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51° Jaargang 
Editie 2234

VEEL 
LEES 

PLEZIER!

* Aanbod geldig bij aankoop van een optische uitrusting (1 montuur + 2 corrigerende glazen). De 2de en de 3de bril zijn uitgerust met witte, organische 
glazen (CR 39), zonder opties. Montuur uit te kiezen uit de AFFLELOU collectie (maximale eenheidsprijs van 89 €, alle taksen inb.). Tot 31/01/2017. 
Voorwaarden in de winkel. Corrigerende brillen zijn medische hulpmiddelen die gereglementeerde gezondheidsproducten zijn, die krachtens deze regelgeving 
de CE-markering dragen. Vraag advies aan uw opticien.

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

SINT-KRUIS TE BRUGGE 
(naast Vanden Borre). 

Maalsesteenweg 330a. Tel. 050 37 27 37

ZEDELGEM. Torhoutsesteenweg 222d. 
Tel. 050 81 20 63

BINNENKORT OPENING: 
ST-ELOOIS VIJVE (op de Carrefour-site). 

Gentseweg 522-524

Openingsuren zie website

Openingsuren zie websiteTORHOUT   NOORDLAAN 12
GISTEL   VAARTSTRAAT 8

Openingsuren zie website

OPENDEUR
IN TORHOUT

ZONDAG 20 NOVEMBER
VAN 10 TOT 17 UUR

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

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

Kleinmeubelen
Plaids 
Kussens
Bed-, bad- en
tafellinnen
Donsdeken
Tapijten

EINDEJAARSGESCHENKEN

MEUBELEN CUYLLE

Aankoop van volledige inboedels
bij sterfgevallen of verhuis

• OOK LOSSE STUKKEN •

Brugsesteenweg 119
8830 Gits
Tel. 051 72 26 69
GSM 0475 26 32 56

Koekelare
ALLE PROMOTIES

zie achterpagina
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by
Arnauds Atelier

De WOONWINKEL voor uw thuis. Van idee tot realisatie! Meer dan 1000 m2 !
Wij renoveren uw meubelen, keuken, trap, 

WWW.ARNAUDSATELIER.BE

VOOR

NA DECAPEREN

- WINKEL -
Smedenstraat 33 · 8000 Brugge

t. 050/33.61.59
info@arnaudsatelier.be

ruime parking op beursplein !
alle dagen open 9:30-12:00 & 13:30-18:00

zaterdag doorlopend open
gesloten op zondag en maandag

Ruime keuze aan tafels, deze en zoveel meer. Ook op maat ! 
Strak , landelijk , oude eik , metaal en hout , … 

Torhoutsesteenweg 185A, 8210 Zedelgem, tel. 050 33 61 59
open van di-vr 14:00-18:00 - zat. 9:30-12 & 13:30-18:00 - gesloten op zon- en maandag

info@detafelenstoelenspecialist.beinfo@detafelenstoelenspecialist.be

w w w.detafe lens toe lenspec ia l i s t .be

Ruime keuze aan stoelmodellen, deze en zoveel meer :
in hout , hout met stoff en bekleding , metaal , kunststof , … voor elk wat wils !

bijhuis van
JUNO by  Arnauds Atel ier

OOK VOOR HORECA !

- WERKPLAATS - 
ruddervoordsestraat 59

8210 zedelgem · t. 050-33 61 59

info@arnaudsatelier.be

open zaterdag van 9u tot 12u

CA
VA

LR
Y

- WINKEL -

UNIEKE COMBINATIE VAN

RENOVATIE EN NIEUWE 

MEUBELEN-OOK OP MAAT!

Wij renoveren uw meubelen, keuken, trap, 

ad_Bazuin_062016#2.indd   1 3/06/16   10:04

HEROPENINGSWEEKEND 
NA UITBREIDINGSWERKEN WINKEL:

17 T.E.M. 20 NOVEMBER

Lichterveldestraat 90 - Kortemark
T 051 56 70 42
800 m v/d markt
Volg ons op

www.lingeriecirutti.be

L I N G E R I E

STOCK
VERKOOP
woensdag 16 nov.

donderdag 17 nov.

vrijdag 18 nov.

zaterda 19 nov.

van 10-18u

BH’s
25 - 50€

Slips
10 - 20€
Nachtkledij

30€

Oostendestraat 196 
Torhout

ZIE OOK ONZE 
ADVERTENTIE OP 

DE PAGINA HIERNAAST

Opendeur in teken van Kerst
bij Puur Fleur!

TORHOUT Wie op zoek is naar sfeervolle decoratie, bloemencre-
aties, theelichten, kerstschalen en kerstbomen om een stijlvolle 
Kerst te kunnen vieren, moet op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 
20 november beslist eens binnenlopen bij PUUR FLEUR! De open-
deurdagen staan helemaal in het teken van Kerst! “Kom genieten 
van de sfeervolle decoratie, bloemencreaties en stijlvolle Kerst bij 
PUUR FLEUR. We pakken dit jaar terug uit met de mooiste en ver-
nieuwende eindejaardecoratie.”
Kom onze collecties ontdekken:
- geurkaarsen van Victoria en Deko candle
- potterie van Domani
- kwaliteit glas van Henri Dean en Dutz
- Theelichten, kerstbomen en kerstschalen gedecoreerd 
   met de collectie van PTMD en zoveel meer…
“Een tipje van de sluier oplichten? De tinten waarmee we werken 
zijn de kleuren of combinaties ijsblauw-brons, goud-zachtroze, 
zwart-goud-wit, rood en wit-zilver. Om jullie helemaal in de kersts-
feer te brengen verwelkomen we jullie graag met een glaasje cava 
of glühwein. Iedereen is van harte welkom tussen 9 en 18.30 uur!”
Ook workshops in december in teken van Kerst Uiteraard staan 
de workshops bloemschikken in de maand december ook in het te-
ken van Kerst. In twee à drie uur maak je een origineel bloemstuk 
met persoonlijke begeleiding. Wie zelf zijn Kerststuk wil maken 
doet er echter best aan om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Dat 
kan telefonisch (050 69 41 46) of in de winkel (Oostendestraat 196, 
Torhout), zien wat je zal maken kan via facebook of door gewoon 
binnen te lopen in de winkel. Data: woensdag 7 december, dinsdag 
13 december, woensdag 14 december, donderdag 15 december en 
maandag 19 december. De lessen vinden plaats in de workshop-
ruimte in de winkel en beginnen om 19.30 uur. 
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KERST-OPENDEUR
WEEKEND

vrijdag-zaterdag-zondag
18-19 & 20 november 2016

telkens van 9 tot 18.30 uur

Kom proeven van de gezellige sfeer,
onze nieuwe kerstdecoratie en tal van unieke bloemdecoraties

Wij  verwelkomen u graag met een glaasje!

Oostendestraat 196 - Torhout
T 050 69 41 46
puur� eur@gmail.com

bloemen •  decorat ie  •  p lanten

speciaalzaak in comfortschoenen
 

Dinsdag & Woensdag 22 en 23 november
telkens vanaf 8 tot 19 uur

STUNTVERKOOP
Honderden kwaliteitsvolle dames-en 
herenschoenen aan bodemprijzen.

 
Deze stuntverkoop 

gaat door In het hoofdgebouw van Mariasteen 
gelegen aan de Koolskampstraat 39b te GITS.

 
Opgelet: op dinsdag 22 november is de winkel Vazzy gesloten

Betaling met bancontact mogelijk

UMANI BESTAAT
DIT JAAR 17 JAAR

WE GEVEN
17%

KORTING
VANAF 

DONDERDAG 17 NOVEMBER 
TOT EN MET 

WOENSDAG 30 NOVEMBER!!! 
(KORTING IS NIET GELDIG OP FEESTKLEDIJ)

Noordomstraat 14A - Koekelare
T 051 58 08 03

di - woe - vrij - zat:  9.30u tot 12u & 13.30u tot 18u
zon van 10u tot 12u  - ma & don gesloten

facebook
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Versmarkt Verspunt

De Kleine Bassin

TRAITEUR - KAZEN - CHARCUTERIE - VERS VLEES - GROENTEN EN FRUIT - BAKKERIJ - DRANKEN - SNOEP EN PRALINES

www.dekleinebassin.be
Menen - Kortrijkstraat 433 Roeselare - Brugsesteenweg 62 Kortrijk - Gentsesteenweg 72
T 056518151 - F 056204447 T 051201042 - F 051205148 T 056254850 - F 056253650

openingsuren: dinsdag tot vrijdag: 8.30u.-12.30u. - 13.30u.-18.30u. 
Zaterdag: 8.30u.-12.30u. - 13.30u.-18.00u.

Verspunt De Kleine Bassin
Groenestraat 10, Zedelgem
Tel. 050201546

Openingsuren: van di. tot vrij. 
8 u.-12.30 u. en 13.30 u.-18.30 u. 
za. : 8 u.-18 u. - zo. : 8 u.-12 u.

Afhalen bestellingen VERS VLEES in uw verspunt ZEDELGEM : 2 vaste afhaaldagen: WOENSDAG 
vanaf 15 u. (= bestellen vóór dinsdag 14 u.), VRIJDAG vanaf 15 u. (= bestellen vóór donderdag 14 u.)

Reclame 
geldig van

Donderd. 

17
november

Woensd. 

23
november

Gourmet speciaal

€10 p.p. 

Teppanyakischotel 
de luxe
vanaf 4 pers. 

€16 p.p. 

Teppanyakischotel speciaal
zonder vis

€14 p.p.

Visschotel de luxe
vanaf 4 pers.

€18 p.p. 

Zie alle schotels op www.dekleinebassin.be

ONZE SINTERKLAASCOLLI’S AAN DE AFDELING CHARCUTERIE

Tapasschotel 

€25
per schotel

SINTERKLAASCOLLI 1
150 g gekookte 

ham € 2,55
150 g grillbacon € 3,00
150 g hoeve-

vleesbrood € 2,25
150 g mosterdspek 

n.k. € 2,85
150 g salami € 2,55
150 g BBQ-ham € 2,55
150 g kalfsworst € 1,50
150 g hoeveworst € 2,10
150 g champignon-

worst € 2,55
150 g crèmepaté € 1,95

1,5 kg € 23,85

ZWARTE PIETCOLLI 1
150 g natuurham € 2,55
150 g kippenwit 

kruiden € 3,00
150 g kaas-

vleesbrood € 2,55
150 g lunchworst n.k. € 2,55
150 g fijnkostsalami € 2,55

750 g € 13,20/kg

SINTERKLAASCOLLI 2
150 g BBQ-ham € 2,55
150 g gekookte bacon€ 3,00
150 g hoeve-

vleesbrood € 2,35
150 g blokpaté € 2,10
150 g gerookte 

cobourg € 2,98

750 g € 12,98

ZWARTE PIETCOLLI 2
150 g gekookte ham€ 2,55
150 g hespenworst € 1,50
150 g gekookt spek € 2,10
150 g hoeveworst € 2,10
150 g crèmepaté € 1,95

750 g € 10,20

TOPPER V/D
WEEK

VOL-AU-VENT
500 g voor

€4,99
hetzij € 9,98/kg

Per kg genomen
GRATIS 1 kg frieten

��
DAGSCHOTEL

V/D WEEK
Gehaktballetjes 

met puree
voor

€2,99/stuk

DE KLEINE BASSIN
VIERT SINTERKLAAS

SINTERKLAASCOLLI V/D MAAND
10 KG + 10 KG GRATIS VOOR € 89

Onze 
Sinterklaasprijs
hetzij 10 kg + 10 kg 
= 20 kg x €4,45/kg 
= €89

SINTERKLAASCOLLI
1 kg filet mignon €18,98
1 kg Bourgondisch gebr. €13,98
1 kg gevulde kalkoenrollade €13,98
1 kg varkensworst €6,20
1 kg koteletten n.k. €8,98
1 kg gemengd stoofvlees €8,98
1 kg kippenbillen €3,98
1 kg varkenslapjes €9,98
1 kg varkensgyros €13,98
1 kg kroketten €2,40

10 kg €101,36

ZWARTE PIETCOLLI
1 kg varkensschnitzels €12,98
1 kg varkenscordon bleu €13,98
1 kg vogelnesten €8,98
1 kg chipolata’s €9,98
1 kg varkensgehakt €6,20
1 kg kaasburgers €8,98
1 kg boomstammetjes €8,98
1 kg Italiaanse burgers €8,98
1 kg Breughelvinken €8,98
1 kg frieten €2,40

10 kg €90,44

hetzij 750 g x € 13,33/kg = € 10 hetzij 750 g x € 8/kg = € 6
Nu
alles
samen
voor

Nu
alles
samen
voor

hetzij 1,500/kg x € 9,33/kg = € 14

€9
Nu
alles
samen
voor

hetzij 750 g x € 12/kg = € 9

€10
Nu
alles
samen
voor €6

COLLI 1
150 g kipsla n.k. € 3,00
150 g Noordzeesla € 3,00
150 g salade v/d week € 3,00

€ 9

+ GRATIS SINTCOLLI
150 g joppiesla € 3,00
150 g krabsla 

v/h huis € 3,00
150 g vleessmos € 3,00

€ 9

+ GRATIS 
ZWARTE PIETCOLLI
150 g préparé n.k. € 2,25
150 g bereid gehakt € 2,25
150 g gekruid gehakt € 2,25

€ 6,75

DE SINT SALADECOLLI AAN DE AFDELING                     CHARCUTERIE

Nu deze 3 colli’s hetzij 450 g + 450 g + 450 g = 1,350 kg x € 6,67/kg = € 9

Nu 
alle 3 de

colli’s voor

€9

Nu 
alle 3 de

colli’s voor

€50

€14

ONZE SINTERKLAASCOLLI + GRATIS SINTCOLLI + GRATIS ZWARTE PIETCOLLI AAN DE AFDELING VERS VLEES
SINTERKLAASCOLLI 1
750 g filet mignon € 14,29
750 g orloff n.k. € 10,74
750 g carrégebraad 

met spek en kaas € 10,74
750 g koteletten n.k. € 6,74
750 g Bourgondisch 

gebraad € 10,48

3,750 kg € 52,99

+

GRATIS 
SINTERKLAAS-
GESCHENK

GRATIS
SINTERKLAAS-

GESCHENK
500 g kippenbillen € 1,99
500 g worst n.k. € 3,10
500 g gehakt n.k. € 3,10
500 g vogels z. kop € 4,49
500 g kaasburgers € 4,49

2,5 kg € 17,17

OOK ZWARTE PIET
GEEFT U EEN

GRATIS 
GESCHENK

ZWARTE 
PIETCOLLI

500 g varkenslapjes € 4,99
500 g Bourgondische

koteletten € 6,99
500 g chipolata’s € 4,99
500 g kippenbillen € 1,99
500 g varkensgyros € 6,99

2,5 kg € 25,95 hetzij 3,750 kg + 2,500 kg 
+ 2,500 kg = 8,750 kg x € 5,71/kg = € 50

€89

ONZE 
EINDEJAARSCOLLI
7 KG + 7 KG GRATIS

SINTERKLAAS STUNT AAN DE AFDELING CHARCUTERIE

SINTERKLAAS STUNT AAN DE AFDELING KAAS

tot en met

NIEUW • NIEUW • NIEUW
DUO GOURMET ‘DE KLEINE BASSIN’
Gourmetschotel voor 2 pers. à €9 per pers.

biefstukje
varkenslapje
kalkoenlapje
aperobrochette

miniburger
mini cordon bleu
merguezworstje
vogel z. kop

spekvogel
chipolata
minischnitzels
scampi (2 per pers.)

met:

DUO
GROENTE-
SCHOTEL
voor 2 pers. 

voor€6
PER SCHOTEL

ONZE SINTERKLAAS TOPPER VAN DE WEEK
Topper Topper Topper Topper

1/2 Italiaanse
hammen

Voor

€30/stuk

1/2 gerookte
noothammetje

Norm. €13,98

NU

€9,98/kg

Droge worsten
van ’t huis
‘t stuk €1,50

4 st. voor €5
12 st. voor €12

Gekookte
achterham
Norm. €14,98
NU 500 g voor

€3,95 hetzij
€7,90/kg

ONZE 6 DAGEN
VLEESCOLLI

VOOR KLEINE GEZINNEN

1 kg filet mignon €18,98
1 kg gevulde 

kalkoenroullade €13,98
1 kg Bourdonsich 

gebraad €13,98
1 kg koteletten n. keuze €8,98
1 kg worst n. keuze €6,20
1 kg kippenbillen €3,90
1 kg gehakt nr keuze €6,20
7 kg €72,22

+ 7 kg gratis
1 kg kalkoenbillen €8,98
1 kg kaasburgers €8,98
1 kg varkensschnitzels €12,98
1 kg boomstammetjes €8,98
1 kg vogels z. kop €8,98
1 kg chipolata n. keus €9,98
1 kg Italiaanse burgers €8,98
7 kg €67,86

hetzij 14 kg x €4,93 = €69

Colli 1
500 g kalkoenbil €4,49
500 g koteletten n.k. €4,49
500 g kaasburgers €4,49

€13,47

+ GRATIS Colli 2
500 g kippenbillen €1,95
500 g varkensgyros €6,99
500 g gehaktbroodje €4,49

€13,43

hetzij €4/kg

Nu alles samen
voor

€69

Nu voor

€12

Nu alles samen
voor

€12

Colli kaas
150 g Franse Brie €2,84
150 g Castella ananas €2,70
150 g Tomme blanche €2,99
150 g Bleu d’Auvergne €2,70
150 g paterkaas Watou €2,99

€14,22

1 kg bereid stoofvlees
voor

€9,98/kg

Voor
iedere klant

+

GRATIS 
SINTERKLAAS-
GESCHENK

hetzij 750 g + 500 g = 1.250 kg x 8 = €10

1 kg frieten Lutosa 
€2,60
+
1 emmer may. 
500 ml Fermette 
€3,50

+ GRATIS
sinterklaas-
geschenk

500 g
jonge
kaas

€9,98

Nu
voor

€10

DB314736K6

Dit alles 
samen 
voor
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D e d e y n e Lichterveldestraat 26 
Torhout 
T 050-21 28 46

Wij bieden u 18 karaat gouden en zilver

website/webshop dedeynejuwelen.com

D e d e y n e
Juwelen

OUTLET JUWELEN te koop aan tegen PROMOTIEPRIJS!

ZATERDAG
19 NOVEMBER

9.30 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.30 uur

ZONDAG
20 NOVEMBER

10.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 16.30 uur

ZATERDAGWeekend
KNIP DEZE 

ADVERTENTIE UIT 
EN ONTVANG 

EEN EXTRA 
KORTING VAN 5%

publi Bazuin ostyn.indd   1 14/10/16   11:21

Oostendestraat 384 - 8820 Torhout - T 050 67 82 11 - 0472 96 61 66

www.ribnkip.be

Bij afhaling

10%
korting!

Afhalen

Leveren
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SCHAF U NU EEN ROBLAND AAN
voor de prijs van een combiné met 6 bewerkingen!

De beste merken, de beste prijzen.

 Inclusief FREZENSET 
of STOFZUIGER

OPENDEURACTIES 26 & 27 november

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

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP VOOR INFORMATIE EN ADVIES

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

W W W . T U I N E N W A N N E S . B E

Originele creaties
met fijne afwerking

Regen hindert 36ste Bietenstoet

ZARREN Myriam Vande-
moortel is een floriste met 
de F van finesse. Haar pas-
sie voor bloemen en deco-
ratie kan ze al 18 jaar kwijt 
in El Florido. “Het is heerlijk 
om de vier seizoenen te kun-
nen volgen”, vertelt Myriam. 
“Elk jaargetijde brengt nieu-
we kleuren en sferen mee. Ik 
hou er dan ook van om tel-
kens weer te vernieuwen. 
Bij El Florido maken we het 
onderscheid door onze ori-
ginaliteit en de hoge afwer-
kingsgraad. Zo besteden we 
heel veel aandacht aan de 
verpakking. Alles moet per-
fect zijn.

Voluit voor versheid
El Florido is lid van A-Florist. Dit label garandeert dat kwaliteit en 
service hier hoog in het vaandel worden gedragen. “Versheid is 
bijzonder belangrijk. We verwennen onze klanten dan ook altijd
met frisse en stralende ruikers of bloemstukken. We zijn even-
eens beschikbaar voor gelegenheidswerk zoals bloemen en de-
coraties voor huwelijken, uitvaarten of evenementen. We kun-
nen een volledig concept uitwerken en creëren telkens weer een 
meerwaarde door fijn werk af te leveren.”

Opendeurweekend
Tijdens het derde weekend van november ben je welkom op de 
opendeurdagen. Het is hét moment bij uitstek om kennis te ma-
ken met de nieuwe trends in de kerstdecoratie. Zo zijn warme 
kleuren als goud, brons of cognac helemaal in. De open deur 
vindt plaats op vrijdag 18 november van 9 uur tot 21.30 uur en op 
zaterdag 19 november en zondag 20 november telkens van 9 uur 
tot 18.30 uur. El Florido verwent elke klant tijdens de opendeur-
dagen met een fijne attentie.

El Florido - Esenstraat 41 B - 8610 Zarren (Kortemark),
051 56 74 02 - www.elflorido.be - info@elflorido.be

ICHTEGEM De 36ste bietenstoet van de Gezinsbond en de St.-
Maartenswerkgroep kon voor het eerst niet uitgaan wegens de 
aanhoudende regen. Toch tekenden er een massa kinderen en 
ouders present. Alle vooziene acts werden dan ook op het po-
dium opgevoerd. Zo konden allen genieten van de Thebaanse 
trompetters Intrada, de vendeliers van ‘t Vrij Uurke,  de Fanfare 
St.-Cecila, een prachtige vuuract met een nar en tenslotte de 
groep ‘Never mind Nessie’ die er alle klamheid wist uit te spelen. 
De kraampjes van het Smuldorp draaiden op volle toeren voor het 
eerst op de nieuwe locatie : het Bruwierplein. Winnaars van de 
wedstrijd ‘mooist versierde biet’ werden Stan Vandewaetere, Mi-
lan Lidou, Joran Lidou, Briek Vanbelleghem, Bram Wastyn, Xana 
Vermander, Tessa Vermeersch, Celeste Ossaer, Elien Declerck en 
Raoul Claeys. Er werden ook 20 winnaars uitgeloot van de etala-
gewedstrijd, zij kregen een lekkere chocoalde Sint aangeboden 
door Unizo en het gemeentebestuur. De wedstrijd voor de mooi-
ste etalage werd gewonnen door de Gemeenteschool De Bever, 
voor de Flintstones, de Vrije Basisschool de Schatkist centrum, 
Kapsalon Marijke en café De Somme.

307232J6 - P08 Ed: 583/STM CMYK 21-10-16 09u20 KLP2 1e versch: 03-11-2016 VTW: MARIE-CHRISTINE BOEVE 

Originele creaties
met fijne afwerking

El Florido
Esenstraat 41 B

8610 Zarren (Kortemark), 
051 56 74 02

www.elflorido.be
info@elflorido.be 

Myriam Vandemoortel is een floriste met de F
van finesse. Haar passie voor bloemen en deco-
ratie kan ze al 18 jaar kwijt in El Florido. “Het is
heerlijk om de vier seizoenen te kunnen volgen”,
vertelt Myriam. “Elk jaargetijde brengt nieuwe
kleuren en sferen mee. Ik hou er dan ook van om
telkens weer te vernieuwen. Bij El Florido maken
we het onderscheid door onze originaliteit en de
hoge afwerkingsgraad. Zo besteden we heel veel
aandacht aan de verpakking. Alles moet perfect
zijn.

Voluit voor versheid
El Florido is lid van A-Florist. Dit label garandeert
dat kwaliteit en service hier hoog in het vaandel
worden gedragen. “Versheid is bijzonder belang-
rijk. We verwennen onze klanten dan ook altijd
met frisse en stralende ruikers of bloemstukken.
We zijn eveneens beschikbaar voor gelegenheids-
werk zoals bloemen en decoraties voor huwelij-
ken, uitvaarten of evenementen. We kunnen een
volledig concept uitwerken en creëren telkens
weer een meerwaarde door fijn werk af te leve-
ren.”

Opendeurweekend
Tijdens het derde weekend van november ben je
welkom op de opendeurdagen. Het is hét moment
bij uitstek om kennis te maken met de nieuwe
trends in de kerstdecoratie. Zo zijn warme kleuren
als goud, brons of cognac helemaal in. De open
deur vindt plaats op vrijdag 18 november van 9 uur
tot 21.30 uur en op zaterdag 19 november en zon-
dag 20 november telkens van 9 uur tot 18.30 uur.
El Florido verwent elke klant tijdens de opendeur-
dagen met een fijne attentie.  
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TOTALE UITVERKOOP VAN HERENCOLLECTIE

NOVEMBER
10% KORTING
Donderdag 17 november  t.e.m. zaterdag 19 november
Maandag 21 november t.e.m. zaterdag 26 november
Telkens van 14u tot 18u30 - Andere dagen enkel op afspraak: 051 58 92 95

Mia’s Collection Furs & Fashion
Mia Tanghe  I  Zuidstraat 103  I  Ichtegem  I  T 051 58 92 95

mia.collection@telenet.be  I  www.miascollection.be

Mantels in bont, leder, omgekeerd lam en met bont gevoerde regenjassen
Handtassen in leder, struisvogel en springbok

Rik 0475 64 42 12 - Wim 0473 55 45 71
Fax 051 58 25 86

E-mail: info@schilder-rikallary.be 
www.schilder-rikallary.be

Schilder- & decoratiewerken

Rik & Wim
ALLARY-CASIER

bvba

Melkerijstraat 1 - ICHTEGEM

WEGENS STOPZETTING WINKEL 
(De schilder- en decoratiewerken 
bij u thuis worden verdergezet)

TOTALE UITVERKOOP
vanaf 15/11/2016

TOT -50% (tot uitputting voorraad)

ALLES MOET WEG
Verftoebehoren, verf, tapijten, vliesbehang etc...

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14.00 u tot 19.00 u
Woensdag van 09.00u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 19.00 u

Zaterdag van 09.00 u tot 12.00 u

Vraag gratis u offerte aan voor werken binnen en buiten.
Tel. : Rik 0475/64 42 12
Tel. : Wim 0473/55 45 71

Dany & Kristien Van Middelem-Pollet

Ook maatwerk
mogelijkDoorlopend open van 9 tot 19 u.

Ook op zon- & feestdagen - Don. gesloten

Torhoutbaan 10-12 - ICHTEGEM 
tel. 051-58 29 29 - www.intergardendesign.be

TEA-ROOM
BRASSERIE DE STOVE

INTERGARDEN DesignINTERGARDEN INTERGARDEN 

Een infrarood sauna
in eigen huis is 
momenteel één 

van de populairste 
manieren 

 van ontspanning.

Beleef een moment 
van optimale ontspanning 
in de rustgevende
omgeving van uw sauna,...
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STOCKVERKOOP
HERENKLEDIJ: BROEKEN, JASSEN, HEMDEN, PULLS, ENZ...

Terre Bleue, Vanguard, State of Art, Zilton, Pierre Cardin, Casamoda, 
Venti, Haupt, Mc Gregor, Riverwoods...

DAMESKLEDIJ: KLEDIJ EN SCHOENEN: Riverwoods, Xandres, Hampton Bays, Tommy Hilfiger, 
Nenette, Very Simple, Atmos,...

LINGERIE EN SLAAPKLEDIJ VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN: 
BH’S, SLIPS, STRINGS, BOXERS, PYJAMA’S, PEIGNOIRS, ENZ...

Passionata, Sloggi, Bjorn Borg, Fila, Ringella, Woody, Punto Blanco en nog veel meer...

Enkel cash te betalen!!!!

ZATERDAG 19 NOVEMBER VAN 10 TOT 18 UUR
& ZONDAG 20 NOVEMBER VAN 10 TOT 16 UUR

DE SOMME - MARKT - ICHTEGEM

ALLES AAN KLEINE RONDE PRIJZEN

Gemeentebestuur Koekelare start met ‘blokkot’ Tuinhier
Koekelare

KOEKELARE Naar het voorbeeld van vele an-
dere gemeenten richt het gemeentebestuur 
in december voor het eerst een blokkot in.  De 
vraag kwam er reeds vorig schooljaar van stu-
denten Hannah Vanoverberghe,  Jens Marreel 
en vriendin Annelies De Smet.  Zij contacteer-
den de schepen van onderwijs Jessy Salenbien.  
Na het zoeken van een geschikte locatie en het 
maken van de nodige afspraken is het nu ein-
delijk zover!  Tijdens de volgende blokperiode 
van de hoge school- en universiteitsstudenten 
kunnen ze terecht in het blokkot.
Het blokkot zal worden ingericht in Huis Proot, 
meer bepaald in 2 lokalen beneden die minder 
verhuurd worden.  In totaal is er plaats voor een 
20-tal studenten.  Alle studenten van 18 jaar en 
ouder kunnen er terecht vanaf 26 december tot 
eind januari 2017, telkens van maandag tot en 
met zaterdag van 8u00 tot 22u00 en op zondag 
van 8u00 tot 20u00.  Permanentie en begeleiding 

tijdens het studeren is niet voorzien.  We gaan 
uit van de plichtsbewustheid van de studenten.  
Het is ook slechts een proefproject dat achteraf 
zal geëvalueerd en bijgestuurd worden.  Bij mis-
bruik zal het blokkot terug worden opgeschort.  
Controle tussenin door medewerkers van het 
gemeentebestuur is wel voorzien.
Er wordt gevraagd aan alle studenten om zich 
kenbaar te maken door het aanwezigheidsregis-
ter in te vullen.  Zo kan er ook worden nagegaan 
of het initiatief aanslaat of niet en zijn we op de 
hoogte van wie het blokkot gebruikt.  Drank of 
eten zijn in het blokkot niet te verkrijgen.  Alle 
studenten dienen zich dus zelf van de nodige 
drank en tussendoortjes te voorzien.  Gratis 
WIFI is wel voorzien. Voor vragen over het blok-
kot kan u terecht bij: Jeugddienst: jeugd.sport-
koekelare@skynet.be of 051 58 92 04 - Jessy 
Salenbien: Salenbienjessy@telenet.be - Carole 
Himpens: carolehimpens@live.be

KOEKELARE De eerstvolgen-
de vergadering gaat door op 
vrijdag 18 november 2016 om 
19u30 stipt in zaal De Mokker-
naere, Lekestraat 42 te Koeke-
lare – De Mokker.
Mevrouw  DRUWE BRIGITTE 
– komt er spreken over alter-
natieve groenten en fruit in 
hapjes en aperitieven. Een 
uitstekende gelegenheid om 
familieleden en vrienden met 
de komende feestdagen eens 
lekker te verwennen met ei-
gen kreaties.
Leden gratis, niet leden beta-
len 3 euro per gezin.
Bij inschrijving als nieuw lid 
wordt 3 euro terugbetaald.

bestel uw
zoekertjes ook

via  e-mail
zoeker@bazuin.be

met vermelding van:
tekst, facturatiegegevens 

en aantal maal 
te verschijnen 
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Nocturne expo ’Käthe Kollwitz’ 
met lezing van Joanie de rijke

KOEKELARE Woensdag 23 november2016 in Koekelare om 20 
uur: Bezoek aan de tentoonstelling ‘Kathe Kollwitz’ in het Käthe 
Kollwitz Museum, voorafgegaan door een lezing van Joanie de 
Rijcke op een locatie nabij het museum. Opgelet, plaatsen zijn 
beperkt. Momenteel zijn er nog maximum  20 plaatsen beschik-
baar. Zorg dat je erbij bent! Tickets 5 euro p.p. (drankje inbegre-
pen) Toerisme Koekelare – www.toerismekoekelare.be 
Tel. 051 610494 of via www.ticketwinkel.be

Joanie de Rijcke (43) is een Nederlandse jour-
naliste die in Vlaanderen woont en die in 2008 
werd ontvoerd door de Taliban in Afganistan. 
Na 8 dagen kwam ze vrij na betaling van los-
geld door haar Belgische werkgever. Zij schreef 
daarover een boek: “In handen van de taliban”

NET ZO UNIEK ALS U

ConnectedCAM Citroën™
36 combinaties om hem te personaliseren

Citroën Advanced Comfort®

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. 

Y F Y

citroen.be3,2 - 4,9 L/100 KM 83 - 110 G CO2/KM

NEW CITROËN C3NEW CITROËN C3

LANCERINGSWEEKEND OP 19 & 20 NOVEMBER, ZONDAG INBEGREPEN.

UW CITROËN CONCESSIEHOUDER

GARAGE-CARROSSERIE CAPPON NV
FABRIEKWEG 54, EERNEGEM - TEL: 059 29 91 03 - WWW.GARAGE-CAPPON.BE

Kerstmenu
Aperitief met mondgeneugten

• • •
Op vel gebakken zeebaars

sausje van limoenboter
• • •

Bisque d’homard
• • •

Filet van everzwijn
sausje van veenbessen

in huisgemaakte 
aardappelkroketten

• • •
Moelleux au chocolat

vanillesaus / frambozencreatie
• • •

Ko�  e met zoetigheden
• • •

Jeneverbar open

65 euro prijs menu
79 euro prijs menu +

geselecteerde wijnen en water

Oudejaarsmenu en
nieuwjaarsmenu

Trio van oud naar nieuw 
met coupe champagne

• • •
Koude en warme bereiding 

van ganzenlever / Luikse koek / 
espuma van mango, passievrucht

• • •
Halve babykreeft / verse kruidenboter

zongedroogde tomaat
• • •

Filet van hert / sausje van porto
wilde champignons / kastanje puree

• • •
Sabayon met vleugje citrus

• • •
Ko�  e met zoetigheden

• • •
Glaasje bubbels om het nieuwe jaar in 

te zetten (bij droog weer vuurwerk)

75 euro prijs menu
89 euro prijs menu +

geselecteerde wijnen en water

ALLE DAGEN VERSE LUNCH 
soep-hoofdgerecht en ko�  e of dessert 

aan 12€ 

Mexicostraat 16 - Ichtegem
T 0484 499 299 - 051 43 31 93 

Volg ons op Facebook
Maandag en dinsdag gesloten.

Mantelzorg 2016
KOEKELARE Het Sociaal Huis van Koekelare nodigt op woens-
dag 30 november alle mantelzorgers van Koekelare uit voor het 
jaarlijkse mantelzorgfeest. Het is de bedoeling om met dit  feest 
ALLE mantelzorgers te vieren. Als u in Koekelare woont en u 
zorgt voor een zorgbehoevende buiten Koekelare, dan wordt u 
ook verwacht op dit mantelzorgfeest! De mantelzorgers worden 
verwacht om 14 uur in de foyer van zaal De Balluchon te Koeke-
lare om te genieten van koffi e en dessertbuffet. Gelieve u in te 
schrijven voor 23 november aan de balie van het Sociaal Huis 
Ichtegemstraat 18 te Koekelare of telefonisch op 051 50 10 01. 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij maatschappelijk wer-
ker Sofi e Dewulf - 051 59 15 54. Wanneer? Woensdag 30/11/16 
vanaf 14 uur. Waar? De Balluchon Moerestraat 10 te 8680 Koeke-
lare Voor meer info en vragen: Schepen - OCMW voorzitter Stijn 
RAMBOER, stijn.ramboer@telenet.be of 0485 63 92 65
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OPENINGSUREN : weekdagen : 8-12u / 13-17u
zat. : 8 tot 12u - zat.-namiddag & zondag gesloten

Alle prijzen zijn btw exclusief 21%
Standaardkleur antraciet (donkergrijs) Steeds andere kleuren verkrijgbaar.

Rochesterlaan 1 • GISTEL (Industriezone) • Tel. 059 26 90 95 
Fax. 059 70 63 35 • www.staalco.be • info@staalco.be

Groot lot tweede keuze platen
NU BESCHIKBAAR aan sterk verlaagde prijzen

OOK EERSTE KEUZE PANELEN
TE VERKRIJGEN AAN SUPER LAGE 

GROOTHANDELPRIJZEN!!!

Openingsuren: weekdagen van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur
Zaterdag van 8 tot 12 - Zaterdagnamiddag en zondag gesloten

Terracotta, zwart of antraciet
breedte: 1,10 m - lengte op maat
Nu €11,70/m2

Niet geïsoleerde profi elplaat

Dakpanplaten

Eco-paneel

Eco-paneel

Verkrijgbaar in : 
2cm isolatie: €16,80/m2
3cm isolatie: €17,80/m2

Eco-top-polyester

uitermate geschikt voor de
agricultuur en de voeding-industrie
door de polyester onderplaat 
3cm isolatie €19,90/m2

Alle prijzen zijn btw exclusief 21%
Standaardkleur antraciet (donkergrijs) Steeds andere kleuren verkrijgbaar.

STAALCO
GROOT- EN KLEINHANDEL DAK- EN WANDPROFIELENPLATEN.

Dakpanplaten

verschillende maten
kleur: plastisol, terracotta, zwart

€11,70/m2

Niet geïsoleerde profielplaat

Bruin en andere kleuren
Nu €9,70/m2
Wit €6,95/m2

ook verkrijgbaar met
anti-condensdoek €12,10/m2

Rochesterlaan 1 • GISTEL (Industriezone) • Tel. 059/26.90.95 
Fax. 059/70.63.35 • www.staalco.be • info@staalco.be
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Antraciet en andere kleuren
breedte: 1,05 m - lengte op maat
Nu €9,70/m2 
ook verkrijgbaar
met anti-condensdoek
tegen meerprijs

Vanaf 3 cm isolatie
Antraciet of andere kleuren
breedte: 1,05 m - lengte op maat
Nu €17,80/m2

TEGELS WILLAERT BOUWMATERIALEN
Breed assortiment vloertegels.

Op zoek naar een keramische vloer- of wandtegel?
Start uw zoektocht in onze toonzaal, groot aanbod promoties, 

nieuwe collecties en inspiratietips voor nieuwbouw en renovatie!
Merken: Cotto d’Este, Floorgres, Kronos, Viva, Emil Ceramica, 

Panaria, Zelliges, Italgraniti, …
STEEDS VERSCHILLENDE PROMOTIES EN GROTE LOTEN OP STOCK

Oostmeetstraat 100 - Koekelare
T 051-58 80 65 of 051-58 28 10 - F 051-58 01 96

www.willaert-bouw.be

CONTAINERVERHUUR   &   CONTAINERPARK   REGIO BRUGGE

www.janhaeck.be  T 050 31 20 20   Pathoekeweg 390   8000 Brugge

✔ voordeligste prijzen
✔ snelste service
✔ containerpark ook open 
 op zaterdagmorgen

www.janhaeck.be - T 050 31 20 20
Pathoekeweg 390 - 8000 Brugge

Algemene Timmer-
en schrijnwerken

Dominique Baert
Torhoutsestraat 243 - Ruddervoorde
0471 297 922
dominiquebaert@hotmail.com

Interesse in onze

         volgende bouw-editie?

Neem 
contact op:

050 211 611
info@bazuin.be
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VRIJ 18, ZAT 19, ZON 20 NOVEMBER
VRIJ 25, ZAT 26, ZON 27 NOVEMBER 

vrij van 14u - 18.30 u • zat & zon van 10 tot 18 u  

‘T BRUGSCH STOELTJE

SPECIAAL VOOR DE          LEZERS.

BON - € 10
PER STOEL

Bij aankoop enkel stoelen

SPECIAAL VOOR DE          LEZERS.

BON - € 15
PER STOEL

Bij aankoop tafel met stoelen(uitgezonderd op
promoties)

(uitgezonderd op
promoties)

REUZE VERKOOP
VAN TAFELS EN STOELEN

SPECIALEVOORWAARDENVOOR HORECA

DE SPECIALIST IN 
LANDELIJKE- EN 
COTTAGESTIJL!

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

HERSTELLEN, HERRIETEN, 
HERBIEZEN EN 
HERGARNIEREN

STOELEN IN BEUK 
V.A. € 45
ZIT INBEGREPEN

TOONZAALMODELLEN TOT -50%

Torhoutsesteenweg 222 - Zedelgem (oude gebouwen Superia)
Tel. 050 20 01 07 • 0475 43 32 43 • www.stoeltje.be

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

MET

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016
DEUREN OPEN 19U00 - AANVANG 20U30

SINT-MARTINUSKERK KOEKELARE (CONCERTPLEIN)

LIVE KERSTCONCERT

Kaarten aan 15€ exclusief verkrijgbaar bij: Met dank aan:

REIZEN JOYE 
Atlasstraat 1  - Koekelare 

T 051 58 83 47
info@reizenjoye.be 

Sfeer- en praatcafé

Kerkstraat 10 - Koekelare
MONROE

INFOVOORMIDDAG
        inlichtingen en inschrijvingen

                   zaterdag 27 juni  ‘15
                       van 10 - 13 uur

      
         Ichtegemstraat 14/2 Koekelare

   051-58 85 45 smik@sint-rembert.be 

NIEUWE STUDIERICHTING

STE
M (science, technology, engineering, mathematics)

Ichtegemstraat 14/2 - Koekelare

BURGERLIJKE STAND
19/10/2016 TOT  25/10/2016

GEBOORTEN
• Fien Deblauwe, Zedelgem
• Elizabeth Brusseel, Diksmuide
• Adrien Knudde, Ichtegem
• Kato Van Nieuwenhoven,
   Kortemark
• Marilou Damman, Torhout
• Milo Vermaut, Ichtegem
• Mauro Serpieters, Ichtegem
• Janne Derycke, Torhout

HUWELIJKEN
• Johan Plets & 
   Samira Dumarey, Torhout

OVERLIJDENS
• Roger Vanhee, ongehuwd,
   Diksmuide 76 jaar
• André Vierstraete, 
   weduwnaar van Jeanne 
   Van Nieuwenhuyze, Torhout
   89 jaar
• Johan Bocqué, echtgenoot 
   van Ilse Gevaert, Torhout 
   45 jaar
• Julien Ramon, ongehuwd,
   Zedelgem 68 jaar
• Maurice Heindryckx,
   echtgenoot van Denise
   Van Nieuwenhuyze, Torhout
   81 jaar
• Norbert Duyck, Torhout
   63 jaar
• Camille Paque,
   weduwnaar van Odette
   Christiaens, Jabbeke 89 jaar

bestel uw
zoekertjes ook

via  e-mail
zoeker@bazuin.be

met vermelding van:
tekst, facturatiegegevens 

en aantal maal 
te verschijnen 
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Bestel een zoeker via
www.bazuin.be

/zoeker-bestellen www.facebook.com/
weekbladbazuin

IMMO
TE HUUR

IMMO
OVER TE NEMEN

Werkenstraat 16, 8820 Torhout. 
GARAGE of BERGPLAATS. 48 euro/
maand, alles inbegrepen. Voor info : 
050/21 13 30 13961-1189

Te Huur Torhout: Brildam 24, appar-
tement: 1 slpkamer, vernieuwde 
keuken en badkamer Onmid.vrij 
€485/maand 0479/590310 na 17u

6502-1158

IMMO
GEVRAAGD

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

TOZ / 6494-1075

TE HUUR: App Hoek zwane- & 
Oostendestr 2A Torhout : Hall living 
keuken 2 slpk badkamer afz. toilet 
berging met venster. 0474/ 94 16 43

12409-1202

WONING in de betaalbare prijs-
klasse. Te renoveren. Liefst met 
tuin. Tel. 0495/12.40.73 6216-1018

GEVRAAGD

Gevraagd Timmer en Schrijnwer-
ker. BVBA POLLET CHRIS Ervaring 
een pluspunt maar geen must. In 
bezit van rijbewijs BE. Veel variatie 
in job. Kunnen werken in team. Con-
tact: 051 57 00 19 6449-1195

NIEUWE HUIZEN
TE HUUR

TORHOUT HOEK VREDELAAN - 
WERKENSTRAAT LAGE EPC (± 50) 

ONMIDD. VRIJ - 2 OF 3 SLPS.

0477 214 124

63
92

-1
17

7

TE HUUR Eernegem 
(Achterstr. 126)

Woonhuis : 3 slaapkamers, tuin 
en uitweg voor fi etsen, garage
€625 epc 361

Bezoek tel. 050/47 00 01

www.DESMET-POUPEYE.be

73
49

-1
20

3

HANDELSZAAK
GROENTEN EN

FRUIT
0474 09 83 28

63
93

-1
20

5

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

TE KOOP: KOEKELARE
Uitzond ruime villa, gelegen op grondopp 18 868 m², perfect afgewerkt duurz kwaliteitsmaterialen. Uitstekende combinatie van rust 
en privacy met centr lig nabij Gistel, Torhout & Diksmuide. Gelijkvl: luchtige inkomh apart toilet en vestiaire - lichtr leefruimte met open, 
kwal kkn - waspl - koele kelder - bureel met aparte ingang – masterbedroom uitzond ruime dres - luxe 
badk gr inloopdouche en massagebad, dub lavabo, toilet - ruime slpk. Verdiep: ruime slpk - royale 
mezzanine met bureel en zithoek - ontspannings- welnessruimte met sauna, jacuzzi en douche - stoo-
klokaal. Polyv bijgebouwen: garage (186m²) / loods (150m²) / 2 stallingen (534 m² en 588m²). Ruime, 
onderhoudsvr aangelegde tuin met een prachtig panor uitzicht. Mogelijkh tot bijkopen van achterlig 
landbouwgr 15092m². EPC:255 kWh/m²j UC:20150225-0001734789-1

TE HUUR: KOEKELARE
Veldstr 78. Alleenst woning, gelijkvl: inkomh - toilet - 
bureau - liv - kkn - waspl - slpk - badk - berg - garage 
- terras - tuin. 1ste ver-
diep: nachth - 2 slpks. 
Gn huisdieren toege-
laten. Direct beschikb. 
EPC:718 kWh/m²jaar 
Huurpr 550 €/mnd

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst villa, gelegen op grondopp 1440 m² te Bovekerke. Gelijkvl: ruime inkomh 
- afzond toilet - gr liv (5,10x9,40m) - gr inger kkn (5x8,35m) - koele berg - bijkkn 
/ waspl - 2 gr slpks - badk met badkmeub/ afzond 
douche / ligb - garage - gr terras - gr gemetste polyv 
ruimte (8x 4m) - zon tuin - carport. 1ste verdiep 3 
ruime slpks - badk met toilet en afzond douche. Ge-
isol zolder. Deze villa is instapkl. EPC:368 kWh/m²j 
UC:20160424-0001856320-1. Vraagprijs 450 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Hovaerestraat 9, 
woning inkomhal - 
bureau - living - kkn 
- berging - 2 badk 
- wasplaats - garage - 
terras - tuin - 3 slpks - 
zolder. EPC:581 kWh/
m². Huurpr 650 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Zuidstr 9B bus 8, duplexapp, lift, inkomh, 
1 toilet, liv open inger kkn, terras voorz 
app, waspl / berg, 3 slpks, badk ligb / bad-
kmeub / toilet, gr terras achterz app, gr 
bergpl, gemeenschap fi etsenberg. Nabijh 
van openb verv en winkels. Gn huisdieren 
toegelat. Direct beschikb. Huurpr 600 €/
mnd (excl 50 €/mnd syndickost).

TE HUUR: KOEKELARE
De Wissel 20 A. Appartement, bestaande uit: inkomhal – 
living – keuken – badkamer – 2 slaapkamers – garage. 
Direct beschikbaar. EPC 
275 kWh/m². Huurprijs 
550 €/mnd

TE HUUR: 
KOEKELARE

3 Nieuwbouwapp Noordomstr 37 B1 
/ B2 / B3 gelijkvl 
620 €/mnd / 1ste 
verdiep 620 €/
mnd / 2de verdiep 
550 €/mnd EPC: 
app in aanbouw

TE KOOP: KOEKELARE
Volledig vernieuwd handelspand met mooi breed etalageraam in het centrum. Dit pand heeft een 
uitstekende visibiliteit en etalageruimte. Parkeergelegenh voor de 
deur en in de nabije omgeving. Winkelruimte/kantoorruimte met 
opp van 213 m². 100% instapklaar en perfect geïnstalleerd met: op 
maat gemaakt meubilair, alarm, verlichting, toilet, keuken... . Han-
delspand is geschikt voor winkel, kantoor, vrij beroep, horeca….
Kortom: sleutel op de deur .... en starten! Vraagprijs 310 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
2 open bebouwingen, garage berg, ink vestiaire, knusse leefruimte met eet- en zith en gr ramen, 
inger kkn met kwal toestellen, berg/wasruimte, sas met gasten-
toilet. Dakverdiep is er inger badk met dub lavabo, bad en/of in-
loopdouche, apart toilet en 4 slpks en zolder. Achtergelegen ruime 
tuin van ±400 m². Totale perceelopp is 510m². Koper heeft ruime 
inspraak in de eindafwerk en keuze van de materialen. Mogelijkh 
tot wind- en waterdichte afwerk of lage energiewoning.

Kantoor met kijketalage 
in de Ommegangstraat 4A 

te Koekelare 
(voorkant kerk De Mokker)

TE KOOP: KOEKELARE
Dit duplexappartement is gelegen 
in het centrum van Koekelare en 
inkomh - woonk - kkn - waspl 
- toilet - kelder - gr terras met 
ruime tuink - nachth - 3 slaapks - 
badk. CV aanwez. EPC:387 kWh/
m² UC:20091203-0000378604-
00000005-6. Vraagpr 198 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Deze woning is gelegen grondopp van 715 m² en inkomh - zith - eeth - kkn - 
berg - waspl - diepe tuin - 2 toiletten - 2 badka 
waarvan 1 op het gelijkvl - gr garage met er-
boven zolderruimte - nachthal - 3 slpks - berg 
op de 1ste verdiep - zolderruimte. EPC:340 
kWh/m² UC:20100421-0000510760-0000 
0005-4. Vraagpr 270 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
2 nieuw te bouwen charmante koppelwoningen  op een grondopp v 270 m² en 315 m², heel 
rustig gelegen vlakbij het gemeentelijk oosthof park en dat op slechts 5 min wandelen van de 
markt van centr. Wind- en waterdicht afgewerkt. Ruwbouw vol 
/ Daktimmerwerk / Dakpannen en zinkwerk (goten en afl eiders) 
/ Ramen met glas en buitendeuren / Voegwerk gevelstenen. Ge-
lijkvl: inkom - wc - grote living - keuken - tuin - terras - berging 
- inpandige garage. Verdieping : 3 slaapkamers - badkamer - 
zolder. Alle inl op kantoor.

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig gelegen alleenst woning (De mokker) op grondopp van 
660 m². Living - keuken - badkamer met ligbad en afzonderlijke 
douche - toilet - 3 slaapkamers 
- zolder - berging - terras - tuin 
- garage. Laag beschrijf mogelijk 
KI is 277 €. EPC:784 kWh/m²jaar 
UC:20160917-0001895392-1. 
Vraagprijs 175 000 €

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Nog 2 halfopen bebouwingen en 2 gesloten bebouwingen te koop. 
De bouwsti jl werd bepaald, de afwerking is vrij te kiezen. Contacteer 
ons vrijblijvend voor meer informati e! (gvg-wg-gdv-gvkr-vv-E70)   

Kortemark  -  Handzamestraat

- VIND HIER UW DROOMWONING -
www.huysmanbouw.be

REEDS 65% VERKOCHT 

I N S P I R A T I E  O M  O P  T E  B O U W E N

Huysman Bouw nv.
tel: 09 / 376 14 15
www.huysmanbouw.be
Huysman Bouw nv.
0497 / 599 995
www.huysmanbouw.be

Digitale versie 
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/
bazuin-digitaal
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Nieuw te Hooglede
H O O G L E D E 
Onlangs open-
de het echtpaar 
Geert Willaert 
en Karien De-
ruyter in de 
Bruggesteen-
weg 137 te 
Hooglede hun 
vernieuwde au-
tobedrijf onder 
de welgekende naam “CAR COMPANY”. 
Oorspronkelijk werd “CAR COMPANY” gestart in 2002 eveneens 
in de Bruggesteenweg maar door de snelle groei was er nood aan 
ruimte zodat ze genoodzaakt werden naar een groter pand uit te 
kijken. De nieuwe vestiging omvat een ruime toonzaal met wacht-
ruimte, een overzichtelijk wagenpark, een service zone en een 
bandenhotel.
CAR COMPANY is vooral gespecialiseerd in de aan- en verkoop 
van Duitse topoccasiewagens van de d’Ieteren groep VW - AUDI 
- SKODA - SEAT, de groep BMW-MINI, MERCEDES en  daarnaast 
ook VOLVO.
Naast de verkoop van wagens werd eveneens aan de klant ge-
dacht voor het verlenen van service na verkoop. Gespecialiseerd 
personeel met ervaring staat in voor onderhoud en herstelling aan 
méér dan concurrentiële prijzen en dit alles onder hetzelfde dak.
Geïnteresseerd in een nieuwe topoccasie? Aarzel niet om hen een 
bezoekje te brengen of neem contact op met CAR COMPANY. CAR 
COMPANY is te bereiken  via GSM 0472 602 206, vaste lijn 051 24 
91 93 of mail naar info@carcompany.be. Voor verdere info kan U 
ook steeds terecht op hun website www.carcompany.be. 
Binnenkort volgt een openingsweekend waar iedereen welkom is 
in de nieuwe vestiging!!! Meer info volgt…

Het leven van de bijen en 
hun nut voor onze natuur

BloemschikkenVoordracht
Engelstalige literatuur 

Gezinsbond Kortemark
Kortingskaarten 2017 NMBS

ICHTEGEM Op 17 november 2016 om 19u30 komt gastspreker 
Dhr. Bart Vandepoele naar GC De Ster. Bijen zorgen voor honing, 
zoemen, kunnen steken en wonen in kasten en nesten die we 
liever niet te dicht in onze buurt hebben. En dan zijn er nog de 
imkers, die dappere mannen met hun rokende spuitbussen en 
vreemde pakken. Veel verder reikt de gemiddelde kennis over de 
bijen niet. En dat is jammer, want het zijn niet alleen bijzonder nut-
tige dieren – vele fruit- en groentensoorten zouden eenvoudigweg 
verdwijnen zonder de bijtjes – het zijn ook harde en efficiënte wer-
kers en intelligente, sociale dieren met een heuse maatschappij en 
ingenieuze communicatiesystemen. Wist je bijvoorbeeld dat bijen 
dansen? Dat hun nest een architecturaal wonder is? Dat iedere 
bij een duidelijke taak heeft in het nest? Over dit alles en andere 
bijenweetjes komt Bart Vandepoele spreken. Leden gratis, niet – 
leden betalen 5 euro.

KORTEMARK Kerst is de periode van lichtjes en sfeervolle 
kerststukjes. Misschien wilt u zelf iets creëren. Samen met de 
werkgroep ‘Kortemark komt op tegen kanker’ kunt u, onder be-
geleiding, een fraai kerstuk maken. Er zijn 3 mogelijke data: of-
wel di 13/12,  ofwel wo 14/12,  ofwel vr 16/12 telkens om 19:30u 
in de Gildezaal, Schoolwegel 5, Handzame. Deelname in de kos-
ten:  35,00 euro  (drankje, hapje en alle materiaal inbegrepen). 
Inschrijven kan tot 29 november via overschrijving : BE50 9792 
5406 3718  op naam van Joke Pattyn. Graag in de mededeling 
van de overschrijving uw naam en gewenste datum (13 of 14 of 
16 december) meege-
ven. Breng wel mee: 
schaar, mesje en niet-
jesmachine.

Het stuk kan ook be-
steld worden: 45,00 
euro via onderstaande 
emailadres U geniet 
alvast nog vele jaren 
van deze creatie en u 
steunt ook nog ‘Kom 
op tegen Kanker’. 
Contactpersoon: Joke 
Pattyn, jokestef@tele-
net.be - 0494 61 81 65 
- www.kortemarkkom-
top.be

TORHOUT Donderdag 24 november 2016 om 20 uur in de biblio-
theek van Torhout Inkom 2.50 euro. Een reis doorheen klassieke 
en eigentijdse auteurs door Johan Strobbe. Deze activiteit kadert 
in de lezingenreeks ‘Tournee Literair’. Johan Strobbe, zelf Torhou-
tenaar, is verbonden aan de KU Leuven, waar hij doceert aan het 
Instituut voor Levende Talen en de Specifieke lerarenopleiding. Hij 
maakt een reis doorheen de Engelstalige literatuur, waarbij zowel 
de klassiekers als de eigentijdse auteurs aan bod komen. Meer info 
bij: Greta Naert, Bibliotheek Stad Torhout Ravenhofstraat 9  8820 
Torhout 050 22 11 40. In samenwerking met Ginter.

KORTEMARK Als lid van de Gezinsbond biedt deze kaart heel 
wat financiële voordelen voor veel gezinnen. Zo kunnen kinde-
ren, tussen 6 en 12 jaar, gratis reizen bij de NMBS, kinderen bo-
ven 12 jaar krijgen reducties tot 50%. Deze NMBS-kortingskaart 
voor grote gezinnen wordt toegestaan aan de ouders en aan de 
kinderen, die ten laste zijn en jonger zijn dan 25 jaar (vanaf 18 
jaar is er wel een schoolattest nodig). 
Er zijn wel een paar voorwaarden. Men moet lid zijn, of lid wor-
den van de Gezinsbond en 3 kinderen ten laste hebben of gehad 
hebben. Ook de ouders en de kinderen uit een nieuw samenge-
steld gezin, met minimum 3 kinderen, ten laste komen in aan-
merking. 
U hebt nog geen zo’n kaart, neem contact op met onderstaande 
verantwoordelijke.
Voor gezinnen die reeds kortingskaarten beschikken blijven 
deze kaarten voor kinderen tot hun 18 jaar geldig gedurende 6 
jaar. Ze dienen pas hernieuwd te worden aan de leeftijd van 12 
jaar en 18 jaar. Daarna moeten ze jaarlijks vernieuwd worden. 
Van 18 jaar is er ook een schoolattest nodig.
Voor de ouders zijn er 5-jaarlijkse kortingskaarten die nog geldig 
zijn tot 31/12/2020 en deze moeten dus niet hernieuwd worden.
Info en aanvragen van deze kaarten kan gebeuren op zaterdag 
26 november 2016 tussen 9:00 u tot 12.00 u, in Klein zaaltje, 
Nieuwstraat (naast de kerk), te Kortemark. De kostprijs bedraagt  
6,00 euro per gezin (ongeacht het aantal kaarten). Bij een eerste 
aanvraag is de lidkaart van de Gezinsbond en trouwboekje of 
attest samenstelling gezin nodig. Voor kinderen, ouder dan 18 
jaar, is er een schoolattest nodig. Info:  Roger Wynsberghe, Kou-
termolenstraat 40 Kortemark 051.56.68.48. roger.wynsberghe@
telenet.be (www.gezinsbondkortemark.be)

Stramien - katern 10-17-2234.indd   4 10/11/16   11:30



Bestel een zoeker via
www.bazuin.be

/zoeker-bestellen www.facebook.com/
weekbladbazuin

IMMO
TE HUUR

IMMO
OVER TE NEMEN

Werkenstraat 16, 8820 Torhout. 
GARAGE of BERGPLAATS. 48 euro/
maand, alles inbegrepen. Voor info : 
050/21 13 30 13961-1189

Te Huur Torhout: Brildam 24, appar-
tement: 1 slpkamer, vernieuwde 
keuken en badkamer Onmid.vrij 
€485/maand 0479/590310 na 17u
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Koekelare, Kortemark, Torhout, 
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5.500.000 BF) 056/20 64 28
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TE HUUR: App Hoek zwane- & 
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berging met venster. 0474/ 94 16 43

12409-1202
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Ommegangstraat 4A - Koekelare - Gsm 0476-77 24 46
www.vastgoedsinnaeve.be - info@vastgoedsinnaeve.be Jeffrey Sinnaeve

TE KOOP: KOEKELARE
Uitzond ruime villa, gelegen op grondopp 18 868 m², perfect afgewerkt duurz kwaliteitsmaterialen. Uitstekende combinatie van rust 
en privacy met centr lig nabij Gistel, Torhout & Diksmuide. Gelijkvl: luchtige inkomh apart toilet en vestiaire - lichtr leefruimte met open, 
kwal kkn - waspl - koele kelder - bureel met aparte ingang – masterbedroom uitzond ruime dres - luxe 
badk gr inloopdouche en massagebad, dub lavabo, toilet - ruime slpk. Verdiep: ruime slpk - royale 
mezzanine met bureel en zithoek - ontspannings- welnessruimte met sauna, jacuzzi en douche - stoo-
klokaal. Polyv bijgebouwen: garage (186m²) / loods (150m²) / 2 stallingen (534 m² en 588m²). Ruime, 
onderhoudsvr aangelegde tuin met een prachtig panor uitzicht. Mogelijkh tot bijkopen van achterlig 
landbouwgr 15092m². EPC:255 kWh/m²j UC:20150225-0001734789-1

TE HUUR: KOEKELARE
Veldstr 78. Alleenst woning, gelijkvl: inkomh - toilet - 
bureau - liv - kkn - waspl - slpk - badk - berg - garage 
- terras - tuin. 1ste ver-
diep: nachth - 2 slpks. 
Gn huisdieren toege-
laten. Direct beschikb. 
EPC:718 kWh/m²jaar 
Huurpr 550 €/mnd

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst villa, gelegen op grondopp 1440 m² te Bovekerke. Gelijkvl: ruime inkomh 
- afzond toilet - gr liv (5,10x9,40m) - gr inger kkn (5x8,35m) - koele berg - bijkkn 
/ waspl - 2 gr slpks - badk met badkmeub/ afzond 
douche / ligb - garage - gr terras - gr gemetste polyv 
ruimte (8x 4m) - zon tuin - carport. 1ste verdiep 3 
ruime slpks - badk met toilet en afzond douche. Ge-
isol zolder. Deze villa is instapkl. EPC:368 kWh/m²j 
UC:20160424-0001856320-1. Vraagprijs 450 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Hovaerestraat 9, 
woning inkomhal - 
bureau - living - kkn 
- berging - 2 badk 
- wasplaats - garage - 
terras - tuin - 3 slpks - 
zolder. EPC:581 kWh/
m². Huurpr 650 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Zuidstr 9B bus 8, duplexapp, lift, inkomh, 
1 toilet, liv open inger kkn, terras voorz 
app, waspl / berg, 3 slpks, badk ligb / bad-
kmeub / toilet, gr terras achterz app, gr 
bergpl, gemeenschap fi etsenberg. Nabijh 
van openb verv en winkels. Gn huisdieren 
toegelat. Direct beschikb. Huurpr 600 €/
mnd (excl 50 €/mnd syndickost).

TE HUUR: KOEKELARE
De Wissel 20 A. Appartement, bestaande uit: inkomhal – 
living – keuken – badkamer – 2 slaapkamers – garage. 
Direct beschikbaar. EPC 
275 kWh/m². Huurprijs 
550 €/mnd

TE HUUR: 
KOEKELARE

3 Nieuwbouwapp Noordomstr 37 B1 
/ B2 / B3 gelijkvl 
620 €/mnd / 1ste 
verdiep 620 €/
mnd / 2de verdiep 
550 €/mnd EPC: 
app in aanbouw

TE KOOP: KOEKELARE
Volledig vernieuwd handelspand met mooi breed etalageraam in het centrum. Dit pand heeft een 
uitstekende visibiliteit en etalageruimte. Parkeergelegenh voor de 
deur en in de nabije omgeving. Winkelruimte/kantoorruimte met 
opp van 213 m². 100% instapklaar en perfect geïnstalleerd met: op 
maat gemaakt meubilair, alarm, verlichting, toilet, keuken... . Han-
delspand is geschikt voor winkel, kantoor, vrij beroep, horeca….
Kortom: sleutel op de deur .... en starten! Vraagprijs 310 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
2 open bebouwingen, garage berg, ink vestiaire, knusse leefruimte met eet- en zith en gr ramen, 
inger kkn met kwal toestellen, berg/wasruimte, sas met gasten-
toilet. Dakverdiep is er inger badk met dub lavabo, bad en/of in-
loopdouche, apart toilet en 4 slpks en zolder. Achtergelegen ruime 
tuin van ±400 m². Totale perceelopp is 510m². Koper heeft ruime 
inspraak in de eindafwerk en keuze van de materialen. Mogelijkh 
tot wind- en waterdichte afwerk of lage energiewoning.

Kantoor met kijketalage 
in de Ommegangstraat 4A 

te Koekelare 
(voorkant kerk De Mokker)

TE KOOP: KOEKELARE
Dit duplexappartement is gelegen 
in het centrum van Koekelare en 
inkomh - woonk - kkn - waspl 
- toilet - kelder - gr terras met 
ruime tuink - nachth - 3 slaapks - 
badk. CV aanwez. EPC:387 kWh/
m² UC:20091203-0000378604-
00000005-6. Vraagpr 198 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Deze woning is gelegen grondopp van 715 m² en inkomh - zith - eeth - kkn - 
berg - waspl - diepe tuin - 2 toiletten - 2 badka 
waarvan 1 op het gelijkvl - gr garage met er-
boven zolderruimte - nachthal - 3 slpks - berg 
op de 1ste verdiep - zolderruimte. EPC:340 
kWh/m² UC:20100421-0000510760-0000 
0005-4. Vraagpr 270 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
2 nieuw te bouwen charmante koppelwoningen  op een grondopp v 270 m² en 315 m², heel 
rustig gelegen vlakbij het gemeentelijk oosthof park en dat op slechts 5 min wandelen van de 
markt van centr. Wind- en waterdicht afgewerkt. Ruwbouw vol 
/ Daktimmerwerk / Dakpannen en zinkwerk (goten en afl eiders) 
/ Ramen met glas en buitendeuren / Voegwerk gevelstenen. Ge-
lijkvl: inkom - wc - grote living - keuken - tuin - terras - berging 
- inpandige garage. Verdieping : 3 slaapkamers - badkamer - 
zolder. Alle inl op kantoor.

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig gelegen alleenst woning (De mokker) op grondopp van 
660 m². Living - keuken - badkamer met ligbad en afzonderlijke 
douche - toilet - 3 slaapkamers 
- zolder - berging - terras - tuin 
- garage. Laag beschrijf mogelijk 
KI is 277 €. EPC:784 kWh/m²jaar 
UC:20160917-0001895392-1. 
Vraagprijs 175 000 €

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Nog 2 halfopen bebouwingen en 2 gesloten bebouwingen te koop. 
De bouwsti jl werd bepaald, de afwerking is vrij te kiezen. Contacteer 
ons vrijblijvend voor meer informati e! (gvg-wg-gdv-gvkr-vv-E70)   

Kortemark  -  Handzamestraat

- VIND HIER UW DROOMWONING -
www.huysmanbouw.be

REEDS 65% VERKOCHT 

I N S P I R A T I E  O M  O P  T E  B O U W E N

Huysman Bouw nv.
tel: 09 / 376 14 15
www.huysmanbouw.be
Huysman Bouw nv.
0497 / 599 995
www.huysmanbouw.be

Digitale versie 
van deze week!
surf snel naar

www.bazuin.be/
bazuin-digitaal
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Circulatie comfort beautiful in top 
géén sms of prive nrs. Bel: 0497 25 
50 60 2239

SOFIE, slanke blondine ontvangt 
ma t.e.m. vrij 10-21u. Op afspraak 
via 0474 25 08 42 6461-1070

Els - Axel - Sara! 10 uur tot 18 uur. 
Alles kan en ook Nuru Massages. 
059 51 26 05 of 0475 57 27 78 
www.kiss-to-elsje.be 13962-1191

PRIVE TINNEKE
& VRIENDIN

ontvangen heren - senioren.
100% discreet. Bodymassage.

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

www.tinneke.be
Tel. 050/39 55 14

62
16

-1
19

8

NIEUW!
VICKY 42 JAAR

Ma 10 u tot 17u Dins. tot vrij. 
14u tot 22u. ENKEL OP

AFSPRAAK 0470/248138 
Iedereen welkom 60+ Geen sms, 

geen privénummers. 

13
95

1-
11

85
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BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
Z 

/ 1
24

94
-1

13
1

MASSAGE

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

10864-1169

PRIVE EN ESCORT ANOUCK
Knap en spontaan vrouwtje (38j). 
Ontv. privé in zone 051 [Izegem]. 

7 op 7. Komt ook bij jou thuis. 
Geef gerust een belletje, gn sms- 
& privénr. Bereikb. vn 8u. tot ...
ANOUCKIZEGEM.BE 

0491 52 88 80 63
90

-1
02

9

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 78 €/m3

Vers hout: 65 €/m3

Specksteenhout droog : 58 €/m3

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

050/82 52 25 TO
Z 

/ 6
49

0-
11

28

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs
6489-1132  / TOZ

Angelique Ero-Massages 0497/02 
54 47. Alle dagen open. Ook man 
(Maxim) voor man. 0497/83 85 22. 
Regio Aardooie. 10958-1133

Aankoop POSTZEGELS, munten, 
postkaarten - 'T ARCHIEFJE 0475 
53 42 84

6216-1136

Sinterklaas en vele Pieten. 050 21 
72 68 9006-1188

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

7699-1105

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be TOZ / 12731-1147

ALFREDO, de spaanse kok  komt 
zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be TOZ / 6386-1181

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TOZ / 12022-1119

TUINONTWERP-AANLEG-SNOEIEN 
HAGEN-BOMEN TOTAALCONCEPT-
ZAAIEN-BEMESTEN-SPROEIEN 
NICOLAS DEVOLDER 0468/23 46 
87-SNELLE BEDIENING 6314-1125

TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68 TO
Z 

/ 6
51

2-
10

87

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 65
12

-1
17

1

ALLERLEI
Buddy's gold,  Aan- en verkoop 
goud, zilver, diamant, oude juwelen. 
z.w. Dweerstraat 8 Brugge 050/34 
02 28 6216-1008

Man 39j. slank, knap, 1m80 groot, 
zoekt vrouw tussen de 18-50 jaar. 
Uiterlijk speelt geen rol, innerlijk telt 
! Bel 0492 889 737 13972-1201

Torhout – Zedelgem – Ichtegem  & omstreken

RUIMDIENST
reinigen en opvullen

MAZOUTTANKS
 050 20 19 28

www.vanhovecleaning.be

62
16

-1
00

9

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65

-1
13

4

Te koop: TEELAARDE containers 
Vulsteke - KORTEMARK 051-56 85 
80 intr. prijs 7536-1146

TE KOOP

VRIENDSCHAP

Droog brandhout ICHTEGEM - 0474 
21 78 74 6299-1004

Herenfiets, koersfiets en fiets-
rek (2 fietsen) voor op trekhaak. 
(Zedelgem) Inlichtingen 0486 808 
689 8633-1190

Totale uitverkoop van buxus, 
struikjes voor haag, bollen allerlei 
en pinnen. Zeer goedkoop, Koeke-
lare. 051588544 12658-1192

Hometrainer merk TUNTURI (thuis-
zorgwinkel CM) in perfecte staat.
Weg wegens plaatsgebrek. Prijs 
o.t.k. 0471888774 12361-1194

DIEREN
CHIHUAHUA PUPS Lang haar van 
kampioen afstamming. Voordelige 
prijs! HK10304596 0495 29 88 34

6398-1172

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1137

AUTO’S
Mercedes E220,Diesel zwart, 
bouwj. 2011, KM 40000 diverse 
opties GPS, dodehoek systeem, 
censoren voor en achter, alu vel-
gen, rustverklikker, is enkel gebruikt 
voor ceremoniewagen vandaar de 
lage km stand, elktr buitenspiegels, 
cruisecontrol wagen als nieuw echt 
een buitenkans, prijs 20000€ 0468 
28 43 92 13966-1196

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

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

Open: Ma. tot vr. van 10 tot 12 en van 13:30 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag gesloten

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

Toonzaal: 850 m2
Goederen selectief op waarde en kwaliteit gekeurd

14
d.

/ T
OZ

 / 
65
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14
4

SNOEIEN VAN BOMEN
EN HAKSELEN

Prijsofferte voor aanleg of opfris-
sen van uw tuin-onderhoudscon-

tract voor uw tuin DEVOLDER 
NICOLAS TUINEN BELACASA

0468/ 23 46 87
NICOLAS DEVOLDER

63
14

-1
20

4

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be 14

-d
gs

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM
CHAUFFEUR voor blinde persoon 
uit de regio. Inlichtingen 0477 91 
87 54 6194-1200

Metser met ervaring BVBA BAELE 
TORHOUT 0472 801 390 11181-1178

GEVRAAGD TE ZEDELGEM EXTRA'S 
WEEKENDWERK TEL: 04759469 35

8293-1183

GEVRAAGD
PUR-spuiter

ervaring is een pluspunt
info@vanbossel.be

0495 69 45 18 63
74

-1
18

0

FLEXI-JOB
In t' Stee Torhout voor functie 

afwas weekends (zat.) en 
kknpersoneel (wknds)

0479 62 77 32
(Chantal) 65

27
-1

17
6

 ZAALPERSONEEL
gezocht full-time

Spijshuis Godelieve
woensdag tot zondag

vanaf 12u
zaterdagavond vanaf 18u30 

enkel op afspraak op

0475 73 55 40

63
74

-1
18

0
13
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5-
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93
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Circulatie comfort beautiful in top 
géén sms of prive nrs. Bel: 0497 25 
50 60 2239

SOFIE, slanke blondine ontvangt 
ma t.e.m. vrij 10-21u. Op afspraak 
via 0474 25 08 42 6461-1070

Els - Axel - Sara! 10 uur tot 18 uur. 
Alles kan en ook Nuru Massages. 
059 51 26 05 of 0475 57 27 78 
www.kiss-to-elsje.be 13962-1191

PRIVE TINNEKE
& VRIENDIN

ontvangen heren - senioren.
100% discreet. Bodymassage.

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

www.tinneke.be
Tel. 050/39 55 14

62
16

-1
19

8

NIEUW!
VICKY 42 JAAR

Ma 10 u tot 17u Dins. tot vrij. 
14u tot 22u. ENKEL OP

AFSPRAAK 0470/248138 
Iedereen welkom 60+ Geen sms, 

geen privénummers. 

13
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BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

TO
Z 

/ 1
24

94
-1

13
1

MASSAGE

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

10864-1169

PRIVE EN ESCORT ANOUCK
Knap en spontaan vrouwtje (38j). 
Ontv. privé in zone 051 [Izegem]. 

7 op 7. Komt ook bij jou thuis. 
Geef gerust een belletje, gn sms- 
& privénr. Bereikb. vn 8u. tot ...
ANOUCKIZEGEM.BE 

0491 52 88 80 63
90

-1
02

9

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 78 €/m3

Vers hout: 65 €/m3

Specksteenhout droog : 58 €/m3

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

050/82 52 25 TO
Z 

/ 6
49

0-
11

28

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs
6489-1132  / TOZ

Angelique Ero-Massages 0497/02 
54 47. Alle dagen open. Ook man 
(Maxim) voor man. 0497/83 85 22. 
Regio Aardooie. 10958-1133

Aankoop POSTZEGELS, munten, 
postkaarten - 'T ARCHIEFJE 0475 
53 42 84

6216-1136

Sinterklaas en vele Pieten. 050 21 
72 68 9006-1188

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

7699-1105

Aankoop inboedels allerhande 
opruimingen ophaling oud ijzer 
0494/85 73 95 info@verkoopzaal-
robbe.be TOZ / 12731-1147

ALFREDO, de spaanse kok  komt 
zelf bij u paella maken! 050 39 00 99 
OF 0478 33 95 49 - www.bijalfredo.
be TOZ / 6386-1181

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TOZ / 12022-1119

TUINONTWERP-AANLEG-SNOEIEN 
HAGEN-BOMEN TOTAALCONCEPT-
ZAAIEN-BEMESTEN-SPROEIEN 
NICOLAS DEVOLDER 0468/23 46 
87-SNELLE BEDIENING 6314-1125

TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68 TO
Z 

/ 6
51

2-
10

87

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 65
12

-1
17

1

ALLERLEI
Buddy's gold,  Aan- en verkoop 
goud, zilver, diamant, oude juwelen. 
z.w. Dweerstraat 8 Brugge 050/34 
02 28 6216-1008

Man 39j. slank, knap, 1m80 groot, 
zoekt vrouw tussen de 18-50 jaar. 
Uiterlijk speelt geen rol, innerlijk telt 
! Bel 0492 889 737 13972-1201

Torhout – Zedelgem – Ichtegem  & omstreken

RUIMDIENST
reinigen en opvullen

MAZOUTTANKS
 050 20 19 28

www.vanhovecleaning.be

62
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KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

76
65

-1
13

4

Te koop: TEELAARDE containers 
Vulsteke - KORTEMARK 051-56 85 
80 intr. prijs 7536-1146

TE KOOP

VRIENDSCHAP

Droog brandhout ICHTEGEM - 0474 
21 78 74 6299-1004

Herenfiets, koersfiets en fiets-
rek (2 fietsen) voor op trekhaak. 
(Zedelgem) Inlichtingen 0486 808 
689 8633-1190

Totale uitverkoop van buxus, 
struikjes voor haag, bollen allerlei 
en pinnen. Zeer goedkoop, Koeke-
lare. 051588544 12658-1192

Hometrainer merk TUNTURI (thuis-
zorgwinkel CM) in perfecte staat.
Weg wegens plaatsgebrek. Prijs 
o.t.k. 0471888774 12361-1194

DIEREN
CHIHUAHUA PUPS Lang haar van 
kampioen afstamming. Voordelige 
prijs! HK10304596 0495 29 88 34

6398-1172

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1137

AUTO’S
Mercedes E220,Diesel zwart, 
bouwj. 2011, KM 40000 diverse 
opties GPS, dodehoek systeem, 
censoren voor en achter, alu vel-
gen, rustverklikker, is enkel gebruikt 
voor ceremoniewagen vandaar de 
lage km stand, elktr buitenspiegels, 
cruisecontrol wagen als nieuw echt 
een buitenkans, prijs 20000€ 0468 
28 43 92 13966-1196

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

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

Open: Ma. tot vr. van 10 tot 12 en van 13:30 tot 17:00 uur
zaterdag en zondag gesloten

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

Toonzaal: 850 m2
Goederen selectief op waarde en kwaliteit gekeurd
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SNOEIEN VAN BOMEN
EN HAKSELEN

Prijsofferte voor aanleg of opfris-
sen van uw tuin-onderhoudscon-

tract voor uw tuin DEVOLDER 
NICOLAS TUINEN BELACASA

0468/ 23 46 87
NICOLAS DEVOLDER

63
14

-1
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4

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
Containers van klein tot groot (8 tot 40 m3)
Service 7 op 7 dagen - Alle afval
www.containers-verhuur.be 14

-d
gs

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM
CHAUFFEUR voor blinde persoon 
uit de regio. Inlichtingen 0477 91 
87 54 6194-1200

Metser met ervaring BVBA BAELE 
TORHOUT 0472 801 390 11181-1178

GEVRAAGD TE ZEDELGEM EXTRA'S 
WEEKENDWERK TEL: 04759469 35

8293-1183

GEVRAAGD
PUR-spuiter

ervaring is een pluspunt
info@vanbossel.be

0495 69 45 18 63
74

-1
18

0

FLEXI-JOB
In t' Stee Torhout voor functie 

afwas weekends (zat.) en 
kknpersoneel (wknds)

0479 62 77 32
(Chantal) 65

27
-1

17
6

 ZAALPERSONEEL
gezocht full-time

Spijshuis Godelieve
woensdag tot zondag

vanaf 12u
zaterdagavond vanaf 18u30 

enkel op afspraak op

0475 73 55 40
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BURGERLIJKE STAND
31/10/2016 TOT  07/11/2016

GEBOORTEN
• Mason Naeyaert, Koekelare
• Giselle Kerkhove, Torhout
• Inga Sieracka, Oostkamp
• Luz Aertssen, Zedelgem
• Thomas Vandycke, Zedelgem
• Nigel De Martelaere, Koekelare
• Alice Willaert, Torhout
• Amy Devriese, Ledegem
• Ana Deruwe, Zedelgem
• Noya Espeel Vandycke, Torhout
• Matthieu Jonckheere, Jabbeke
• Margaux Debruyne, Diksmuide
 
HUWELIJKEN
• Michaël Teetaert & 
   Shana Vandaele, Torhout

OVERLIJDENS
• Charles Verzyck, echtgenoot
   van Hedwige Bogaert, 
  Ichtegem 92 jaar
• Noël Dedeyster, echtgenoot 
   van Monica Poiz, Koekelare 
   81 jaar
• Simonne Maes, weduwe 
   van Marceau Riem, Ichtegem
   95 jaar
• Raïs Vanassche, weduwe 
   van Frans Laevens, Torhout
   87 jaar
• Lia Boddin, weduwe van
   Roger Mulier, Kortemark
   77 jaar

bestel uw zoekertjes ook
via  e-mail zoeker@bazuin.be

met vermelding van:
tekst, facturatiegegevens 

en aantal maal te verschijnen 

Bruggestraat 113 - Torhout

050 211 611 - info@printea.be - www.printea.be

instagram.com/print_ea - twitter.com/print_ea

Wij helpen u graag 
op een creatieve manier...

Denk nu reeds 
aan uw 

eindejaarskaarten
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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 17 november t.e.m. woensdag 23 november 2016.

€ 16,50/kg

€ 1,78

€ 17,95/kg

€ 13,50/kg

€ 20,63/kg

€ 15,90/kg

-€3/KG

NIEUW

2+1 GRATIS30% KORTING

€1650
/kg

€1320
/kg

Mosterdspek

Kabeljauwfi let

Parmesansalami

Lamskoteletten
natuur of gemarineerd

vanaf €19,94/kg
€16,95/kg

Surimisalade

Natuurlijk niet-bruisend 
mineraalwater
Valvert
8 x 50 cl
of 6 x 1,5 L

Broccoli
Herkomst: Spanje
Stuk van 400 g
€1,67/kg

Smeerpasta met 
hazelnoten
Crunchy
400 g - €6,23/kg

€134

€249

VOOR 2

Mosterdkaas

Staafvormige koekjes 
gehuld in chocolade
Lu - Mikado - Alle variëteiten
Van 51 tot 75 g
vanaf €4,17
€3,34 voor 3 (€14,83/kg)

vanaf €11,25
€7,50 voor 3 (€0,63/L)

-20% bij aankoop van 3 dozen

2de TEGEN 1/2 PRIJS

CombineerProfi teer&

CombineerProfi teer&

NIEUWE SPAARACTIE
KARL LAGERFELD
HUISHOUDLINNEN

VAN 20 OKTOBER
T.E.M. 14 JANUARI

ALLE INFO
IN ONZE WINKEL

PROFITEER

VAN

-70%*

KORTING OP

DE COLLECTIE

€1525
/kg

€1080
/kg

€1272
/kg
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