hotmail.com

10% KORTING
bij 11e bezoek

Facebook Strijkpunt Peggy

 
 

 

 

 

Bij afgift e van deze advertenti e:
3DE AFSTANDSBEDIENING GRATIS

BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

Op de foto vader en zoon Vandewalle met bal in de hand samen met bestuursleden Peter Verplancke, 
Charles Hollevoet en Andy Gryson en kapitein Thomas Depoorter.

Pleisterwerken Vandewalle VOF
Tuinwijk 44

8610 Kortemark

Aftrap van de wedstrijd werd gegeven door:

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
VFV 2A

ZATERDAG 14 APRIL 19.30 u

Torhout KM
K. LONDERZEEL SK.

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
VFV 2A

ZONDAG 29 APRIL 15.00 u

Torhout KM
s.K. Pepingen-HALLE

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

Daguitstap voor mensen 
met een kleine beurs

KOEKELARE Op vrijdag 11 mei (de dag na Hemelvaart) organi-
seert Rap op Stap voor de tweede keer een daguitstap voor men-
sen die wat minder bij kas zijn. Op deze dag trekt men met de trein 
naar Antwerpen. Daar maakt men via een wandeling op getouw 
gezet door ‘Tochten van Hoop’ kennis met het multiculturele le-
ven in de stad. Na het middagmaal, dat in de prijs inbegrepen is, 
wordt een bezoek gebracht aan de Zoo. Dankzij de sponsoring van 
Houthandel Tavernier en Galerie Pinsart wordt deze uitstap aan-
geboden aan de prijs van 8 euro. Het aanbod richt zich naar indi-
viduelen en gezinnen die vanwege het ziekenfonds een verhoogde 
tegemoetkoming hebben, die in schuldbemiddeling zijn, die in een 
beschermde werkplaats werken of die een laag inkomen hebben. 
Men dient vooraf in te schrijven en betalen vóór 22 april. Dat kan 
op de zitdagen van het kantoor van Rap op Stap in het Sociaal Huis 
te Koekelare. Dit is open: elke vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur en 
op dinsdag 17 april tussen 16.00 en 18.00 uur. Identiteitskaart en 
(eventueel) klevertje van Ziekenfonds meebrengen.
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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

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

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

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

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 80 €/m3

Vers hout: 68 €/m3

Specksteenhout droog : 60 €/m3

Aanmaakhout : 10 €/ zak (20kg)
Vanaf 5 m3 transport gratis
Vanaf 4 kubiek GRATIS AANMAAKHOUT

050/82 52 25

64
90

-1
62

0

ALLERLEI

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

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

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1618
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MOEDERDAG ZONDAG 13 MEI 2018

Stijlvolle
boeketten,
nog mooier

met een 
bijpassende 

vaas!

BLOEMCENTER
BLOEMSTUKKEN
KUNSTBLOEMEN

DECORATIES

VIJVERWEEKEND met info & demonstraties
ZAT 28 & ZON 29 APRIL van 10-16 u

De lentevijver ontwaakt... laat je vijverwater testen! 
Breng uw vijverwatermonster mee... wij doen 

de test op 28 en 29 april.
Gratis bacterial t.w.v. 10€ tijdens de testdagen.

Kom het kwaliteitsvol ‘Resigrass’ 
kunstgras nu ontdekken 
in de outdoor showroom

Tuincenter Defever - Zevekoteheirweg 45 - GISTEL
T 059 27 99 64 - www.tuincenter-defever.be

Kweek zelf uw 
kruiden in uw 

eigen kruidentuin

TIP CADEAUBON

Dinsdag 1 mei uitzonderlijk open
van 9 tot 17 uur

8000 m2 tuinplezier
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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

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

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

 14373-1714

TE KOOP : Woonhuis met tuin.   
Laag beschrijf. Met zonnepanelen. 
Aardgas. Garage. Veranda. 3 Slaap-
kamers en kelder. Vernieuwde bad-
kamer. Prijs : 205 000 euro. Staats-
baan 21 Kortemark. Info : 0472 68 
27 91   6305-1725

IMMO
TE KOOP

GEVRAAGD

Hulpkok of keukenhulp, (m./v) voor 
halve dagen (namiddag) Op woens-
dag en zondag zijn we gesloten. 
Klaarmaken van warme en koude 
gerechten. Contact 051/72 39 20

 12686-1716

Gevraagd: Jobstudenten voor 
tabaksteelt, juli en augustus 15 of 
16 jaar Ichtegem 051/580689

 8821-1713

Gevraagd: Metser met ervaring, 
Goede verloning. Leuke werksfeer. 
0477/236134  12486-1723

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

Man zoekt vrouw - regio Eernegem 
(leeftijd maakt niet uit). Meer info 
bel 0477/69 39 28

  14402-1712

Man 53 jaar zoekt vrouw, leeftijd 
niet belangrijk, bellen na 12 uur 
0472/67 30 81

   14420-1727

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

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65

-1
61

4

VRIENDSCHAP

050 23 10 20

VERANDACOMFORT

GEVRAAGD
JOBSTUDENTEN

voor de 
ZATERDAG en VAKANTIE

houtbewerking
alu constructies

www.verandacomfort.be
TORHOUT 62

18
-1

72
6

Algemene Elektriciteit Cool Frederiek
Koekelare

ZOEKT EXTRA ELEKTRICIENS
Diploma A2. Onmiddellijk te starten 

voor onbepaalde duur.

+ JOBSTUDENTEN
Wij zijn een jonge en dynamische 

onderneming met oog voor kwaliteit.
Sollicitanten mailen naar:

cool.frederiek@telenet.be
of 0474/707928

 1
43

57
-1

72
8

Privé l'Amazonia zoekt dringend dames.
Zéér goede verdienste !

Flexibele uren.
www.lamazonia.com

050/28 15 65 of 0472/92 82 82  1
05

60
-1

72
4

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

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be 12731-1622

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 12022-1619

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

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

14358-1651

Te koop: Elektrische fi ets  dames of 
heren Sparta zeer goede staat prijs 
o.t.k. 051/58 34 51

 9198-1722

TV  81 cm HD digicorder 250 euo 
hoeksalon 2 + 3 zit 500 euro gras-
mach. zelftr. 150 euro 0474/54 27 
22  11998-1715

TE KOOP

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

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN

14
d.

 6
50

7-
16

77

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.

Be Media

Olivier Goegebeur  
Customer Satisfaction Manager 

050 211 611 - 0472 37 43 58
Bruggestraat 113 - Torhout

olivier@be-media.be

Contacteer Olivier vrijblijvend:

Bestel tijdig
uw advertentie in
weekblad Bazuin

voor onze 
volgende
uitgave...

ALLERLEI

VOOR AL UW DRUKWERK
kwalitatief en origineel

Bel snel naar 050 211 611!
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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

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

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

 14373-1714

TE KOOP : Woonhuis met tuin.   
Laag beschrijf. Met zonnepanelen. 
Aardgas. Garage. Veranda. 3 Slaap-
kamers en kelder. Vernieuwde bad-
kamer. Prijs : 205 000 euro. Staats-
baan 21 Kortemark. Info : 0472 68 
27 91   6305-1725

IMMO
TE KOOP

GEVRAAGD

Hulpkok of keukenhulp, (m./v) voor 
halve dagen (namiddag) Op woens-
dag en zondag zijn we gesloten. 
Klaarmaken van warme en koude 
gerechten. Contact 051/72 39 20

 12686-1716

Gevraagd: Jobstudenten voor 
tabaksteelt, juli en augustus 15 of 
16 jaar Ichtegem 051/580689

 8821-1713

Gevraagd: Metser met ervaring, 
Goede verloning. Leuke werksfeer. 
0477/236134  12486-1723

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

Man zoekt vrouw - regio Eernegem 
(leeftijd maakt niet uit). Meer info 
bel 0477/69 39 28

  14402-1712

Man 53 jaar zoekt vrouw, leeftijd 
niet belangrijk, bellen na 12 uur 
0472/67 30 81

   14420-1727

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
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KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65
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VRIENDSCHAP

050 23 10 20

VERANDACOMFORT

GEVRAAGD
JOBSTUDENTEN

voor de 
ZATERDAG en VAKANTIE

houtbewerking
alu constructies

www.verandacomfort.be
TORHOUT 62
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Algemene Elektriciteit Cool Frederiek
Koekelare

ZOEKT EXTRA ELEKTRICIENS
Diploma A2. Onmiddellijk te starten 

voor onbepaalde duur.

+ JOBSTUDENTEN
Wij zijn een jonge en dynamische 

onderneming met oog voor kwaliteit.
Sollicitanten mailen naar:

cool.frederiek@telenet.be
of 0474/707928

 1
43

57
-1

72
8

Privé l'Amazonia zoekt dringend dames.
Zéér goede verdienste !

Flexibele uren.
www.lamazonia.com

050/28 15 65 of 0472/92 82 82  1
05
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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

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be 12731-1622

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 12022-1619

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

14358-1651

Te koop: Elektrische fi ets  dames of 
heren Sparta zeer goede staat prijs 
o.t.k. 051/58 34 51

 9198-1722

TV  81 cm HD digicorder 250 euo 
hoeksalon 2 + 3 zit 500 euro gras-
mach. zelftr. 150 euro 0474/54 27 
22  11998-1715

TE KOOP

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

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN

14
d.
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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.

Be Media

Olivier Goegebeur  
Customer Satisfaction Manager 

050 211 611 - 0472 37 43 58
Bruggestraat 113 - Torhout

olivier@be-media.be

Contacteer Olivier vrijblijvend:

Bestel tijdig
uw advertentie in
weekblad Bazuin

voor onze 
volgende
uitgave...

ALLERLEI

VOOR AL UW DRUKWERK
kwalitatief en origineel

Bel snel naar 050 211 611!
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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 26 april t.e.m. woensdag 2 mei 2018.

€ 18,50/kg

€ 10,50/kg

€ 11,95/kg

BBQ kaasworstjes

Breydelhamsalade

Gemarineerde biefstuk

Gemarineerde
kippeboutjes

Lunchworst

WIJ ZIJN OPEN
OP DINSDAG 1 MEI

van 7.30 tot 12.00 u

Jonge Hollandse kaas

IN ONS ASSORTIMENT

3+1 GRATIS

1+1 GRATIS

2+2 GRATIS

NIEUWE
SPAARACTIE

alle info bij

Koekelare

€1480

€9 
56

€8 
40

/kg

/kg

/kg

BAZUIN   •  10  •  25/04/2018
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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

ZOMER
OPENDEUR
VAN 25 TOT 29 APRIL

OPEN OP ZONDAG 29 APRIL
TOT 18 UUR

RETOUCHES GRATIS

10% OP KORTINGSBON 
TIJDENS OPENDEUR
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