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100%VEEL LEES 
PLEZIER!

Engelstraat 131
8480 Ichtegem
051/58.80.83

devolder.ichtegem@skynet.be

www.optiekdevolder.be De 1ste en 3de zondag van de maand 
uitgezonderd in de schoolvakantie

Ma gesloten 

Di • Woe 09:00 - 12:00
Do • Vrij 13:30 - 18:30

Za 09:00 - 12:00
 13:30 - 17:00

Zo 10:00 - 12:00

SEPTEMBER
SUPER KINDERBRILLEN

ALLE 
KINDERBRILLEN 

€125
glazen inbegrepen

Vraag naar de voorwaarden in de winkel

#geefruimteaanjedromen

Kies de juiste overkapping :
zeven tips !

1. SOCIALE MEDIA
Niettegenstaande alles wat op sociale media gepost wordt
niet altijd correct en 100%waarheidsgetrouw is, kunnen sociale
media toch zo zijn voordelen hebben. Als je van plan bent om
een behoorlijk bedrag te spenderen aan een overkapping, volg
dan eerst een tijdje de firma op, bijvoorbeeld op facebook, en
kijk hoe anderen reageren op berichten. Volg de recensies
even op, alsook op de website. Zo krijg je al een idee over de
klantentevredenheid. Het is mond-aan-mond reclame via je
smartphone.

2. TREK EROP UIT !
Ga langs bij het bedrijf en vraag referenties bij
u in de buurt op. Vraag bij die mensen na hoe
hun ervaring was. Bij een overkapping is het
belangrijk rekening te houden met de kwaliteit
van de montage. U bent namelijk van plan om
een wijziging aan te brengen aan één van de
grootste investeringen in je leven, met name, je
thuis.

3. GEDULDWORDTALTIJD BELOOND.
Vraag jezelf eerst af wat voor jou primeert: de
prijs, een gekendemerknaam, het service pakket, de snelheid?
Wees kieskeurig en vraag minstens bij drie firma’s een gelijk-
aardige offerte op. Een beurs is een ideale gelegenheid om te
vergelijken zonder je te moeten verplaatsen. Plan je route op
de beurs, zodat je alle bedrijven passeert die in aanmerking ko-
men voor jouw project. Op beurzen krijg je ook vaak een mooie
korting.

4. VERKOPER OFTOPVERKOPER
Verkopen kan je leren, en sommige firma’s draaien puur op de
hoeveelheid reclame die ze maken. Vanzelfsprekend is de re-
clame ook noodzakelijk om te tonen wat er mogelijk is en
nieuw is op de markt, maar wees altijd wakker: Uiteindelijk be-
taal jij als eindconsument die reclame.

5. VAKMENSEN OF PRODUCENT
Als je iemand voor je hebt die op al je technische vragen een
antwoord kan geven en je ook kan adviseren, zal je een beter
buikgevoel hebben. Maar verifieer altijd de uitleg en de per-
soon waar je mee praat. Zie je een bepaald model graag, dan
kijk je best naar de naam van de producent. Hetzelfde product
zal je bij verschillende verdelers (lees: verkopers) terugvinden,
tegen verschillende prijzen en verschillend service pakket. De
ene verdeler werkt met eigen monteurs, de andere gebruikt
onderaannemers of firma’s die personeel outsourcen. Durf
hiernaar te vragen tijdens de offerte fase.

6. HET IS DE BINNENKANT DIE TELT
Dit gezegde geldt zowel voor mensen als din-

gen. Bekijk je product dat je wil aanschaffen. Aan de buitenkant
lijkt ieder profiel hetzelfde, maar aan de binnenkant zit een we-
reld van verschil ! De dikte van het materiaal, het soort materi-
aal, de afwerking, de sterkte en windbestendigheid. De
garantie die de fabrikant geeft op zijn product is belangrijk voor
u, maar dat compenseert niet de (esthetische) schade aan uw
woning als het fout loopt of het verwachte resultaat uitblijft.

7. DE VESTIGINGSWET
De vestigingswet wordt afgeschaft. Dit wil zeggen dat ieder-
een, ook bijvoorbeeld uw buurvrouw van achter de hoek een
bouwfirma zal kunnen starten. Volgens de confederatie bouw
kan je dit vergelijken met het afschaffen van het rijbewijs. Wel-
ke controle maatregelen blijven dan nog over? Antwoord: kwa-
liteitslabels, zoals bijvoorbeeld de CE-keuring voor de
productiebedrijven. Iedere producent van overkappingen is in
principe verplicht om zijn productie te laten keuren.

PRE-SAL
ESWEEK

END

ACTIEPR
IJS

Enkel op

za 14 en
zo 15

SEPTEM
BER

Plannen om uwwoning uit te breiden met een carport,
terrasoverkapping of berging?

Bezoek ook onze toonzaal of start alvast hier met het
opvragen van uw eerste gratis online offerte.

AC Systems
Diksmuidsesteenweg 97B
8830 Hooglede
T 051 72 11 42 – info@acsystems.be
WWW.ACSYSTEMS.BE

Bezoek ons
op stand 2136

zie pagina 8

Veldstraat 18A: Ruim en lichtrijke woning met 3 
slpks., garage en zonnig terras. Startprijs: 229.000 
EURO 408 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Moerdijkstraat 8: Recente nieuwbouwwoning met 3 
slpks op mooi perceel van 530m² Startprijs: 299.000 
EURO E-peil 70. VG WG GMO GVKR GVV

Karel de Ghelderelaan 24C bus 8: Ruim 1 slaapka-
mer appartement in hartje Torhout. EPC-waarde: 
431 kWh/m² Startprijs: 149.000 euro VG WG GMO 
GVKR VV

Kasteelstraat 92: Ruim landhuis met prachtige tuin 
en landelijk verzicht. Vraagprijs: 449.000 Euro
568 kWh/m² VG AG GMO GVKR GVV 

KOEKELARE ICHTEGEM

TORHOUTLICHTERVELDE

Elisabethlaan 23  I Torhout  
info@immogryson.be
Bruggestraat 194  I Zwevezele 
info@vastgoedburogryson.be

www.immogryson.be
050 21 39 45

IMMO

GRYSON
NIEUW IN ONS AANBOD
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Lees Bazuin ook
GRATIS DIGITAAL
via www.bazuin.be!

bazuin

Bedeling in 
Torhout, Lichtervelde, Zedelgem, Aartrijke, 
Handzame, Kortemark, Zarren, Koekelare, 
Ichtegem, Eernegem, Bekegem , Moere,
Zande, Bovekerke en Werken.

Adverteren?
Olivier Goegebeur
050 21 16 11 - 0472 37 43 58
olivier@be-media.be - info@bazuin.be

Redactie
Bruggestraat 113 -  Torhout
Ringlaan 60 - Koekelare
info@bazuin.be - 050 21 16 11
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Volgende uitgave: 
11 september

Kalender
TORHOUT: TORHOUTSE SENIOREN GAAN TERUG 
OP FIETSTOCHT.

30/08/’19  • Alle Torhoutse senioren springen op vrijdag 
30 augustus terug op de fiets voor de jaarlijkse fietstocht 
van de SAR, de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (vroeger 
gekend als de stedelijke seniorenraad). De fietstocht is 
ongeveer 24 km lang. Er wordt gefietst op een gematigd 
tempo, zodat iedereen kan volgen. Fietsen geeft een 
ontspannend effect, zeker bij het fietsen in de buitenlucht 
is dit sterk aanwezig. De start is voorzien om 14.30 uur 
op de parking van het zwembad. Iedereen ontvangt er 
een bonnetje voor twee gratis broodjes met koffie in Club 
de B, na de fietstocht. Tussen 16.15 en 16.30 uur komen 
alle fietsers aan in zaal Club de B, waar ze samen kunnen 
nagenieten. Info 0475/793191 

TORHOUT: ANN VAN HOEY IN DIALOOG MET 
MUSEUM TORHOUTS AARDEWERK.

7/09/’19 - 3/11/’19  • Van zaterdag 7 september tot en met 
zondag 3 november 2019 verwelkomt het Lokaal Bestuur 
Torhout niemand minder dan Ann Van Hoey in het Museum 
Torhouts Aardewerk. Ann, een hedendaagse keramiste, 
treedt er in dialoog met de indrukwekkende verzameling 
kunst en sieraardewerk van het Torhoutse museum. In 
2007 stortte Ann Van Hoey zich met veel enthousiasme 
in het circuit van de grote internationale biënnales. Haar 
‘Etude Géometrique’, een werk van 5 schalen in naakte klei, 
behaalde meerdere internationale prijzen. Wie de werken 
van Ann Van Hoey wil bewonderen, is van harte welkom 
van zaterdag 7 september t.e.m. zondag 3 november. De 
tijdelijke tentoonstelling kan bezocht worden van woensdag 
tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Een gids zal u 
met plezier begeleiden. De toegang is gratis. Museum 
Torhouts Aardewerk: Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout. Info 
0496/397392 
Daarna is het de beurt aan PURE, een accoustisch duo van 
Koekelare en Middelkerke. Om 20u45 komt The Update op 
het podium als enige niet-Koekelaarse groep

ICHTEGEM: GEZINSBOND WATERGEWENNING, 
KLEUTERZWEMMEN, ZWEMLESSEN.

7/09/’19  • Op zaterdag 7 september 2019 start om 
10.30 u een nieuwe reeks van 10 lessen watergewenning 
vanaf 3 jaar, kleuterzwemmen en zwemlessen beginners, 
gevorderden en vervolmaking. De reeks loop tot en met 
zaterdag 16 november geen les op 2 nov tijdens de 
herfstvakantie. Deelnemen kost 55 e   uro, verzekering en 
lidmaatschap Gezinssport Vlaanderen inbegrepen. Leden 
Gezinsbond betalen slechts 40 euro. Korting van 3 euro 
vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin. Info en inschrijven 
via ichtegem.gezinsbond.be en bij Nico Wynthein  
051/489792 nico.fanny@skynet.be

KOEKELARE: 53° TWEEDEHANDSBEURS 

7/09/’19  • Van 13 tot 16:30 uur. Zaal Balluchon 
Moerestraat 16. Ingang gratis. Allerlei van Baby kleding tot 
strips. Organisatie Gezinsbond Info 0486/682530.

KOEKELARE: HOVAEREMOLEN MAALKALENDER

8/09/’19  • Open Monumentendag open van 14 u – 18 u 
Hovaeremolenbrood te verkrijgen.
De toegang is gratis - Verzorgde bar 

ZARREN-WERKEN: MOSSELFESTIJN

15/09/’19  • Op zondag organiseert de Koninklijke Fanfare 
St.-Cecilia Zarren-Werken VZW haar jaarlijks Mosselfestijn 
vanaf 12 uur in Zaal Albatros op Zarrenhof. Gelieve vooraf 
in te schrijven per e-mail st.cecilia.zarren@skynet.be of bij: 
Hugo Callebert 051/566 970 - Eric Vanthuyne 051/566 884 
- Lieven Ingelbeen 0496/52 92 92 - Kurt Taillieu 0497/03 
06 24. Volwassenen betalen voor mosselen: 1.350 kg. 
Mosselen bereid in witte wijn + groenten + frieten: 20,00 
€ Kip: ½ kip + groenten + frieten: 15,00 € Kinderen 
betalen voor Kippebout + groenten + frieten: 10,00 € 
Na de maaltijd is er gelegenheid tot het nemen van een 
dessert met koffie (ter plaatse te bestellen). Iedereen is van 
harte welkom en kan rekenen op een vlotte en verzorgde 
bediening.

ICHTEGEM: GEZINSBOND ICHTEGEM: 41STE 
TWEEDEHANDSBEURS

21/09/’19  • Op zaterdag organiseert de gezinsbond in 
de Sporthal, Keibergstraat van 13.30u. tot 16.30u. 41ste 
Tweedehandsbeurs: 80 standen, vrije toegang, gratis 
kinderopvang, Bondsstand en cafetaria. 
Info: Cindy Matten, Melkerijstraat 21 tel. 051/58 09 50.

KORTEMARK: VIVA KORTEMARK

Zoals elk jaar trekken we er met VIVA-Svv Kortemark op uit 
met het hele gezin. Dit jaar gaan we richting Poperinge op 
zondag 22 september van 10 tot 18:30 u voor een hele dag 
volkssport, spel en plezier. We starten onze dag in Poperinge, 
trekken verder naar Roesbrugge, een route langs prachtige 
landelijke dorpen met schitterende zichten. Ondertussen 
stoppen we voor een drankje en een volksspel, waaronder 
baanbolling, vliegende vogelpik en sjoelbak. Afspraak om 
10.00 uur op de markt van Popering, met eigen wagen! 
Het laatste spel is voorzien omstreeks 17.30 uur. Prijs is 
35 euro per persoon, inclusief diverse drankjes, stoofvlees 
met frietjes ’s middags, een belegde boterham ’s avonds 
en alle spelletjes! Kinderen betalen 20,50 euro. Inschrijven 
voor 12 september op vivasvvkortemark@outlook.comof 
0477/243026 of geef een seintje aan iemand van het 
bestuur. Wees er tijdig bij, want de inschrijvingen zijn 
beperkt!

TUINHIER ICHTEGEM

5/09/’19  • “Bespreking Onze tuin in de kijker ; 
gemeentelijke tuinkeuring” - Tijd: 19u30 - Plaats: GC De 
Ster - Gastspreker: Dhr. Dirk De Vliegher “Op 1.07.2019 zijn 
we op stap gegaan om de tuinen op grondgebied Ichtegem 
te verkennen, samen met deskundige Dirk De Vliegher. Op 
5.09.2019 zal hiervan via een diavoorstelling een overzicht 
worden gegeven en zullen de laureaten van dit jaar bekend 
gemaakt worden.” Leden gratis toegang niet – leden 
betalen 3 euro.

OP WOENSDAG
PROMOTIES, ACTIES
EN LEUKE WEETJES
UIT JOUW STREEK!

BURGELIJKE STAND TORHOUT
WEEKOVERZICHT 06/07/2019 T.E.M. 12/08/2019 

GEBOORTEN
Flor De Coster, Torhout - Warre Decoene, Torhout - Georges Dahmani, 
Torhout - Jaylynn Depoorter, Ichtegem - Tille Despodt, Lichtervelde - Mauro 
Broutin, Hooglede - Otis Leroy, Koekelare - Cilou Swaenepoel, Torhout - 
Camille Michielsseune, Ichtegem - Giulia Pollin, Ichtegem - Lou Hamzaoui, 
Ichtegem

HUWELIJKEN
Degrieck Marc,Torhout & Naeyaert Eveline, Torhout - Cheriet Mohamed, 
Algerije & Guezati Lila, Torhout

OVERLIJDENS
Dauchy Jean-Louis, echtgenoot van Vandenbussche Christiane, Torhout, 66 
jaar - Verhoegstraete Geert, Torhout, 60 jaar - Cuvelier Etienne, echtgenoot 
van Vienne Marilyne, Oostende, 65 jaar - Denys Charles, Torhout, 99 jaar - 
Deseure Cecile, echtgenote van Vandamme Marcel, Kortemark, 83 jaar

WIELERWEDSTRIJD
DONDERDAG 

5 SEPTEMBER 2019
Elite zonder contract en beloften
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THUISTHUIS
..

kwaliteitsmaaltijden
aan huis geleverd

• Wekelijkse menu vanaf 9 euro
• Economisch menu vanaf 6 euro
• Traiteurdienst en à la carte

Info: 
www.am-thuis.com of 0470 12 44 33

Eet smakelijk!

Goed eten is een synoniem van welzijn, 
het team van AM-THUIS stelt u 

een complete maaltijd voor, zorgvuldig voorbereid 
om zo nauw mogelijk aan te leunen 

bij uw culinaire wensen.

KWALITEIT
& SERVICE
voor al uw:

Dirk
Ruysschaert

binnendeuren
plafonds

stijlwanden 
  en gyprocwerken

MAATWERK

Snellegemsestraat 39D - Zedelgem

0472 75 00 47
dirk.ruysschaert01@gmail.com

VRAAG VRIJBLIJVENDE INFO
Algemeen schrijnwerk pvc - alu - hout

Opendeur 
6-7-8 september 2019

Telkens open van 10u tot 12u en van 14u tot 18u 
Op zondag tot 17u

Mooi geschenk voor iedere klant 
& glaasje bubbels met zoetjes

Nieuwe collectie Mona Liza (Duits label)
Verder Elana miro, Sallie Sahne, Verpass, Rabe, ...

Met mannquin Dienja 
in de winkel
6-7-8 september in de namiddag

Oostendestraat 27
8820 Torhout
050 22 23 38
www.sodrie.be



vanaf 21 augustus 2019
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#BACK 
TO SCHOOL
Terug naar school... kan ook leuk zijn!

Je ontmoet opnieuw je vrienden op school die na de vakantie wellicht 
vele leuke verhalen te vertellen hebben. Je kan pronken met je nieuwste 
kledij, schoenen of boekentas,... Je leert ook veel zaken bij op school 
die ‘o zo belangrijk zijn’ voor je latere ontwikkeling! En je kan ook reeds 
genieten van het uitkijken naar je volgende vakanties!

Hofstraat 1-7 | Torhout  |  050 220 455
ludo@ampefietsen.be

www.ampefietsen.be
Volg ons op facebook ampefietsen

openingsuren:
di, wo, vr: 9-12.15 & 13.30-18u - do: 9-12.15 & 13.30-19u - za: 9-12 & 13.30-17u

Zondag en maandag gesloten. Werkplaats tijdens openingsuren vanaf 8 uur

Oxford Belgische 
topkwaliteit

Vrouwenfiets
vanaf €399

Clipper

Avanti

TUURELUUR

Na de start van Tuureluur 11 jaar geleden in de Dorpsstraat 
en de verhuizing naar een groter pand in de Ringlaan, werd 
gekozen voor een moderner concept. De nieuwe zaak bestaat 
uit 2 verdiepingen. Beneden kan je de kleding vinden voor 
kinderen van 0 maand tot 8 jaar, boven voor juniors tot 16 jaar. 
Er zijn ongeveer 40 verschillende merken in alle prijsklassen en 
verschillende stijlen. Schoenen, ondergoed en badmode vind je 
voortaan ook terug in het assortiment. Daarnaast kan je terecht 
als verkooppunt voor de Gezinsbond. Tamara, Camille, Annelies 
en Kelsey staan iedere dag voor je klaar van 9u30 tot 12u en van 
13u30 tot 18u30, op zon- en feestdagen van 10u tot 12u.



SNT
VOLWASSENEN
O N D E R W I J S

Brugge Blankenberge

snt.be

Arsenaalstraat 4  8000 Brugge  | 050 44 11 40 | |info@snt.be www.snt.be 

Talen
Mode Vlaamse gebarentaal 

Koken & Bakken
Nederlands voor anderstaligen
Fotografi e Informatica

Volwassenenonderwijs aan SNT

Ontplooi jezelf!
www.snt.be
inschrijven
in het secretariaat
of online 24/24, 7/7

openlesweek Informatica 
2/9 t.e.m. 7/9

opendeurdag Arsenaalstraat 
zaterdag 31/8 (10-16 uur)
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TUURELUUR
Ringlaan 63 - 8680 Koekelare

SCHOOL TOBACK

Een 40 tal merken 
voor kids tussen 0 en 16 jaar

 met oa, gymp, tommy hilfiger, liu jo, mayoral, Lilli gaufrette, levi’s, 
Guess, someone, le chic, retour, calvin klein, geisha, woody, charlie 

choe, cars, like flo, bess, jacky luxury, quapi, 3 pommes, enz.....

ACTIE 
Bij afgifte van deze advertentie 

krijg je 10% KORTING op de 

VOLLEDIGE WINTERCOLLECTIE
Geldig van 28/08 tem 10/09
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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
KortrijkRoeselare

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

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

VRIJ. 30 & ZAT. 31 AUGUSTUS telkens van 10 tot 18u doorlopend

bij fietsen Donton - Aartrijksestraat 51 - Aartrijke (voorheen te Eernegem)

Bij aankoop van 1 fiets
Enkel geldig op 30 & 31 augustus 2019
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

Bij aankoop van een 2e fiets
Enkel geldig op 30 & 31 augustus 2019
bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)

Niet geldig op acties en kinderfietsen

OVERNAME OUDE FIETS 
mogelijk bij aankoop nieuwe fiets

Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

• NIEUW koersbroek of
   koerstrui vanaf €14,95

 

€ 649 99
€  699 99

HP Pavilion

· 15.6” FHD
· AMD Ryzen 5 3500U 
· 8GB 
· 512GB SSD

*

€ 749 99
€ 94999 HP Envy X360

*Actie geldig van 24/8 t.e.m. 7/9  en Zolang de voorraad strekt

*

€50
KORTING€170

KORTING

€100
KORTING

€150
KORTING

€50
KORTING

makes you better

TO SCHOOL
Back

OPENDEUR
24/08 T.E.M. 07/09

Nieuwpoort LichterveldeDiksmuide
Astridlaan 44 Statieplaats 24BEsenweg 195

www.actiefcomputers.be

KOM LANGS NAAR ONZE WINKELS
EN ONTDEK NOG VEEL MEER KORTINGEN

· Beschikbaar in de uitvoeringen:
Blauw / Goud / zilver  / wit

* € 170 korting 
+ € 30 korting bij aankoop 

· 15.6” FHD Touchscreen
· INTEL core i5-8265U
· 8GB 
· 512GB SSD

€ 30
extra KORTING *
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7 Onmisbare 
“Back 2 School”

spullen

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

TERUG NAAR SCHOOL met
een NIEUWE VENTURELLI FIETS

(dames en heren)

S T E E D S  S E R V I C E 
N A  V E R K O O P

€369

Tyrant
7 speed - 15,3 kg

Sinds 
1920

1. Een stevig paar nieuwe schoenen

2. Een gelekte outfit

3. Een snelle computer 

4. Een coole GSM

5. Een blitse fiets

6. Hip Schoolgerief 

7. Een handige USB-Stick

Zo wordt 2 september de leukste dag van het jaar.  

En is straks ieder z’n kiddo de coolste van de klas.
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€ 649 99
€  699 99

HP Pavilion

· 15.6” FHD
· AMD Ryzen 5 3500U 
· 8GB 
· 512GB SSD

*

€ 749 99
€ 94999 HP Envy X360

*Actie geldig van 24/8 t.e.m. 7/9 en Zolang de voorraad strekt

*

€50
KORTING€170

KORTING

€100
KORTING

€150
KORTING

€50
KORTING

makes you better

TO SCHOOL
Back

OPENDEUR
24/08 T.E.M. 07/09

Nieuwpoort LichterveldeDiksmuide
Astridlaan 44 Statieplaats 24BEsenweg 195

www.actiefcomputers.be

KOM LANGS NAAR ONZE WINKELS
EN ONTDEK NOG VEEL MEER KORTINGEN

· Beschikbaar in de uitvoeringen:
Blauw / Goud / zilver  / wit

* € 170 korting 
+ € 30 korting bij aankoop 

· 15.6” FHD Touchscreen
· INTEL core i5-8265U
· 8GB 
· 512GB SSD

€ 30
extra KORTING *
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#geefruimteaanjedromen

Kies de juiste overkapping :
zeven tips !

1. SOCIALE MEDIA
Niettegenstaande alles wat op sociale media gepost wordt
niet altijd correct en 100%waarheidsgetrouw is, kunnen sociale
media toch zo zijn voordelen hebben. Als je van plan bent om
een behoorlijk bedrag te spenderen aan een overkapping, volg
dan eerst een tijdje de firma op, bijvoorbeeld op facebook, en
kijk hoe anderen reageren op berichten. Volg de recensies
even op, alsook op de website. Zo krijg je al een idee over de
klantentevredenheid. Het is mond-aan-mond reclame via je
smartphone.

2. TREK EROP UIT !
Ga langs bij het bedrijf en vraag referenties bij
u in de buurt op. Vraag bij die mensen na hoe
hun ervaring was. Bij een overkapping is het
belangrijk rekening te houden met de kwaliteit
van de montage. U bent namelijk van plan om
een wijziging aan te brengen aan één van de
grootste investeringen in je leven, met name, je
thuis.

3. GEDULDWORDTALTIJD BELOOND.
Vraag jezelf eerst af wat voor jou primeert: de
prijs, een gekendemerknaam, het service pakket, de snelheid?
Wees kieskeurig en vraag minstens bij drie firma’s een gelijk-
aardige offerte op. Een beurs is een ideale gelegenheid om te
vergelijken zonder je te moeten verplaatsen. Plan je route op
de beurs, zodat je alle bedrijven passeert die in aanmerking ko-
men voor jouw project. Op beurzen krijg je ook vaak een mooie
korting.

4. VERKOPER OFTOPVERKOPER
Verkopen kan je leren, en sommige firma’s draaien puur op de
hoeveelheid reclame die ze maken. Vanzelfsprekend is de re-
clame ook noodzakelijk om te tonen wat er mogelijk is en
nieuw is op de markt, maar wees altijd wakker: Uiteindelijk be-
taal jij als eindconsument die reclame.

5. VAKMENSEN OF PRODUCENT
Als je iemand voor je hebt die op al je technische vragen een
antwoord kan geven en je ook kan adviseren, zal je een beter
buikgevoel hebben. Maar verifieer altijd de uitleg en de per-
soon waar je mee praat. Zie je een bepaald model graag, dan
kijk je best naar de naam van de producent. Hetzelfde product
zal je bij verschillende verdelers (lees: verkopers) terugvinden,
tegen verschillende prijzen en verschillend service pakket. De
ene verdeler werkt met eigen monteurs, de andere gebruikt
onderaannemers of firma’s die personeel outsourcen. Durf
hiernaar te vragen tijdens de offerte fase.

6. HET IS DE BINNENKANT DIE TELT
Dit gezegde geldt zowel voor mensen als din-

gen. Bekijk je product dat je wil aanschaffen. Aan de buitenkant
lijkt ieder profiel hetzelfde, maar aan de binnenkant zit een we-
reld van verschil ! De dikte van het materiaal, het soort materi-
aal, de afwerking, de sterkte en windbestendigheid. De
garantie die de fabrikant geeft op zijn product is belangrijk voor
u, maar dat compenseert niet de (esthetische) schade aan uw
woning als het fout loopt of het verwachte resultaat uitblijft.

7. DE VESTIGINGSWET
De vestigingswet wordt afgeschaft. Dit wil zeggen dat ieder-
een, ook bijvoorbeeld uw buurvrouw van achter de hoek een
bouwfirma zal kunnen starten. Volgens de confederatie bouw
kan je dit vergelijken met het afschaffen van het rijbewijs. Wel-
ke controle maatregelen blijven dan nog over? Antwoord: kwa-
liteitslabels, zoals bijvoorbeeld de CE-keuring voor de
productiebedrijven. Iedere producent van overkappingen is in
principe verplicht om zijn productie te laten keuren.

PRE-SAL
ESWEEK

END

ACTIEPR
IJS

Enkel op

za 14 en
zo 15

SEPTEM
BER

Plannen om uwwoning uit te breiden met een carport,
terrasoverkapping of berging?

Bezoek ook onze toonzaal of start alvast hier met het
opvragen van uw eerste gratis online offerte.

AC Systems
Diksmuidsesteenweg 97B
8830 Hooglede
T 051 72 11 42 – info@acsystems.be
WWW.ACSYSTEMS.BE

Bezoek ons
op stand 2136
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Kies de juiste overkapping :
zeven tips !

1. SOCIALE MEDIA
Niettegenstaande alles wat op sociale media gepost wordt
niet altijd correct en 100%waarheidsgetrouw is, kunnen sociale
media toch zo zijn voordelen hebben. Als je van plan bent om
een behoorlijk bedrag te spenderen aan een overkapping, volg
dan eerst een tijdje de firma op, bijvoorbeeld op facebook, en
kijk hoe anderen reageren op berichten. Volg de recensies
even op, alsook op de website. Zo krijg je al een idee over de
klantentevredenheid. Het is mond-aan-mond reclame via je
smartphone.

2. TREK EROP UIT !
Ga langs bij het bedrijf en vraag referenties bij
u in de buurt op. Vraag bij die mensen na hoe
hun ervaring was. Bij een overkapping is het
belangrijk rekening te houden met de kwaliteit
van de montage. U bent namelijk van plan om
een wijziging aan te brengen aan één van de
grootste investeringen in je leven, met name, je
thuis.

3. GEDULDWORDTALTIJD BELOOND.
Vraag jezelf eerst af wat voor jou primeert: de
prijs, een gekendemerknaam, het service pakket, de snelheid?
Wees kieskeurig en vraag minstens bij drie firma’s een gelijk-
aardige offerte op. Een beurs is een ideale gelegenheid om te
vergelijken zonder je te moeten verplaatsen. Plan je route op
de beurs, zodat je alle bedrijven passeert die in aanmerking ko-
men voor jouw project. Op beurzen krijg je ook vaak een mooie
korting.

4. VERKOPER OFTOPVERKOPER
Verkopen kan je leren, en sommige firma’s draaien puur op de
hoeveelheid reclame die ze maken. Vanzelfsprekend is de re-
clame ook noodzakelijk om te tonen wat er mogelijk is en
nieuw is op de markt, maar wees altijd wakker: Uiteindelijk be-
taal jij als eindconsument die reclame.

5. VAKMENSEN OF PRODUCENT
Als je iemand voor je hebt die op al je technische vragen een
antwoord kan geven en je ook kan adviseren, zal je een beter
buikgevoel hebben. Maar verifieer altijd de uitleg en de per-
soon waar je mee praat. Zie je een bepaald model graag, dan
kijk je best naar de naam van de producent. Hetzelfde product
zal je bij verschillende verdelers (lees: verkopers) terugvinden,
tegen verschillende prijzen en verschillend service pakket. De
ene verdeler werkt met eigen monteurs, de andere gebruikt
onderaannemers of firma’s die personeel outsourcen. Durf
hiernaar te vragen tijdens de offerte fase.

6. HET IS DE BINNENKANT DIE TELT
Dit gezegde geldt zowel voor mensen als din-

gen. Bekijk je product dat je wil aanschaffen. Aan de buitenkant
lijkt ieder profiel hetzelfde, maar aan de binnenkant zit een we-
reld van verschil ! De dikte van het materiaal, het soort materi-
aal, de afwerking, de sterkte en windbestendigheid. De
garantie die de fabrikant geeft op zijn product is belangrijk voor
u, maar dat compenseert niet de (esthetische) schade aan uw
woning als het fout loopt of het verwachte resultaat uitblijft.

7. DE VESTIGINGSWET
De vestigingswet wordt afgeschaft. Dit wil zeggen dat ieder-
een, ook bijvoorbeeld uw buurvrouw van achter de hoek een
bouwfirma zal kunnen starten. Volgens de confederatie bouw
kan je dit vergelijken met het afschaffen van het rijbewijs. Wel-
ke controle maatregelen blijven dan nog over? Antwoord: kwa-
liteitslabels, zoals bijvoorbeeld de CE-keuring voor de
productiebedrijven. Iedere producent van overkappingen is in
principe verplicht om zijn productie te laten keuren.
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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

44
JAAR

ERVARING

Ook
herstellingen

• 10 jaar waarborg

• Afwerking van A tot Z

• Metselwerk, verwarming

• Vloerwerk, elektriciteit

ALU OF
HOUT

4DE CREA- EN VERZAMELAARSBEURS KOEKELARE

ZATERDAG 19 OKTOBER 2019, 9u tot 15u 
standhouders aanmelden vanaf 7u45

In zaal De Balluchon
Moerestraat 19, 8680 Koekelare

ALLERHANDE CREA- EN VERZAMELOBJECTEN
zoals postzegels, rouwprentjes, postkaarten, sigarenbanden, 

jokers, munten, oude affiches, oude waardepapieren, strips, boeken, bank-
biljetten, wenskaarten, telefoonkaarten, hobbyverzamelingen, handwerken, 

kaarsen, enz. 

Grote zaal (meer dan 100m tafels)
Drankgelegenheid in de zaal 

Bezoekers: OKRA-leden gratis, niet-leden 2 euro
Er is voldoende gratis parking

Standhouders dienen vooraf tafel(s) te reserveren door 
overschrijving op BE50 6528 2023 5318 van OKRA Koekelare. 
Leden OKRA: 2 euro per tafel / Niet-leden: 2,5 euro per tafel 

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 oktober 2019

Verdere inlichtingen: Ronny Van Eenoo, Swal 7, Koekelare
Tel. 051 58 94 56 - GSM 0497 80 02 20

E-mail: ronny.van.eenoo@telenet.be

OKRA-regio Oostende, Ieperstraat 12, 8400 Oostende
Tel. 059 55 26 90 - oostende@okra.be - www.okra.be/oostende

OKRA-trefpunt Koekelare en OKRA-regio Oostende 
nodigen u uit naar de crea- en verzamelaarsbeurs op 

6 TOMATEN

BIJ AANKOOP VAN €10

BO
N 1 2

3

5

7

4

6

8

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 29/08 t.e.m. 30/08/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS

1 ZAK CHIPS

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 31/08 t.e.m. 1/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS

2 KAASBURGERS

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 2/09 t.e.m. 3/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS
PETIT BEURE

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 4/09 t.e.m. 5/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS
GEHAKT 
1/2KG KOPEN 1/2KG GRATIS
varkens/runds 

1 PAKJE SALAMI
Zonder look 

1 KLEIN BROOD
400gr carre - wit of bruin 

EMMENTAL
10 sneden 

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 6/09 t.e.m. 7/09/19 
1 bon per klant

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 8/09 t.e.m. 9/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS

BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 10/09 t.e.m. 11/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS BO
N

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE
Geldig van 12/09 t.e.m. 14/09/19 
1 bon per klant

GR
AT

IS

OPENINGSUREN:  
maandag: van 11 uur tot 19 uur 

dinsdag tot zaterdag van 8 uur doorlopend tot 19 uur
zondag: van 8 uur tot 12.30 uur

Aartrijksestraat 88

AARTRIJKE 
Tel.: 050 24 19 90

Geldig van 29/08 t.e.m. 30/08/19

Geldig van 2/09 t.e.m. 3/09/19 

Geldig van 6/09 t.e.m. 7/09/19 

Geldig van 10/09 t.e.m. 11/09/19

Geldig van 31/08 t.e.m. 1/09/19 

Geldig van 4/09 t.e.m. 5/09/19

Geldig van 8/09 t.e.m. 9/09/19 

Geldig van 12/09 t.e.m. 14/09/19

STUNT

#geefruimteaanjedromen

Kies de juiste overkapping :
zeven tips !

1. SOCIALE MEDIA
Niettegenstaande alles wat op sociale media gepost wordt
niet altijd correct en 100%waarheidsgetrouw is, kunnen sociale
media toch zo zijn voordelen hebben. Als je van plan bent om
een behoorlijk bedrag te spenderen aan een overkapping, volg
dan eerst een tijdje de firma op, bijvoorbeeld op facebook, en
kijk hoe anderen reageren op berichten. Volg de recensies
even op, alsook op de website. Zo krijg je al een idee over de
klantentevredenheid. Het is mond-aan-mond reclame via je
smartphone.

2. TREK EROP UIT !
Ga langs bij het bedrijf en vraag referenties bij
u in de buurt op. Vraag bij die mensen na hoe
hun ervaring was. Bij een overkapping is het
belangrijk rekening te houden met de kwaliteit
van de montage. U bent namelijk van plan om
een wijziging aan te brengen aan één van de
grootste investeringen in je leven, met name, je
thuis.

3. GEDULDWORDTALTIJD BELOOND.
Vraag jezelf eerst af wat voor jou primeert: de
prijs, een gekendemerknaam, het service pakket, de snelheid?
Wees kieskeurig en vraag minstens bij drie firma’s een gelijk-
aardige offerte op. Een beurs is een ideale gelegenheid om te
vergelijken zonder je te moeten verplaatsen. Plan je route op
de beurs, zodat je alle bedrijven passeert die in aanmerking ko-
men voor jouw project. Op beurzen krijg je ook vaak een mooie
korting.

4. VERKOPER OFTOPVERKOPER
Verkopen kan je leren, en sommige firma’s draaien puur op de
hoeveelheid reclame die ze maken. Vanzelfsprekend is de re-
clame ook noodzakelijk om te tonen wat er mogelijk is en
nieuw is op de markt, maar wees altijd wakker: Uiteindelijk be-
taal jij als eindconsument die reclame.

5. VAKMENSEN OF PRODUCENT
Als je iemand voor je hebt die op al je technische vragen een
antwoord kan geven en je ook kan adviseren, zal je een beter
buikgevoel hebben. Maar verifieer altijd de uitleg en de per-
soon waar je mee praat. Zie je een bepaald model graag, dan
kijk je best naar de naam van de producent. Hetzelfde product
zal je bij verschillende verdelers (lees: verkopers) terugvinden,
tegen verschillende prijzen en verschillend service pakket. De
ene verdeler werkt met eigen monteurs, de andere gebruikt
onderaannemers of firma’s die personeel outsourcen. Durf
hiernaar te vragen tijdens de offerte fase.

6. HET IS DE BINNENKANT DIE TELT
Dit gezegde geldt zowel voor mensen als din-

gen. Bekijk je product dat je wil aanschaffen. Aan de buitenkant
lijkt ieder profiel hetzelfde, maar aan de binnenkant zit een we-
reld van verschil ! De dikte van het materiaal, het soort materi-
aal, de afwerking, de sterkte en windbestendigheid. De
garantie die de fabrikant geeft op zijn product is belangrijk voor
u, maar dat compenseert niet de (esthetische) schade aan uw
woning als het fout loopt of het verwachte resultaat uitblijft.

7. DE VESTIGINGSWET
De vestigingswet wordt afgeschaft. Dit wil zeggen dat ieder-
een, ook bijvoorbeeld uw buurvrouw van achter de hoek een
bouwfirma zal kunnen starten. Volgens de confederatie bouw
kan je dit vergelijken met het afschaffen van het rijbewijs. Wel-
ke controle maatregelen blijven dan nog over? Antwoord: kwa-
liteitslabels, zoals bijvoorbeeld de CE-keuring voor de
productiebedrijven. Iedere producent van overkappingen is in
principe verplicht om zijn productie te laten keuren.
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Plannen om uwwoning uit te breiden met een carport,
terrasoverkapping of berging?

Bezoek ook onze toonzaal of start alvast hier met het
opvragen van uw eerste gratis online offerte.

AC Systems
Diksmuidsesteenweg 97B
8830 Hooglede
T 051 72 11 42 – info@acsystems.be
WWW.ACSYSTEMS.BE
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GRATIS DANSLESSEN BIJ DANSSCHOOL 
GEVADA OOSTENDE – TORHOUT

Heb je al aan je openingsdans gedacht, ook al is het pas
voor volgend jaar?

Er starten weer nieuwe lessenreeksen bij GEVADA Oostende (Lindenlaan 19) 
en Torhout (zaal De Bosgalm, Pastoriestraat) vanaf zondag 13 januari. Zie 
uurregeling op www.gevada.be. De basiscursus ‘start2dance’, ook genoemd het 
feest-en trouwpakket, richt zich vooral op kandidaten die (trouw)feesten in het 
vooruitzicht hebben. Je leert er de basis van de meest populaire dansen en dan 
heb je de mogelijkheid om in een gratis uur een mooie openingsdans te leren 
op muziek naar eigen keuze. Die basiscursus biedt ook aan alle leeftijden de 
ideale kans om daarna een prachtige hobby uit te bouwen en de danskunst 
tot in de puntjes te ontdekken. Er zijn tal van extra voordelen zoals onbeperkt 
toegang tot alle lessen, tweede lessenreeks in ander dansvorm aan 33% korting, 
b.v. swingcursus + start2dance, gratis extra trainingen buiten de lesuren, enz. 

Wil je iedereen verrassen op je eerstvolgende 
feestje? Wil je meer genieten en intensief sporten? 
Dan moet je daar nu tijd voor maken. Er starten 
ook weer groepen lijndans, kleuterdans, hiphop, 
modern, dancehall, breakdance en zumba. Meer 
info nodig? info@gevada.be - 0486/27 52 38

KOEKELARE BEHAALT 
LABEL GOE GESPEELD!-GEMEENTE

Goe Gespeeld! is is een pleidooi voor écht spelen: Goe Gespeeld! wil lokale 
beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers én ouders versterken om spelen in 
de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen.  Waarom is goe spelen 
belangrijk? Allereerst omdat kinderen kinderen zijn! Spelen is hún manier om 
in de wereld te staan, om zichzelf te zijn, om met hun omgeving om te gaan. 
Goe spelen doe je zelden alleen. Spelen is vooral: samen spelen en dat is wat 
kinderen er ook zo leuk aan vinden. Terwijl ze spelen, leren ze voortdurend hoe 
ze met elkaar moeten omgaan: rekening houden met elkaar, regels afspreken, 
onderhandelen, ruzie maken en ruzie oplossen. Het is ook door te spelen dat 
kinderen hun buurt leren ontdekken en zich meer en meer vertrouwd maken 
met de publieke ruimte. Omdat Koekelare belang hecht aan spelen en aan 
spelende kinderen, ondertekende de schepen van Jeugd dit charter.  Hij is 
hierin gesteund door de volledige jeugdraad (zie foto).

INFO TORHOUT - OOSTENDEINFO KOEKELARE
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SUPER KERMISATTRACTIE MOVE IT 32 
EN GEWIJZIGDE LOCATIE VAN 
DE KERMISWORP TE KOEKELARE.

“Move It 32”, is nu reeds een begrip in de kermiswereld, een attractie van we-
reldformaat als primeur voor een landelijke gemeente als Koekelare. Dankzij de 
grote inspanningen van schepen voor feestelijkheden Dirk Ampoorter kon Koe-
kelare het realiseren om deze attractie op de grote markt te plaatsen. Koekelare 
kermis met “stadsallures”, en dat is het minst wat ervan kan gezegd worden. Bij 
avond is het een waar lichtspektakel meerijden moet niet echt want kijken van 
op de grond is reeds een attractie op zich.

De kermisworp gaat door op 1 september, door de werken aan het gemeen-
tehuis gaat deze kermisworp door op de binnenkoer van de Brouwerij. Tal van 
leuke gadgets, knuffels, ballen en gratis tickets voor diverse kermisattracties, 
gooien we naar beneden. De tickets voor de kermisattracties worden gespon-
sord door de foorkramers waarvoor we ze uitdrukkelijk willen bedanken. Deze 
kermisworp is geschikt voor kinderen tot 12 jaar en start om 15u. Tot vorig jaar 
was de kermisworp uitsluitend een organisatie van de schepen voor feestelijk-
heden.  Dit jaar wordt hij voor het eerst ondersteund door de jeugddienst en de 
leden van de jeugdraad die op het terrein alles in goede banen leiden.  

Er zal 1 grote afgebakende werpzone gemaakt worden en per leeftijdscategorie 
kunnen kinderen aanschuiven.  Per leeftijd zal dus kunnen gevangen worden 
in de werpzone. De worp start om 15u met de allerkleinsten. Daarna is het de 
beurt aan de kleuters van 4 en 5 jaar. Als derde groep komen de kinderen van 6 
tot 9 jaar aan de beurt. De oudsten, 10 tot 12 jaar, moeten geduld oefenen tot 
laatst. Aan ouders wordt gevraagd om zich niet in de werpzone of in de wacht-
zone te begeven.  Er zal begeleiding zijn van de kinderen om die terug naar de 
ouders te brengen. Deze worp is een samenwerking tussen schepen van jeugd 
Jan Lievens en schepen van feestelijkheden Dirk Ampoorter, met dank ook aan 
Evelien Denecker. Zij zullen de attenties naar beneden gooien.

INFO KOEKELARE

1 STE COUCKELAERSCHE
BIERENLOOP
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019
(Vroegere doedelloop)

DEKEYZER-OSSAER NV BIEDT U EEN SERVICE À LA CARTE VOOR HEERLIJKE, PASKLARE PORTIES 

VAN ULTRAVERSE VOEDINGSPRODUCTEN VOOR HORECA, FEESTZALEN, GROOTKEUKENS, 

TRAITEURS, CATERING, GROSSIERS, INDUSTRIËLE FOODPARTNERS & RETAIL

      ONLINE WEBSHOP 
24/24 en 7/7 kunnen bestellingen uit 
het volledig assortiment besteld worden 
www.dekeyzer-ossaer.be

      ONZE TROEVEN 
 ü Dagelijkse leveringen
 ü Sterke prijszetting
 ü Kwaliteitsproducten
 ü Ervaring dat telt
 ü Ruim assortiment
 ü Moderne productie

 VLEESWAREN   
KOOKWAREN
SALAMI
GEZOUTEN & GEROOKT
PATÉ & MOUSSES
KOPBEREIDINGEN

 VLEES 
RUNDSVLEES
KALFSVLEES
VARKENSVLEES
LAMSVLEES
KONIJN

 GEVOGELTE  
KIP
KALKOEN
PARELHOEN
KLEIN GEVOGELTE
WILD

 GROENTEN 
VERSE GROENTEN
CONVENIENCE
DIEPVRIES GROENTEN

 VERSE 
 BEREIDINGEN 
VLEESBEREIDINGEN
GEHAKTBEREIDINGEN
SALADEBEREIDINGEN

 VIS 
DAGVERSE VIS
DIEPVRIES VIS
VISBEREIDINGEN

VOLY STAR

 CONVENIENCE 
MAALTIJD-
COMPONENTEN
VEGETARISCH

 DIVERS FOOD 
ZUIVEL & KAAS
APERITIEF & TAPAS
BROOD & BANKET
IJS & SORBET

BEZOEK ONZE
 SITE VOOR 

ONS VOLLEDIG
AANBOD

T 051 59 10 59
info@dekeyzer-ossaer.be  
bestelling@dekeyzer-ossaer.be 
www.dekeyzer-ossaer.be

T 051 59 10 59
info@dekeyzer-ossaer.be  
bestelling@dekeyzer-ossaer.be 
www.dekeyzer-ossaer.be

FRESH FOOD SERVICE À LA CARTE !
DAGVERSE PRODUCTEN  IN PASKLARE PORTIES

ONS AANBOD:  

Barnestraat 1
Koekelare

T 051 59 10 59 

www.dekeyzer-ossaer.be

Swytswal 27 - 8680 Koekelare
T 051 58 11 80 - F 051 58 29 00

www.bossybvba.be
bossy.luc@telenet.be

Pleisterwerken
Gevelbepleistering

Chapewerken
Vloerisolaties

ALGEMENE
BOUWWERKEN

ALLE KARWEIEN

JO DEKEYSER

Pottebezemstraat 29
8680 KOEKELARE

GSM 0496 35 59 89

Jeffrey Sinnaeve
Erkend vastgoedmakelaar BIV 503337

Ommegangstraat 4A - 8680 Koekelare

T 0476 77 24 46
jeffrey@vastgoedsinnaeve.be

E e n t h u i s  v o o r  i e d e r e e n

VERHUUR  VERKOOP  SCHATTING

www.vastgoedsinnaeve.be

E e n t h u i s  v o o r  i e d e r e e n

VERHUUR  VERKOOP  SCHATTING

www.vastgoedsinnaeve.be

E e n t h u i s  v o o r  i e d e r e e n

VERHUUR  VERKOOP  SCHATTING

www.vastgoedsinnaeve.be

Veldstraat 20 - 8680 Koekelare
Tel. 051 58 84 27
info@devriendtprinting.be
www.devriendtprinting.be

DEVRIENDT
P R I N T I N G  B V B A

Decru 
Marc

Bergstraat 2b 
8680 Koekelare

Tel. 051 58 98 62 
Fax 051 58 33 61

info@defraeyebob.be

EXTRA PRIJS VOOR DE GROOTST DEELNEMENDE VERENIGING

Vooraf inschrijven kan door het bedrag te storten vóór 9 september op nr BE96 8508 2759 5005  
met vermelding van naam en aantal deelnemers.

Info: 0477 40 31 87 – willyvannieuwkerke@hotmail.com of via             TEMPO KOEKELARE

Deelname:
Vooraf inschrijven: € 8

Dag zelf: € 10
-16 jaar: € 4

Nog geen materiaal 
ontvangen

Wandel en familie jogging
VRIJE START TUSSEN 10u30 EN 15u30

• VOLWASSENEN: 1 BIERTJE / RONDE
• - 16 JAAR: 1 FRISDRANK / RONDE 

+ GOODIEBAG - 12 JAAR
• MAX. 7 RONDEN van 1,8 km

We steunen het goede doel! 
1 euro per inschrijving naar VZW Koekegoed

• IN EN ROND PARK DE MOTE
• INSCHRIJVING: DE REGENBOOG - BELHUTTEBAAN 24A

• Terras met afgesloten speelplein en springkasteel
• Parkeer- en douchemogelijkheid sporthal Koekelare
• Vanaf 12u00 zijn er broodjes met BBQ worst verkrijgbaar

Slachter aan huis

GADEYNE RIK
Nieuwenhoveplein 7 - 8680 Koekelare - T 051 58 21 44
GSM Rosane 0477 29 22 28 - GSM Rik 0494 07 81 07

NOORDOMSTRAAT 18
8680 KOEKELARE
TEL. 051 58 19 81

AD Delhaize
Koekelare

OPENINGSUREN:
maandag: 12.00-19.30u
dinsdag: 07.30-19.30u

woensdag: 07.30-19.30u
donderdag: 07.30-19.30u

vrijdag: 07.30-19.30u
zaterdag: 07.30-18.30
zondag: 07.30-12.00u

ELEKTRICITEIT • SANITAIR • VERWARMING

MARC DECRU bvba
Noordomstraat 36 • 8680 KOEKELARE
Tel. 051 58 81 93 • info@elektrodecru.be

www.elektrodecru.be

tuin • dier  
bakplezier

Wanneer: 

Geniet ook van de tijdelijke acties  
tijdens de kippendagen.

Kippendag
Kom zelf je kip uitkiezen!

Depreitere
K O E K E L A R E

Hier groeit plezier!

Stalpaertstraat 2 - 8680 Koekelare
051 58 92 23 - www.depreitere.eu

Openingsuren: 
ma. 13u00 - 18u30 - di. 8u45 - 18u30
woe. 8u45 - 18u30 - do. 8u45 - 18u30
vr. 8u45 - 18u30 - za. 8u45 - 17u30

zondag GESLOTEN

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

44
JAAR

ERVARING
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IN ROESELARE
VERNIEUWDE  

VESTIGING 

AUTOMOBILIA 
Kleine Weg 241
8800 Roeselare

OPENDEURDAGEN:

Zaterdag
31 AUGUSTUS
van 10 tot 18 uur

Vrijdag
30 AUGUSTUS
van 14 tot 18 uur

Zondag
1 SEPTEMBER
van 10 tot 18 uur

•	 PREMIÈRE 
S60 Polestar Engineered

•	  
100 tweedehands juweeltjes  
voor u geselecteerd

•	 OPENINGSVOORWAARDEN 
Op alle voorraadwagens

•	 MILIEUVRIENDELIJKE WAGENS 
In een energiezuinige omgeving

•	 UNIEKE FAMILIEBELEVING 
Om van te dromen

IN THE SPOTLIGHT

WWW.AUTOMOBILIA.BE 
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TOTALE UITVERKOOP
vanaf 1 oktober 2018

NA 40 JAAR SLUITEN WIJ DE DEUREN OP 1 OKTOBER 2019
Industrielaan 41 - Torhout - Tel. 050 21 18 60 - www.cuylle-decor.be

SALONS
RELAXEN

EETPLAATSEN
MATRASSEN

SLAAPKAMERS

LAATSTE 
RECHTE LIJN 
TOT AAN DE 
EINDMEET

-60%

-70%

ALLES 
aan 

Ideaal dagje uit vol eet- en dansplezier
• aanvang - einde brunch van 12u-18u • dansen tot 18u •

Voor de kleinsten: 
 kidsbuffet • speelplein • voetbalveld • springkastelen (apr. - okt.) • indoor gameroom

€69
ALL-IN

Brunchen op zondag
8 & 15 & 22 september 2019

Geniet van de zon op ons groot terras

Hoogledestraat 97a • 8610 Kortemark • Gsm 0479 68 21 10
info@tenboogaerde.be • www.tenboogaerde.be •

OPEN iedere vrijdag, zaterdag & zondag. 
Open op speciale dagen en feestdagen. Zie onze feestkalender 

Boek nu al uw communiefeest voor 2020-2021 Wees er tijdig bij!

Actie 
voor de klanten

Jarigen of jubilaris 
€30 korting op 

eender welk menu

Dames • Heren 
Kinderen

Adres:
Zuidstraat 9
8480 Ichtegem

0472 80 55 46
0474 34 04 04

Enkel op afspraak

Kapsalon Arion
      

 

 

 

aanleg opritten en terrassen
tuinafsluitingen • algemene renovaties         

Jumi construct bvba                          

Asstraat 46 
8680 Koekelare                                                            
0475/434864                                      

jumi.construct@gmail.com             NIEUW
NIEUW
 te Koekelare
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ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

ONZE 4E EDITIE BOVEKERKE KERMESSE IS 
ER EENTJE OM NAAR UIT TE KIJKEN DIT JAAR.

Op vrijdagavond (vanaf 
18.30 uur) gaat het kipfestijn 
door met een optreden 
van The Make Cover. 
Anders dan vorige jaren 
is onze wielerwedstrijd. 
Het startschot wordt dit 
jaar op zaterdag gegeven 
en al vanaf 13.30. Deze 
wedstrijd wordt ingericht 

door OVWF met medewerking van de Guidons. Voor meer info aangaande de 
wedstrijd kan je dit volgen op www.ovwf.be. Zaterdag start op de tonen van 
de plaatselijke fanfare om 18.00 uur gevolgd door feest met Stoffel Dekeyser 
en als headliner de nederlandstalige rockband de KEMELS!! BE THERE is dan 
ook de boodschap... Op zondag is de feesttent al open om 10.00 uur. Kom het 
aperitief van het huis proeven terwijl u geniet van uniek beeldmateriaal in het 
kader van 900 jaar Bovekerke. Dan vindt ook de voorstelling plaats van het boek 
over 900 jaar Bovekerke. Op zondagnamiddag hebben we onze knuffelworp 
voor de kids, deze wordt verdeeld in twee groepen ( 2 t.em. 6 ) en ( 7 t.em. 12 
) start om 16.00. De zondagavond als afsluiter “Hot On The Highway” bekend 
geworden op Koekelare Leeft als het voorprogramma van de Kreuners, als dat 
geen feestje wordt!!

Nu nog hopen dat de weergoden de festiviteiten welgezind zijn zoals de 
afgelopen jaren en gaan we een topweekendje tegemoet, iedere avond wordt 
er na de optredens ook een DJ voorzien, we hopen jullie te mogen verwelkomen 
op de vierde editie van Bovekerke Kermesse. Het ganse weekend is een gratis 
gebeuren en we verwelkomen dan ook iedereen die wil genieten van een lekker 
streekbiertje en een streepje muziek... Ook op vrijdag is iedereen welkom, ook 
de mensen die niet ingeschreven zijn voor het kipfestijn kunnen gratis het 
optreden bijwonen, tot op Bovekerke Kermesse!!

HET RECYCLAGEPARK IN KOEKELARE 
ONTVING ZIJN 100.000 STE BEZOEKER.

Op 1 maart 2016 opende het nieuwe recyclagepark in de gemeente Koekelare 
zijn poorten. Het nieuwe recyclagepark werkt onder het Driftar-principe en is 
dan ook voorzien van een weeg- en registratiesysteem, aldus schepen van leef-
milieu Jessy Salenbien, die da nook bevestigde dat op donderdag 8 augustus 
2019 de 100.000ste bezoeker ontvangen werd.

Een goede 3 jaar na de opening kunnen we stellen dat het Driftarpark door de 
Koekelarenaars goed werd onthaald. Het is inderdaad wat zoeken bij een eerste 
bezoek aan het recyclagepark maar de parkwachters – die overigens hun job 
fantastisch doen – staan klaar om je te helpen, besluit schepen Jessy Salenbien.
Nog even duiden dat er 2 personen de 100.000ste bezoeker waren. De geluk-
kigen waren Mevrouw Els Cuvelier en de Heer Philip Vandenberghe. Zij ont-
vingen een geschenkmand van het gemeentebestuur uit handen van schepen 
Jessy Salenbien.

Op de foto van links naar rechts: Schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien, park-
wachters Michèle Deputdt en Trees Dupon, Philip Vandenberghe, jobstudent 
Pieter-Jan Perdu, Els Cuvelier en Milieuambtenaar Robrecht Hindryckx.

INFO KOEKELAREINFO KOEKELARE

 

NIEUW

GSM 0472 52 80 20

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > ZWEVEZELE

TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > TORHOUT TE KOOP > SINT-MICHIELS

TE KOOP > ZARREN

Brouwerijstraat 17
Vraagprijs:

319.000 euro
Ruim recent (bouw-
jaar 2010) apparte-

ment in het centrum van Koekelare.  In-
deling: Inkom, toilet, woonkamer, open 
keuken, 3 slpks, badkamer, dressing en 
groot terras met zicht op ‘de mote’.  EPC 
112,18 kWh/m² (E-peil 69).  Opp. 120m². 

Hille 125 bus 202
Vraagprijs:

210.000 euro
Appartement op de 
tweede verdieping 
met garage. Inde-

ling: woonkamer, open keuken, badkamer, 
3 slaapkamers, zonneterras en garage. 
EPC: 68 kWh/m²

Noordomstraat 8 
bus 4    

Vraagprijs: 
149.000 euro

Gezellig Apparte-
ment in het centrum 

van Koekelare.  EPC: 298kWh/m². Bouwjaar 
1994. Indeling: Inkom, toilet, berging, woon-
kamer, keuken, badkamer, 1 slaapkamer. 

Filips van Kleefstraat 2 
Vraagprijs: 

285.000 euro
Alleenstaande woning op een 
ruim stuk grond (712m²)nabij 
het centrum van Torhout.  In-

deling: Living, Keuken, Berging, Kelder, 2 
slpk, badkamer, garage, ruime tuin.  Het 
hele huis heeft dubbele beglazing en CV op 
aardgas. EPC in aanvraag.

Esenstraat 16
Vraagprijs:

119.000 euro
Woning gelegen na-
bij kerk van Zarren. 
Indeling: inkom, 

woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, ve-
randa, dubbele garage, kelder, tuin

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

Concertplein 2
Vraagprijs:

vanaf 285.000 euro
Laatste appartemen-
ten van een nieuw-
bouwproject.

De appartementen zijn ideaal gelegen 
op een invalsweg richting Brugge. De ap-
partementen beschikken over minstens 2 
slaapkamers en hebben een oppervlakte 
van minimum 77m² exclusief terrassen.

TE KOOP > MIDDELKERKE

TE KOOP > LEKE TE HUUR > 
OOSTENDE

TE HUUR > 
KOEKELARE

TE HUUR >
KEIEM

TE HUUR >
KOEKELARE

Leopoldlaan 9    
Vraagprijs: 

142.500 euro
Deze handelsruimte  
ligt in het centrum 
van Middelkerke op 

een boogscheut van de Zeedijk.  
Ideale Locatie!

Lekedorpstraat 44 -46            
Vraagprijs: 

338.000 euro
Projectgrond voor 
app.  Een groot stuk 

bouwgrond met achteruitgang  in ht centrum 
van Leke.  Het perceel bedraagt meer dan 
1100m².  Er kunnen minstens 8 appartemen-
ten op. (tekeningen beschikbaar op kantoor).
Gevelbreedte aan de straatkant 22,5m.

Leopold 2 laan 32
bus 103    

Huurprijs: 
650 euro

Groot appartement, 
3 slaapkamers, 
dichtbij Casino. EPC: 
169 kWh/m²

Dorpstraat 33A    
Huurprijs: 
600 euro

Heel ruim app. met 3 
slaapkamers + dres-
sing in het centrum 
van Koekelare geen 
extra syndic kosten.  
EPC     237 kWh/m²

Wittepoortstraat 11A        
Huurprijs: 
775 euro

Heel ruim huis met 5 
slpks en garage in het 
centrum van het dorp.  
Dit is een recente wo-
ning die voldoet aan 
alle moderne eisen 

Ringlaan 62   
Huurprijs: 800 euro
Ruime villa. Indeling:
inkom, woonkamer, 
keuken, badkamer,
3 slpks, wasruimte,
berging, werkruimte, 
garage en zolder.  EPC 
in aanvraag. 

TE KOOP > KOEKELARE

Ruime woning in het 
hartje van Koekelare.  

Het pand biedt tal van mogelijkheden en 
was vroeger een  winkel.  Indeling: Win-
kel, Living, Keuken, polyvalente ruimte, 2 
bergingen, Toilet, 3 slpks, Badkamer, ruime 
zolder, kelder en tuin. EPC: 618 kWh/m².

Dorpstraat 54
Vraagprijs:

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

TE HUUR: KOEKELARE
Oostmeetstraat 105, woning bestaat uit: 
Keuken – wasplaats – berging – leef-
ruimte – kelder – garage – 3 slaapkamers 
– badkamer met douche en lavabo – zol-
der. Vrij 1/11/2019. EPC: 367 kWh/m²jaar. 
Huurprijs 675 €/mnd.

TE HUUR: KOEKELARE
Sterrestraat 19 bus 7, appartement bestaat uit: lift - in-
komhal - afzonderlijk toilet - badkamer - 2 slaapkamers - 
living met 2 terrassen - keuken - berging. Geen huisdieren 
toegelaten. Vrij 14/11/2019. EPC: 273,00KWh/m²/jaar. 
Huurprijs 525 €/mnd ( exclusief 50 €/mnd syndickosten).

TE KOOP: DIKSMUIDE
Stovestraat 7. Deze woning gelegen in het centrum 
bestaat uit: living - salon - keuken - badkamer - toilet 
- terras - stenen berging - nachthal - 2 slaapkamers - 
vaste trap naar de geïsoleerde zolder met mogelijkheid 
tot inrichten van extra slaapkamers. De ramen werden 
overal vernieuwd door dubbele beglazing, attest goed-
gekeurde elektriciteit aanwezig. Cv op aardgas. EPC: 
271,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 139 000 €

TE KOOP: WINGENE
Keukelstraat 25 B. Alleenstaande woning grondopp 899 m² en bestaat uit: grote 
oprit - voortuin - inkomhal - living - keuken 
- berging - badkamer met ligbad en toilet - 
nachthal - afzonderlijk toilet - 3 slaapkamers 
- garage - wasplaats - geïsoleerde zolder - 
terras - tuin - opbergruimten - kippenpark. 
Cv aanwezig, EPC: 265,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 395 000 €

TE KOOP: EERNEGEM
Belleboslaan 2. Alleenstaande woning opp 626 m², bestaat uit: oprit met plaats voor 3 
wagens - voortuin - inkomhal - toilet - living - keuken - berging - 3 slpks - badkamer 
met ligbad en toilet - volledig geïsoleerde zolder - garage 
- zonneterras met elektrische luifel -  aangelegde tuin - 
tuinhuis. Cv op aardgas, alarmsysteem en zonnepanelen 
met certificaten aanwezig - overal elektrische rolluiken. 
De woning is volledig voorzien van vloer-, dak- en muur-
isolatie. EPC: 266,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 379 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Stationsstraat 22. Woning met handelszaak bestaande uit: in-
komhal – living – keuken – bureau – berging – wasplaats – 
toilet – terras – tuin – werkatelier – garage 
– oprit – winkelruimte – toilet. Op de eerste 
verdieping: 2 slpks – badkamer. 2de verdie-
ping: grote slaapkamer en berging. Er is een 
uitweg langs de Kleine Stationsstraat. EPC: 
495 kWh/m²jaar. Vraagprijs 279 000 €

TE KOOP: BEERST
Hendrik Consciencestraat 16. ruime en volledig ver-
nieuwde instapklare woning. opp 621 m². inkomhal 
- afzonderlijk toilet - woonkamer - volledig ingerichte 
grote keuken - badkamer met ligbad en douche - toilet 
- wasplaats - bijkeuken - berging - groot terras - tuin - 
grote garage met plaats voor 4 wagens of camionette of 
caravan/mobilhome - nachthal - 3 slaapkamers. Dubbele 
beglazing en centrale verwarming aanwezig. EPC: 259,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 310 000 €

TE KOOP: WERKEN
Werkenstraat 62. Alleenstaande woning opp 832 m² en bestaat uit: 
ruime oprit - inkomhal - living - keuken - kelder - bijkeuken - afzonder-
lijk toilet - wasplaats - badkamer met douche en toilet - 1 slaapkamer 
op het gelijkvloers - 2 slaapkamers op verdiep 1 - zolder - terras - tuin 
- houten berging - grote garage met plaats voor 4 auto’s - carport. 
CV op mazout, aardgas aanwezig. EPC: 583,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 
259 000 €

TE KOOP: NIEUWPOORT
Franslaan 55 bus 00.01.Deze studio bestaat 
uit: een lichtrijke woonkamer met slaaphoek 
- open ingerichte keuken - badkamer - toilet 
- kelderberging - gemeenschappelijke fietsen-
berging. Vraagprijs studio 120 000 €. EPC: 
468,00KWh/m²/jaar Mogelijkheid om een 
ondergrondse garage bij aan te kopen vraag-
prijs 45 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Lekestraat 70. Alleenstaande woning opp 588 m² en bestaat uit: 
inkomhal - living - keuken - kelder - wasplaats - berging - badka-
mer - toilet - 3 slaapkamers - ruime 
garage - terras - grote tuin - pergola - 
tuinhuis. EPC-waarde is van voor het 
isoleren van het dak en de werken 
aan de zijgevel. EPC: 592,00KWh/
m²/jaar. Vraagprijs 165 000 €

TE KOOP: HOOGLEDE
Ieperstraat 30. Deze op te frissen woning is 
gelegen op een grondoppervlakte van 295 
m² en bestaat uit: inkomhal - living - keuken 
- kelder - afzonderlijk toilet - badkamer - ter-
ras - ruime tuin - 3 slaapkamers - zolder. EPC: 
499,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 139 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Zuidstraat 79 B. Deze woning is gelegen op 
een grondopp van 643 m² en bestaat uit: oprit 
- inkomhal - toilet - living - keuken - berging - 
wasplaats - garage - terras - tuin - nachthall - 3 
slaapkamers - badkamer - toilet - zolder. Er is een 
mogelijkheid om een achterliggend stuk weiland 
van 2047 m² bij aan te kopen. EPC: 402,00KWh/
m²/jaar. Vraagprijs 255 000 €

TE KOOP: WESTENDE
Lombardsijdelaan 107. Woning gelegen op 
grondopp 210 m² en bestaat uit: inkomhal - living 
- keuken - kelder - veranda - badkamer - wasplaats 
- berging - terras - tuin - nachthall - 3 slaapkamers. 
Verwarming op aardgas. EPC: 510,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 210 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Lekestraat 47. Deze eigendom bestaat uit: de eigenlijke 
winkel met een grote etalage - desk - bureau - werkruimte 
- opslagruimte - dubbele garage. Het privé gedeelte be-
staat uit: hal - grote living met uitzicht op de tuin - keuken 
- terras - berging - wasplaats - toilet - bureau - nachthal - 4 
slaapkamers - badkamer. 4 privé-parkeerplaatsen voor de 
deur. opp 1270 m². Maak van uw droom een werkelijkheid. 
EPC: 323,00KWh/m²/jaar

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 0492 97 53 52

NIEUW
NIEUW

NIEUW

TE KOOP: ICHTEGEM
3 nieuwbouwapparte-
menten in de Residentie 
Arthur Coussens, 1 ap-
partement op gelijkvloers, 
2 appartementen op 2de 
verdieping. Alle inlichtin-
gen bij ons op kantoor.

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

TE KOOP: ICHTEGEM
Vossebeekstraat 2. Deze recent vernieuwde alleenstaande woning, opp 627 m² bestaat uit, op het gelijkvloers: oprit - ruime inkomhal - 
gastentoilet - badkamer met regendouche en inbouwkasten - slaapkamer - zonnige living - ruime keuken - garage - berging - wasplaats 
- zonneterras met zonneluifel - zuidwest gerichte tuin - bijgebouw (extra garage) van 39 m² met uitweg op 
andere straat. Op de 1ste verdieping: bureau - 3 slaapkamers waarvan de master bedroom voorzien van 
ingemaakte kasten - grote berging. In de dakverdieping is er een manshoge zolder over de volledige breedte 
van het huis. Deze woning is instapklaar. Volgende zaken werden volledig vernieuwd: alle leidingen, vloeren, 
volledig ingerichte keuken, living in parket en inbouwcassette, badkamer. Het dak, de muren en vloeren zijn 
geïsoleerd, alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing. EPC: 412,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 375 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Schouttetenstraat 2. Alleenstaande woning te Koekelare (Zan-
de) bestaande uit: living, grote keuken, bijkeuken, wasplaats, 
berging, toilet, grote veranda, 
nachthal, 4 slaapkamers, zolder, 
garage, tuin, terras, garagebox. 
Vrij 21/10/2019. Zonnepanelen 
aanwezig. EPC: 249,00KWh/m²/
jaar Huurprijs 750 €/mnd.

TE HUUR: EERNEGEM
Bruggestraat 51 bus 02.02. Duplex app: inkomhal - af-
zonderlijk toilet - living - keuken - terras - slaapkamer 
1 - badkamer en op de bovenverdieping 2 slaapkamers 
- berging - toilet. Er is ook een garage aanwezig met 
achterliggend een terras. Geen huisdieren toegelaten. 
Vrij vanaf 1/10/2019. E-peil 73. Huurprijs 600 €/mnd 
+ 50 €/mnd syndickosten.

TE KOOP: KOEKELARE
Karel de Ghelderelaan 3 bus 3. Apparte-
ment op 2de verdiep van een kleine resi-
dentie, bestaande uit 3 appartementen. 
Bestaat uit: hall - toilet - living - keuken 
- berging - badkamer - 1 slaapkamer - 
garage. Attest goedgekeurde elektriciteit 
aanwezig. EPC: 452,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 110 000 €

TE KOOP: OOSTDUINKERKE
Oostdijkweg 32 bus 0202. exclusieve penthouse met zonneterrassen op topligging, nabij het strand.  bestaat uit: 
inkomhal - toilet - badkamer met inloopdouche - living met parketvloer en gas-
haard - keuken met inbouwtoestellen met aansluitend een berging/wasplaats 
- grote terrassen rondom het appartement - 2 slaapkamers, beiden voorzien 
van inbouwkasten. Terrasberging - kelderberging. Mogelijkheid om een garage 
bij te kopen vraagprijs 60 000 €. Vraagprijs appartement 525 000 €. Deze 
penthouse is instapklaar, rustige en centrale ligging, zonneterras van 62 m². 
EPC: 168,00KWh/m²/jaar.

TE HUUR: KOEKELARE
Ommegangstraat 34. Deze woning bestaat uit: inkomhal 
- toilet - living - keuken - ber-
ging - garage - terras - tuin 
- oprit. Op 1ste verdieping: 
3 slaapkamers - badka-
mer - berging. Zolder. EPC: 
437,00KWh/m²/jaar. Direct 
vrij. Huurprijs 675 €/mnd

TE KOOP: KOEKELARE
Deze alleenstaande woning is gelegen 
op een grondoppervlakte van 419 m² 
en bestaat uit: op het gelijkvloers: in-
komhal - eetplaats - zithoek - keuken - 
veranda - badkamer - toilet - berging - 
terras - tuin - garage - ruime oprit. Op 
de eerste verdieping: nachthal - 3 slaapkamers. EPC: 641,00KWh/
m²/jaar UC: 20181128-0002111709-1. Vraagprijs 234 000 €

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

VRIJWILLIGERS TORDALE ORGANISEREN EERSTE EDITIE ‘TORDALE FIETST!’

INFO LICHTERVELDE

De vrijwilligerswerking van de Lichterveldse afdeling van vzw Tordale 
organiseert komende zondag 1 september, de allereerste editie van ‘Tordale 
Fietst!’. De vrijwilligers van het centrum voor personen met een verstandelijke 
beperking willen op die dag zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen. 
Enkele bekende Lichterveldenaars onder wie: voormalig wielerkampioen 
Gilbert Desmet, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en wielerauteur Patrick 
Cornillie zetten mee hun schouders onder deze fietshappening en steunen de 
actie. Er wordt op een breed publiek gemikt, met tochten voor gezinnen met 
kinderen (20 km), voor recreanten (40 km) en voor de ervaren en geoefende 
wielertoeristen (80 km). De start en de aankomst liggen op de Site Van Coillie 
in de Tweelindenstraat. 
Elektrische duofiets

Deelnemen kost vijf euro per persoon. Voor die prijs krijg je een tocht langs 
de mooiste plekjes in en om Lichtervelde, bevoorrading onderweg en een 
versnapering achteraf, ben je verzekerd en is er een pechdienst voorzien. Met 
de opbrengst zal worden geïnvesteerd in een elektrische duofiets voor de 
bewoners van de Site Van Coillie.

Er kan ter plaatse ingeschreven en gestart worden tussen 9 en 14 uur. Wie 
voor de tocht van 80 kilometer kiest kan zelfs al starten vanaf 8 uur. Op de 
binnenkoer van de Site Van Coillie worden ook een bar, een ijsjeskar en een 
barbecue voorzien. Wie meer info zoekt, kan terecht op de Facebookpagina 
van de Site Vancoillie of bij dominique.borms@tordale.be . – Tekst en foto Eric 
Vanhooren
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Thuisverpleging M.W.K.
Onze band met patiënten 

staat centraal.

T: 051 43 31 91
www.thuisverplegingkoekelare.be

WILLAERT 
PIETER BVBA

TIMMER- EN
DAKWERKEN

DAKISOLATIE

Konijnenboslaan 34 - Gistel
0486 57 02 77

info@dakwerkenwillaert.be

ADVERTENTIEBLAD

www.construct-hoet.be
info@construct-hoet.be

Ambachtenstraat 3 
Koekelare

T 051-58 33 96

beuselinck
marc bvba

i n s t a l l a t e u r
clevenstraat 6 - koekelare

059-27 61 37 - 0495-25 83 86

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

ACCOUNTANTSKANTOOR
BEERNAERT BVBA

Belhuttebaan 27 - Koekelare
T 051 46 67 93 - F 051 61 39 29

bvba.g.beernaert@skynet.be

SPIEGELS & GLASWERKEN
J. LIEVENS

AARTRIJKESTRAAT 61 - EERNEGEM
WWW.LIEVENSJ.BE
T 059 29 95 77

chapebedrijfchapebedrijf BVBA

GINO MEULEMAN
&ZONEN
KOEKELARE

Tel. 059 27 67 30 
chapeventje@hotmail.com
www.ginomeuleman.info

Kerkstraat 10
Koekelare

Sfeer- en praatcafé

MONROE
Vergaderruimte
of voor privéfeestjes
Buitenterras en
knusse lounge zithoeken

REIZEN JOYE 
Atlasstraat 1 

Koekelare 
T 051 58 83 47

koekelare@thomascookts.be

RINGLAAN 88
KOEKELARE

AD DELHAIZE

empowering places
www.decat.be

E S P
  één team voor al uw technieken

www.esp-projects.be

VERKOOP
& VERHUUR

www.metaalhandel.be
T 051-59 11 99

Bruggestraat 133 - Torhout
050 23 09 39

www.r-dreams.be

Moerestraat 1 - Koekelare
051-58 90 11

      De
Hertog
   van
Arenberg

Brasserie - Eethuis

Jurgen en Stefaan

Landbouwwerken & 
Ruimdienst

Ledigen van septische 
putten

Reinigen van regenputten
bvba

Provincieweg 197 - Gistel
staelens.ivan.bvba@telenet.be

IVAN
STAELENS
0475 69 10 79

Barnestraat 1 - Koekelare
www.dekeyzer-ossaer.be

Tel. 051-59 10 59

LAFAS 
import - export

kousen - sokken
uit sympathie

Koekelare

Thuisverpleging

Anja
Schollier
0479 37 50 10

TEMPELAERE
HANS

schilder & behangwerken
Nieuwpoortsesteenweg 45B

Gistel
0477 33 96 48

hans-tempelaere@hotmail.com

BVBA Dak-Zink
Timmerwerken
Bonny Jordy
Caneelstraat 3
Koekelare
0474 33 85 48

ICHTEGEM

ELKE ZONDAG OPEN van 9u tot 12u

www.            .be

Industriestraat 5

shoes and fashion

Belhuttebaan 31 I Koekelare 
T 051 46 46 76

Open van 10u tot 12u 
en van 13u30 tot 18u. 

Dinsdag en zondag gesloten.

ANDY   LOGGHE
TOTAAL TUINEN     

  

   HAPACO.BE  I  INFO@DAPACONSTRUCT.BE  I  0032  496  91  94  69    

HAPACO.be  

  
ALGEMENE BOUWONDERNEMING I TOTAALPROJECTEN I RENOVATIE 

 

 

 

SANITAIR I COOLING I HEATING I VENTILATIE I ECO INSTALLATIES I ELEKTRICITEIT  

  

  
AANKOOP I VERKOOP RENOVATIEPANDEN  

  

YOUR  COMPETENT  PARTNER    

ALGEMENE BOUWONDERNEMING 
TOTAALPROJECTEN I RENOVATIE

HAPACO.BIZ 
INFO@DAPACONSTRUCT.BE 

+32496 91 94 69

Bouwonderneming 
sleutelklare woningen

Moervijverweg 5
Koekelare

T&F 051 58 12 38
0496 25 12 38

Eric Huyghe
en Koen

Barnestraat 1A - Koekelare 
T 051 58 02 08 - info@frans-verhelst.be 

 www.frans-verhelst.be

Sleutelklare woningen
en appartementen

BVBA  FRANS
VERHELST

Nieuwstraat 1 - Kortemark
051 81 15 88

www.talkortemark.be

30/08 - 31/08 - 01/09 - 02/09

NAZOMER
FESTIVAL 2019
P R O G R A M M A

INFO & TICKETS: WWW.KOEKELARELEEFT.BE

Ichtegem

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

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

050 64 13 96  keukensrobbelin.be
Oostendesteenweg 22 - 8480 ICHTEGEM
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Containerdienst
Grond- en

afbraakwerken
Koekelare

059 279 764

Kwaplasstraat 67B * 8820 Torhout
Tel: 050 22 28 24 * Fax: 050 22 29 24
www.vermes.be * info@vermes.be

Vanessa Billiet

Barbecue & traiteur aan huis

EUROTRADING
MORTIER
EUROTRADING
MORTIER
Torhoutbaan 181
Ichtegem
T 050 21 733 60
hans@eurotradingmortier.be
www.eurotradingmortier.be

Slachter aan huis
GADEYNE RIK
Nieuwenhoveplein 7 

Koekelare
T 051-58 21 44
0494-07 81 07

bvba

Koen Rotsaert
Algemene
elektriciteitswerken

Rozenlaan 5c
Koekelare
0475 50 19 38
info@koenrotsaert.be

Makeveldstraat 7 - Kortemark
T 051 63 80 00

www.maxmeubel.be

BOWLING KOEKELARE
Ringlaan 33 - Koekelare

www.bowlingkoekelare.be

Chauffage - Sanitair

Pozzolo
Ambachtenstraat 5 

KOEKELARE
T 051 58 20 70 - F 051 58 32 07

info@pozzolo.be
www.pozzolo.be

SpanjeBistrant

Veldstraat 1 - Koekelare
051 46 79 94
0478 95 04 92
www.bistrantspanje.be

Wijnendalestraat 215
Vladslo

051 58 06 98
0473 56 74 73

www.dewikkelaar.be

Noordomstraat 14A • Koekelare
Zeedijk 145 • Middelkerke

MEEST EFFICIËNTE
MANIER VAN ISOLEREN

NAADLOOS GESPOTEN POLYURETHAAN

DEFRAEYE BOB
CHAPE & VLOERISOLATIE
Bergstraat 2B - Koekelare
Kleine Dries 8 - Diksmuide

T 051-58 98 62

www.bobdefraeye.be

BVBA

BOSSY
BOUW

Panoramastraat 39
Ichtegem

www.bossy-bouw.be

Bank & Verzekeringen
Boekhouding - Vastgoed

WILLAERT
BEUSELINCK

nv
Catstraat 66 - Koekelare

051-58 81 36

Aannemer 
beton- en bouwwerken

Bouwonderneming
BEUSELINCK

bvba
Eernegemstraat 90

Koekelare
051 58 17 72

WWW.WILLAERT-BOUW.BE

OOSTMEETSTRAAT 100 - 8680 KOEKELARE
Tel. 051 58 80 65

bouwmaterialen
beton
grondwerken
vloer- en wandtegels

Andy 
Vermaut 

opnieuw hoofdsponsor 
van Koekelare Leeft, 

omdat ik misschien naar 
Koekelare terugkom

Polderstraat 12 
Diksmuide

bella
vitta

Dameskleding-schoenen
St-Jansstraat 14 - Staden
Fraeysstraat 1 - Torhout

VanackerBert
algemene dak-, timmer- & schrijnwerken

0497 14 14 41
Belhuttebaan 37 - Koekelare

ENGELSTRAAT 83
ICHTEGEM

051 58 97 40
zondag & maandag gesloten

FIETSEN 
AMPOORTER

Hoogkwartier 39 
Koekelare

Verhuur van luxebungalows
Verhuur van camperplaatsen

www.holidayknokke.be

0477 20 36 70 
24/24 - 7/7 bereikbaar

0497 17 81 76

ALGEMENE 
ELEKTRICITEITSWERKEN

Brouckstraat 10 - Handzame
0484 77 20 45

Industriestraat 25 
ICHTEGEM

051-58 94 13
www.sensbehang.be

SOEPCENTRALE
 DEKEYSER

Ichtegemstraat 45 - Koekelare
0486 37 47 44

Ringlaan 2 - Koekelare
051 58 85 07

www.vanessabilliet.be

V R I J D A G  3 0  A U G U S T U S Z O N D A G  1  S E P T E M B E R

M A A N D A G  2  S E P T E M B E R

Z AT E R D A G  3 1  A U G U S T U S

THE CONFETTI’S

LES TRUTTES

G R AT I S

RADIO GUGA •

#LIKEME •

DOROTHEE VEGAS
& LIKE MAARTEN

V V K  € 1 0

V V K  € 5

SCHLAGER XXL
O.L.V. THE NEW BIS BAND 

JETTIE PALLETTIE • SWOOP
SERGIO • YVES SEGHERS

LUC STEENO • SAM GOORIS
WILLY SOMMERS

LIVE

ANDRE 
HAZES

U I T V E R K O C H T

INFO & TICKETS: WWW.KOEKELARELEEFT.BE

22u45

23u30

19u00

21u15

00u00

vanaf 20u00

aanvang 21u00
22u00

1u30
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UW KLEINE ADVERTENTIE HIER PLAATSEN ?
ONLINE: www.bazuin.be/zoekertje-plaatsen
BEL 050/211611 of e-mail naar zoeker@bazuin.be

TE KOOP
VINYL SINGLES

45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402
gr14358-1651

Leegmaken van huizen, 
appartementen, enz...
+ aankoop inboedels en afzonderlijke

stukken zoals schouwgarnituren, meubelen 
en allerhande opzet.

Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

0496/043 528 TO
Z 1

42
68

-18
88

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout. 

050/216603
Hoogste prijs

6489-1892 KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

 76
65

-1
89

6

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

 1
24

94
-1

89
8

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

89
9

ALFREDO
de spaanse kok

komt zelf bij u paella maken!
"Was 32 jaar in Brugge"

050 39 00 99 of 0478 33 95 49
www.bijalfredo.be

 6386-1910

TUINEN TRIO
ontwerp, aanleg en onderhoud.
Snoeien en vellen van bomen.

Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

0477/593 049
 7699-1667

GRATIS
OPRUIMING
en ophalen van alle oude metalen,

autowrakken, enz... vergoeding
voor grote hoeveelheden.
0476/236 993
0474/490 752  12022-1909

KOEKELARE
KORTEMARK

TORHOUT
zoekt woonhuis met tuin

te koop gevraagd.
Prijs 135.000 euro ± 5.500.000 BEF

056/20 64 28
TOZ 6494-1935

Bvba ANVRO zoekt dringend 
SCHRIJNWERKEN,

ZELFSTANDIG HELPER
& LEERCONTRACT.

Contact opnemen op
tel. 0477/639089 of op 0479/40 6588.

 6389-1991

Gevraagd kapper
kapster-student(e) op basis van 

duaal leren of volwassen
onderwijs voor regio Kortemark.
Meer info op tel. 0478/289297

 14604-1992

TORHOUT WW WORKSHOP Vanaf
3 september 2019 elke dinsdag om 
19 u WW workshop (het vernieuwde 

WeightWatchers) Burg 49.
Alle info 0485/916080

of sabrinacouvreur@gmail.com
 14618-2002

GEVRAAGD
FLEXI-JOB

voor slagerij
uren bespreekbaar

Slagerij Roel - 050/22 20 01 
 9894-2001

Gevraagd

JOBSTUDENT(E)
voor regio Kortemark,

weekends en vakantieperiodes. 
Meer info tel. 0478/289297

 14604-1993 

TE HUUR
APPARTEMENT
IN KOEKELARE 

2 slpkrs. inger. keuken, living, 
garage. Tel. 0499 43 23 17

 14035-1998

TE KOOP
WOONHUIS

Centrum Torhout 
Boeiaardstraat 26 - Immo zich 

onthouden. 059/430193
6391-2005

65
12

-1
87

9

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

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
87

8

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

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

AANKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN en POSTKAARTEN

't ARCHIEFJE
0475/534 284

 14345-1890

Klus & Bouwbedrijf 
Danny Plets
ALLE HERSTELLINGEN

Schouw, gevel, dak, terras, afdichtingen.

GSM 0474/19 69 40 
14d. 12548-1958

START TO DANCE CUBAN SALSA
TE TORHOUT START NIEUWE REEKS 
VAN 10 LESSEN GRATIS PROEFLES 
BEGINNERS OP 15/09/2019 OM 

18U WAAR? FEESTZAAL DE MAZZEL, 
ZUIDSTRAAT 12 TE TORHOUT MEER 

INFO OP WWW.B-SALSA.BE
OF MAIL ONS : INFO@B-SALSA.BE 

 1
43

93
-19

99
GEVRAAGD

METSER
met ervaring

0477/23 61 34
 12486-2003Gevraagd

Onderhoudstechnieker
voor machines, betoncentrales, 
vrachtwagens en installaties.

Ervaring en zelfstandig kunnen
werken is een vereiste.

Zich aanbieden bij

Bouwmaterialen Willaert
Oostmeetstraat 100 te Koekelare. 

051/58 80 65

TO
Z 

64
40

-2
00

4
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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 29 augustus t.e.m. woensdag 4 september 2019.

€ 17,90/kg

€ 18,70/kg

€ 18,20/kg

€ 14,20/kg

Gepelde biefstuk

Tonijn mayonaise

Fladrien gerijpt

Hamburger rund-varken Gegrilde ham

Kippenschnitsel

25% KORTING 25% KORTING

2+2 GRATIS 25% KORTING
€14 02

€13 65

€13 42

/kg

/kg

/kg

2+1 GRATIS 25% KORTING

Heerlijk dobberen op een lounge chair 
met een fris koud dankje, dat is summerfun!

... echte summerfun begint met de 
zonnige goodies van Summerville. Een 
handige koeltas, grote luxe strandla-
kens en een lounge chair om heerlijk 
in weg te dobberen. 
Een actieve stranddag 
of lekker ontspannen met 
de Summerville goodies.

€11 36
/kg
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Burg 7 - 8820 TORHOUT 

050 678 190
info@osaer-pauwels.be  -  BIV 504917

VERKOOP
VERHUUR

NIEUWBOUW

RESIDENTIE MARQUET
Prachtige nieuwbouw apparte-
menten met private tuin en/of 
terras(sen), 1 of 2 slpk.
• Wandelafstand centrum Torhout
• Ruime woonoppervlakken
• Geen schuine wanden
• Duurzame materialen
• Nog 5 appartementen vrij

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN TE TORHOUT

Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be

NIEUW TE KOOP BIJ OSAER & PAUWELS VASTGOED

RESIDENTIE MAURANN
Stijlvolle en strakke nieuwbouw-
residentie centrum Torhout, 1 of 
2 slpk en terras(sen).
• Centrale ligging
• Moderne architectuur
• Mooie lichtinval
• Onmiddellijk beschikbaar
• Nog 5 appartementen vrij

EIKENLAAN EERNEGEM
Rustig gelegen woning, open bebouwing, vlakbij 
centrum Eernegem met school, winkels, sociaal le-
ven,…. Deze woning is gelegen op een perceel van 
575 m², heeft o.a. een recent en stijlvol vernieuwde 
badkamer, 3 ruime slaapkamers, een geïsoleerde 
zolder, garage en tuin.

De woning is zeer goed onderhouden en heeft als bij-
komend voordeel zonnepanelen (opbrengst +/- 900 
euro/jaar tot 2031). Vraagprijs: 259.000 euro, EPC 
398 kWh/m²/jaar.

Breng ons een bezoekje op zaterdag 14/9! 

Welkom!

Woning - Open bebouwing op een ruim perceel van 
1079 m², gelegen op fietsafstand van centrum Korte-
mark met perfecte verbinding naar uitvalswegen. Deze 
bungalow (alles gelijkvloers) heeft als indeling: inkom, 
leefruimte met houtkachel, keuken, 3 slpk, badkamer, 
berging, wasplaats, oprit, tuin en een praktisch bijgebouw 
van +/- 65 m² (hobby, werkplaats). Alle ramen werden vernieuwd (pvc) en het dak is geïsoleerd. 
Verkoopprijs: 279.000 euro, EPC 367 kwh/m²/jaar

Woning op idyllisch domein met bos - Op een rustige 
ligging vinden we dit mooie volledig omheind terrein met 
een opp. van 7604 m², naast de degelijke ruime woning 
herbergt dit unieke domein een prachtige tuin, 2 vijvers 
en goed onderhouden bos. Woning met 4 slpks: ener-
giezuinig, rolluiken, regenwater, boorput, cv-installatie 
(°2016), dubbel glas, geïsoleerd dak, enz…Hier waan je 
je in het paradijs, je kunt er het jaar door genieten van rust, natuur en voorjaars- tot najaarszon 
in volledige privacy! Heel bijzonder is dat u terzelfdertijd op een sprong van alle uitvalswegen bent 
(autosnelweg, openbaar vervoer,…). Bel ons voor een bezoek en laat u verrassen door de veelzijdig-
heid! Verkoopprijs: 549.000 euro, EPC 275 kwh/m²/jaar

Villa bungalow - Open bebouwing, op perceel van +/- 
1000 m², gunstig gelegen tussen centrum Aartrijke en ’t 
Veld. Indeling: inkom met apart toilet en vaste trap naar 
zolderverdiep. (verder in te richten tot 2 à 3 slpks of hob-
byruimte), lichtrijke aangename leefruimte, woonkeuken 
met aanpalende wasplaats/berging, ruime slpk., badka-
mer, zonnig terras en tuin. Technisch: CV aardgas, pvc ramen met rolluiken, tegelvloeren, ruime 
leefruimte, kwaliteitsvolle afwerking. Verkoopprijs: 369.000 euro, EPC 1094 kwh/m²/jaar

Te renoveren woning, centrum - Te renoveren rijwo-
ning met 3 slpk, garage en tuin, zeer centraal gelegen, 
met een uitweg langs achter wat u alle gemak biedt om 
in de stad te wonen (garage achteraan). Biedt potentieel 
als gezinswoning of comfortabele stadswoning, er is een 
zonneterras, perceel  321 m². Startprijs: 199.000 euro, 
leg uw bod voor vanaf deze prijs, EPC kwh/m²/jaar

TE KOOP
KORTEMARK

TE KOOP
VELDEGEM

TE KOOP
AARTRIJKE

TE KOOP
TORHOUT

OPENDEUR – ZATERDAG 14 SEPTEMBER – 10u30 tot 12u30


