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

info@bazuin.be
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Week 43
25/10/2017
51° Jaargang 
Editie 2279

VEEL 
LEES 

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

De Wereld is Klein

GRATIS
FRISDRANKEN GRATIS

TAFEL-
WIJN

DEVOLDER
optiek • juwelen • uurwerken 

Sinds 1865 uw vertrouwen waard

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

Hippe collectie voor kinderen, tieners én volwassenen
tussen de €99 & €179.

brillen
100% 

Made in Belgium, 
betaalbaar, 

jong en mooi.

Openingsuren zie website

TORHOUT   NOORDLAAN 12
Openingsuren zie website

BIS – Beurs 
voorwaarden

Opendeurdagen
tot 31 oktober

Open op zondag 
29 oktober

RESTAURANTChantilly
Noordlaan 21 - Torhout - T 050 21 61 61

www.chantilly-restaurant.be

BRUNCHBUFFET
vis en vlees à gogo

Iedere zaterdagavond vanaf 19.00 uur
Iedere zondagmiddag vanaf 12.00 uur

vanaf heden 
KLASSIEKE 
WILDBEREIDINGEN
Fazant en hertekalf, fi let, enz...

Stramien - katern 1-9-2279.indd   1 20/10/17   11:09



BAZUIN   •  03  •  25/10/2017BAZUIN   •  02  •  25/10/2017

Lingeriezaak  Lady Romina
Dorpsstraat 27 - Koekelare - 051 51 07 11
Openingsuren: 9u00 tot 12u00 en 13u30 tot 18u00

Gesloten op maandag en woensdag- en zondagnamiddag

ACTIE
SLAAP-
KLEDIJ

van 18 oktober
t.e.m. zon. 29 oktober

Merken: 
Woody, 
Linagdore, 
Manned, 
Lords&
Lillies,...

Ringella -15%

NIEUW TE KOEKELARE

Overige merken -10%

Wat begon als een wild idee en een passie voor kaas is uit-
gegroeid tot het Kaaspand, een prachtige winkel met een 
overheerlijk assortiment kazen. We bieden ook vers brood en 
tal van delicatessen aan zoals; antipasti en fi jne vleeswaren.  
En om dit alles compleet te maken begeleiden we je ook graag 
bij de correcte keuze van de bijhorende bieren en wijnen.

Hopelijk tot gauw en smakelijk!
Maaike

NIEUWE HANDELAAR 
met SPAARKAARTKORTING 

GEZINSBOND 
te Zarren vanaf 28 oktober 2017

 ‘ T  K A A S PA N D  - Stadenstraat 23 - Zarren
0485 49 16 82 - www.kaaspand.be

Openingsuren: ma, woe, do, vr. van 8-12u &13-18.30u
za. van 8-18.30u - zo. van 8-12u

Roeselarebaan 43 - Lichtervelde 
0492/57.21.00
www.schilderendecoratievema.be

Bent u op zoek naar 
   kwalitatieve en 
duurzame schilderwerken duurzame schilderwerkenduurzame schilderwerken

37ste Bietenstoet 
met animatie en optredens

 
ICHTEGEM  Vorig jaar vierde Ichtegem het 1700ste geboorte-
jaar van Sint-Maarten, maar kon de bietenstoet niet uitgaan 
door het gure weer. Daarom herneemt de gemeente deze bij-
zondere viering op vrijdag 3 november aanstaande en blijft het 
centrale thema van het volksfeest dan ook ‘de middeleeuwen’.
 
De feeërieke, geanimeerde bietenstoet trekt om 18u30 al voor 
de 37ste keer door de straten van Ichtegem. De Sint op zijn 
witte schimmel wordt begeleid door muziek (Thebaans Ensem-
ble Intrada, fanfare Sint-Cecilia), animatie en vuurkunst, vlag-
genzwaaiers (volksdansgroep ’t Vrij Uurke), zwarte pieten en 
honderden kinderen en hun ouders. Breng zeker je uitgeholde 
biet mee! Na aankomst is er zoals gewoonlijk allerlei animatie, 
prijsuitreiking voor mooist versierde biet en etalage, verschil-
lende optredens (’t Vrij Uurke, zangstonde) en niet te vergeten 
een heerlijk smuldorp door de lokale verenigingen. Sint-Maar-
tensvuurtjes zorgen voor heel wat sfeer en er zijn acts door 
‘vuurkunstenares’ Annemarie Schoonens en een vuurspuwen-
de nar.
 
Als apotheose zorgen de 6 muzikanten van ‘Les Busiciens’ voor 
een wervelend muzikaal slot. Zij toeren elk jaar met hun busje 
(vandaar ‘Les Busiciens’) naar het zonnige zuiden. Dat zorgt 
voor een warm en werelds repertoire met een vakantiesfeertje, 
en dat allemaal in de herfst …
 
Kom je op vrijdag 3 november verwarmen aan dit prachtige 
spektakel voor jong en oud, op en rond het Dr. Bruwierplein 
(aan het gemeentehuis) in Ichtegem!
 
Meer info: www.ichtegem.be en www.lesbusiciens.be
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www.LOETERS.be
9 WINKELS

en WEBSHOP

ELEKTRO
LOETERS

2 JAARGARANTIE

Meeneemprijs

Bruggesteenweg 297 (baan Torhout - Roeselare) 
GITS
MAANDAG TOT ZATERDAG 9.30-12.30 U / 13.30-18.00 U
ZONDAG  GESLOTEN

€399
FSCR90412

WHIRLPOOL WASMACHINE
van 4 tot 9 kg

jaarbeurs
roeselare
65ste

1 tot en met 12 november 2017

Open van 14u tot 19 uur

Nocturne donderdag 9 november van 14u tot 22u.

Tombola met SUPER PRIJZEN 
(met ingevulde toegangskaart)

Hoofdprijs Cheque 500 Euro

Iedere dag 1 winnaar van 65 Subito’s

Iedere dag 4 waardebonnen van 25€ voor 

een restaurantbezoek in de Albrecht Rodenbachstreek.

DE REIS ROND DE WERELD
10-11-12 november

In de seminariezaal van Expo Roeselare

Win een reischeque van 1.000 Euro

(1 Bon geldig bij aankoop van 1 betalende toegang)

Niet cumuleerbaar met andere kortingen.1€ kortingUITKNIPBON

jaarbeurs

roeselare
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NIEUW! 
BOUWSHOP 

VOOR 
PROFESSIONELEN 

EN DOE-HET-ZELVERS

LOTEN:
dakpannen, keramische tegels 

en buitenbetegeling

WIJ BLIJVEN OPEN
TIJDENS DE VERBOUWINGEN!!!

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

Ook open op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

WIJNENDALE STATION
Huisbereide 

dagschotels met soep
 voor €13,50
Verse mega wafels 

Zonnig terras - Ruime parking

Tearoom - Brasserie

Wijnendale Stationstraat 85-87 
Torhout (Wijnendale)

T 0478 72 55 44 
Volg ons op Facebook

Openingsuren: 
Maandag, dinsdag, -donderdag 10u tot 18u
Vrijdag  10u tot 18u - Zaterdag 10u tot 21u 

Zondag 9u30 tot 21u
Woensdag rusten we uit!

OPEN 

1 
NOVEMBER 

Film “Het Tweede Gelaat” 
van Jan Verheyen  weldra te zien 

in de Balluchon te Koekelare
 
KOEKELARE  Het Koekelaarse Feestcomité organiseert  op-
nieuw een fantastische cultuuravond op woensdag 29 november 
2017 in de Balluchon. Deze keer pakken ze uit met een fi lm-
avond. Regisseur Jan Verheyen komt er zijn nieuwste fi lm “Het 
Tweede Gelaat” voorstellen. Deze opvolger van o.a. De Zaak Alz-
heimer is ook een prent die gebaseerd is op een bestseller van 
thrillerauteur Jef Geeraerts. Koen De Bouw en Werner Desmedt 
kruipen voor de derde keer in de kleren van het spelersduo Vin-
cke en Verstuyft.

KAARTEN voor deze cul-
tuuravond zijn verkrijg-
baar in café De Monroe 
(Kerkstraat 10) aan amper 
8 euro. Na de voorstelling 
zal Jan Verheyen vragen 
beantwoorden van het pu-
bliek. De deuren en bar van 
De Balluchon gaan open 
om 18u30. De fi lmvoorstel-
ling begint om 19.30 uur. 
Wie kaarten wil wacht best 
niet te lang… op is op!

Leuk om te weten is dat 
Het Tweede Gelaat op 14 
oktober in wereldpremière 
gaat op het international 
Film Festival van Chicago!

Digitale versie 
van deze week!
surf snel naar
www.bazuin.be
/bazuin-digitaal
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shop.vermeersch-deconinck.be
dinsdag - vrijdag: open van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 uur  I  zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur doorlopend open

zondag van 9.00 tot 12.00 uur  I  maandag van 13.00 tot 18.00 uur  I Gesloten op zondagnamiddag, maandagvoormiddag en op feestdagen

shop.vermeersch-deconinck.be
dinsdag - vrijdag: open van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 18.00 uur  I  zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur doorlopend open

zondag van 9.00 tot 12.00 uur  I  maandag van 13.00 tot 18.00 uur  I Gesloten op zondagnamiddag, maandagvoormiddag en op feestdagen
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KEUKENS | BADKAMERS | DRESSINGS | 
SLAAPKAMERKASTEN | 
TOTAALINRICHTINGEN | FINEERPARKET

Oostendesteenweg 22, 8480 ICHTEGEM.
050/64 13 96
info@keukensrobbelin.be
www.keukensrobbelin.be

Openingsuren:
Maandag tot Vrijdag van 10 u tot 12 u en van 13 u 30 tot 18 u 
Zaterdag van 10 u tot 17 u
Gesloten op woensdag en zondag (Mogelijk op afspraak)

SPECIALE ACTIES TOT 15 NOVEMBER

• VOLUMEKASTEN VOOR DE PRIJS VAN STANDAARDKASTEN – “15% VOLUME GRATIS”
• DUURSTE TOESTEL GRATIS BIJ AANKOOP VAN  EEN ILWA KEUKEN MET 5 ELECTROLUX TOESTELLEN

SINT-MARTINUSKERK KOEKELARE
(CONCERTPLEIN)

TOEGANGSKAART €20

Ke�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertKe�  concertZAT. 9 DECEMBER 2017
OM 20U

U KAN BIJ UW THOMAS COOK TRAVEL SHOP 
TERECHT VOOR AL UW REIZEN OP MAAT:

zonvakanties, citytrips, wintersport, cruises, 
maar ook sportvakanties, groepsvakanties, 

rondreizen en à la carte reizen.

Thomas Cook Travel Shop - Reizen Joye 
Atlasstraat 1 - KOEKELARE

tel: 051 58 83 47 - koekelare@thomascookts.be

U kan bij uw Thomas Cook Travel Shop
terecht voor al uw reizen op maat:
zonvakanties, citytrips, wintersport, 
cruises, maar ook sportvakanties, 

groepsvakanties,
rondreizen en à la carte reizen.

Thomas Cook Travel Shop 
Reizen Joye
Atlasstraat 1 - Koekelare

tel: 051 58 83 47 - info@reizenjoye.be

KAARTEN EXCLUSIEF TE VERKRIJGEN BIJ:

Kom op tegen Kanker 
Plantjesverkoop 

 
TORHOUT  Vrijwilligers van SKAT (Sociaal Komité Actie Torhout) 
hebben 1600 plantjes verkocht ten voordele van Kom op tegen 
Kanker. Profi ciat.

Over heel Vlaanderen werden dit jaar meer dan 260.000 plant-
jes verkocht door enthousiaste actievoerders. Met de opbrengst 
van deze verkoopactie fi nanciert Kom op tegen Kanker heel wat 
initiatieven voor kankerpatiënten’
SKAT stond dit jaar voor het eerst op de woensdagmarkt, met 
groot succes! 

Aan de vrijwilligers van SKAT werd in Restaurant De Verleyding 
een etentje aangeboden op vrijdag 6 oktober. Alvast bedankt 
voor jullie steun.
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Green Hall
GESCHENKEN &  DECORATIE

Groenestraat 24/1 - 8210 Zedelgem
neirinckgeert@hotmail.be 

www.vzwthailandia.be

Openingsuren elke dag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Gesloten op zondag

NIEUWE
COLLECTIES

ZIJN BINNEN!!!
geschenken
decoratie
juwelen
textiel
kerst

Iedere 
bezoeker krijgt 

een gratis 
drankje 

aangeboden

Aankoop 
Oude Metalen

“

“

Particulieren & Handelaars“ “

Onmiddellijke Betaling“ “

Kraan- & Containerdienst“ “

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

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

@

Bazuin A 2017 97x135.indd   1 24/03/2017   9:23:45

Standaard Boekhandel Torhout
Burg 12 - 8820 Torhout - tel: 050 21 50 78

sb.torhout@standaardboekhandel.be
www.standaardboekhandel.be

Openingsuren: Ma tot zat van 9u00 tot 18u00

OPEN
BOEK
DAGEN

ZAT. 28, ZON. 29
& MAA. 30 OKT.

KOM 
JE OOK?

SIGNEERSESSIE: ZAT. 28 OKT.
VAN 13.30 TOT 15.00 UUR

Geronimo Stilton
komt signeren

bij Standaard Boekhandel Torhout
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Bruggestraat 113 - Torhout - 050 211 611
info@printea.be - www.printea.be

Creatief drukwerk
ook voor jouw speciale gelegenheid.

Handelsdrukwerk
Van visitekaart tot brochure,

wij denken mee om uw bedrijf zowel
administratief als commercieel

drukwerk te bezorgen,
steeds aan de beste prijzen.

Heb je graag iets anders?
Iets unieks?

Dan zijn wij de drukkerij voor jou!
Ons team staat steeds klaar om u te helpen.

BESTEL TIJDIG UW
EINDEJAARSKAARTEN

EN KALENDERS.
Op maat voor uw bedrijf.

Geboortedrukwerk
Huwelijksdrukwerk
Jubileumdrukwerk
Communie & Lentefeest
Uitnodigingen
 ...

Maak vrijblijvend een afspraak

Ichtegem overhandigt 
Octopuscharter 2.0 

aan directieleden basisscholen
 
ICHTEGEM  Op maandag 16 oktober, overhandigden burge-
meester Karl Bonny en schepen van Onderwijs Celesta Muylle 
tijdens een offi cieel persmoment de ondertekende Octopus-
charters 2.0 aan de 5 directieleden van de Ichtegemse scholen.
Het gemeentebestuur gaat hiermee, in samenwerking met de 
scholen, een belangrijk engagement aan om van de schoolom-
gevingen een nog veiligere, groene en duurzame omgeving te 
maken.

Voor meer informatie i.v.m. het Octopuscharter kunt u contact 
opnemen met het gemeentebestuur van Ichtegem.

Reanimatie en AED-opleiding 
Als elke minuut telt, dan weten 

Torhoutenaren wat te doen
 
TORHOUT  Voor de grote vakantie volgden nog eens 78 Torhou-
tenaren de reanimatie en AED-opleiding georganiseerd door de 
stad Torhout in samenwerking met het Rode Kruis. Zij zetten 
zich in voor de mensen rondom hen heen. Zij zijn voorbereid om 
te helpen. De stad wil hen daarvoor danken en daarom kregen 
ze door het stadsbestuur een diploma uitgereikt.

Ondertussen heeft de stad al vorming gegeven op 4 van de 6 
wijken van Torhout. Don Bosco en De Goede Herder komen als 
volgende aan de beurt. – Alle info preventie@torhout.be

11.11.11 actie 2017
 
KOEKELARE  De 11.11.11 campagne 2017 zet migratie en 
vluchtelingen centraal. Dat is niet toevallig, de cijfers spreken 
voor zich: wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Vaak 
laten ze alles achter op zoek naar een veilige en leefbare plek. 
Met uw steun wil 11.11.11 mee werk maken van een mens-
waardige opvang van vluchtelingen in het Zuiden en bij ons en 
de grondoorzaken van vluchten aanpakken (oorlog en armoe-
de). Dit jaar loopt de actieweek van 3 tot en met 12 november. 
Onze vrijwilligers verkopen weer koffi e en chocolade (beide 5 €) 
en thee (3 €), alles van eerlijke handel. Er zijn ook 2 voorstel-
lingen van “Transit België !?” in het kader van onze actie. Meer 
lees je hierover in de pers en in De Roepsteen.

Wie geld wil schenken kan storten op rekening BE30 0000 
0000 1111 van 11.11.11. Vanaf 40€ heb je recht op een fi scaal 
attest dat je automatisch ontvangt in maart 2018. Namens de 
groep vrijwilligers van 11.11.11 Koekelare nu reeds bedankt.
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OPENINGSUREN: maandag: van 11 uur tot 19 uur
dinsdag - woensdag - donderdag  - vrijdag en zaterdag: 

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

Aartrijksestraat 88 - AARTRIJKE 
Telefoon: 050 24 19 90Telefoon: 050 24 19 90

GELDIG VAN DONDERDAG 26 OKTOBER
T.E.M. ZONDAG 29 OKTOBER 2017

GELDIG VAN MAANDAG 30 OKTOBER
T.E.M. WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017

GELDIG VAN DONDERDAG 2 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG 5 NOVEMBER 2017

GELDIG VAN MAANDAG 6 NOVEMBER
T.E.M. ZONDAG 11 NOVEMBER 2017

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
KLEIN BROOD
BLOKJE
WIT OF BRUIN

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
400 GR
VARKENS-
GEHAKT

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
1 KG
CLEMENTINES

BIJ AANKOOP VAN 5€

GRATIS
±1 KG
KIPPENBILLEN

T.W.V. €1,29/ST. T.W.V. €3/ST. T.W.V. €3,49/KG T.W.V. €2,60/KG

BON BON BON BON

Revinzestraat 51
TORHOUT (Don Bosco) T 050-21 32 49 
karnavalboetiekzonneweelde@skynet.be

Ruime keuze
Kledij 

Littekens
Nepbloed 

Lenzen
Maskers - Pruiken

Tanden
Decoratie - ...

Ruime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuzeRuime keuze
Zonneweelde
De specialist
in halloweenartikelen, 
carnaval en vuurwerk

Tuinen Verplancke Patrick

in alle kleuren en prijzen
Open alle dagen van vrijdag 20 okt. tot woensdag 1 nov.

telkens van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18.30 uur
op zaterdag doorlopend open van 8.30 tot 18 uur

en zondagvoormiddag van 9 tot 12 uur

Torhoutbaan 20 - ICHTEGEM - 0495 64 39 55

TE KOOP CHRYSANTEN

BUITENGEBRUIKSTELLEN OPSLAGTANKS

ZEDELGEM
TORHOUT

T 050 20 19 28

Carwash
TEN BARNE

Nijverheidsstraat 5
Koekelare

TEN BARNETEN BARNE

➤  NIEUWE AUTOMATISCHE CARWASH
 MET GRATIS STOFZUIGEN
➤ 100% KRASVRIJ
➤ PERFECT WASRESULTAAT MET 
 DE NIEUWSTE TECHNIEKEN
➤ 4 OVERDEKTE SELF CARWASH PISTES
➤ 4 OVERDEKTE STOFZUIGPLAATSEN

Achter AD DELHAIZE en AVEVE
rechttegenover het containerpark.

VOEDERINSTALLATIES

DE REU bvba
ZOEKT ERVAREN

TECHNIEKER
VOEDERINSTALLATIES

Info: 0495/526731
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van 15 okt to
t 1 dec

TEGEL-ACTIES

omdat iedereen telt

Beste inwoner van Koekelare,

In oktober 2018 is het zover. Dan zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. 
We zijn volop bezig de toekomst van Koekelare aan het uittekenen. 
Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben jou nodig! 

Daarom nodigen we je uit om voor één keer zelf in de burgemeestersrol te kruipen. 
Wat als jij voor één dag burgemeester van Koekelare zou zijn? 

Aan de hand van een korte vragenlijst peilen we naar jouw mening. 
Wees gerust, deze vragenlijst bevat niet per defi nitie de vooropgestelde standpunten
van Open Vld Koekelare en duurt hooguit 5 minuten. 

Vul je ze even in? Dan houden we in ons verkiezingsprogramma rekening met jouw inbreng. 

Omdat iedereen telt. 
Henk Dejonghe
Open Vld-voorzitter

Wat als jij voor één dag burgemeester 
van Koekelare zou zijn?

     een nieuw jeugdhuis voorzien

     een budget voorzien voor grote evenementen (zoals Dorp van de Ronde)

    de kerken een nieuwe bestemming geven

zorgen voor meer vrijheid

     meer plaats creëren voor nieuwe bedrijven

     pleiten voor een winkelstraat in het centrum

     inwoners windmolens laten bouwen in de gemeente

     meer inzetten op digitale communicatie naar de burgers

zorgen voor vooruitgang

Dan zou ik

Dan zou ik

Nog ideeën? Open Vld Koekelare luistert.

     éénrichtingsverkeer rond de markt invoeren

     extra buslijnen inleggen naar de grotere steden

     het drugsbeleid en hangjongeren strenger aanpakken

     ‘s nachts de openbare verlichting laten branden

zorgen voor veiligheid

     investeren in meer openbare zitbanken en vuilnisbakken

     extra personeel inzetten voor onderhoud van de straten

     ijveren voor zonnepanelen op openbare gebouwen

     een kunstgrasveld aanleggen voor het voetbal

zorgen voor meer groen

     extra sociale huurwoningen laten bouwen

     meer appartementen vergunnen in het centrum in plaats 

  van de open ruimtes verder te bebouwen

     fusiegesprekken aangaan met andere gemeenten

     voorrang geven aan culturele voorstellingen i.p.v. eetfestijnen in de Balluchon

zorgen voor welzijn

Dan zou ik

Dan zou ik

Dan zou ik

Bedankt voor je inbreng. 

Vul je ook nog deze gegevens in? Ze zijn een grote meerwaarde voor onze enquête.

   M    V  - LEEFTIJD: 

Duid aan met   akkoord / 
 
niet akkoord
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omdat iedereen telt

Beste inwoner van Koekelare,

In oktober 2018 is het zover. Dan zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. 
We zijn volop bezig de toekomst van Koekelare aan het uittekenen. 
Maar dat kunnen we niet alleen. We hebben jou nodig! 

Daarom nodigen we je uit om voor één keer zelf in de burgemeestersrol te kruipen. 
Wat als jij voor één dag burgemeester van Koekelare zou zijn? 

Aan de hand van een korte vragenlijst peilen we naar jouw mening. 
Wees gerust, deze vragenlijst bevat niet per defi nitie de vooropgestelde standpunten
van Open Vld Koekelare en duurt hooguit 5 minuten. 

Vul je ze even in? Dan houden we in ons verkiezingsprogramma rekening met jouw inbreng. 

Omdat iedereen telt. 
Henk Dejonghe
Open Vld-voorzitter

Wat als jij voor één dag burgemeester 
van Koekelare zou zijn?

     een nieuw jeugdhuis voorzien

     een budget voorzien voor grote evenementen (zoals Dorp van de Ronde)

    de kerken een nieuwe bestemming geven

zorgen voor meer vrijheid

     meer plaats creëren voor nieuwe bedrijven

     pleiten voor een winkelstraat in het centrum

     inwoners windmolens laten bouwen in de gemeente

     meer inzetten op digitale communicatie naar de burgers

zorgen voor vooruitgang

Dan zou ik

Dan zou ik

Nog ideeën? Open Vld Koekelare luistert.

     éénrichtingsverkeer rond de markt invoeren

     extra buslijnen inleggen naar de grotere steden

     het drugsbeleid en hangjongeren strenger aanpakken

     ‘s nachts de openbare verlichting laten branden

zorgen voor veiligheid

     investeren in meer openbare zitbanken en vuilnisbakken

     extra personeel inzetten voor onderhoud van de straten

     ijveren voor zonnepanelen op openbare gebouwen

     een kunstgrasveld aanleggen voor het voetbal

zorgen voor meer groen

     extra sociale huurwoningen laten bouwen

     meer appartementen vergunnen in het centrum in plaats 

  van de open ruimtes verder te bebouwen

     fusiegesprekken aangaan met andere gemeenten

     voorrang geven aan culturele voorstellingen i.p.v. eetfestijnen in de Balluchon

zorgen voor welzijn

Dan zou ik

Dan zou ik

Dan zou ik

Bedankt voor je inbreng. 

Vul je ook nog deze gegevens in? Ze zijn een grote meerwaarde voor onze enquête.

   M    V  - LEEFTIJD: 

Duid aan met   akkoord / 
 
niet akkoord
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ENQUÊTE

LIEVER ONLINE? FINE! 
Vul de enquête in via 
www.openvldkoekelare.be

(ingeschatte tijd: 5 min.)

omdat iedereen telt #omdatiedereentelt

V
erantw

oordelijke uitgever: H
enk D

ejonghe, S
tationsstraat 2

4
, 8

6
8

0
 K

oekelare

Koekelare

Wens je dieper in te gaan op één van bovenstaande vragen? Mail naar  

info@openvldkoekelare.be. We maken graag tijd voor een gesprek. 

Wat als jij voor één dag burgemeester 
van Koekelare zou zijn? 

Tussen 03/11 en 05/11 komen  
wij de enquête ophalen. Je mag die  
ook altijd zelf aan een bestuurslid  

bezorgen vóór 10/11.
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omdat iedereen telt

Beste inwoner van Koekelare,
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Wat als jij voor één dag burgemeester van Koekelare zou zijn? 
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Wees gerust, deze vragenlijst bevat niet per defi nitie de vooropgestelde standpunten
van Open Vld Koekelare en duurt hooguit 5 minuten. 

Vul je ze even in? Dan houden we in ons verkiezingsprogramma rekening met jouw inbreng. 

Omdat iedereen telt. 
Henk Dejonghe
Open Vld-voorzitter
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     een nieuw jeugdhuis voorzien
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     inwoners windmolens laten bouwen in de gemeente
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Enquête was terug te vinden in alle brievenbussen
van Groot Koekelare. Dank voor uw deelname.

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

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

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

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

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

4
-d
gs

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

Op de foto van links naar rechts: Dewyn Benjamin, Willem Joël, Hollevoet Charles, Maertens Phi-
lippe, Depoorter Thomas, Verplancke Peter, Ghijselincks Rune, Delhougne Gregory en Gryson Andy.

FINTRO - KANTOOR MAERTENS
Oostendestraat 1

8820 Torhout

Aftrap van de wedstrijd werd gegeven door:

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
VFV 2A

ZATERDAG 7 OKTOBER 19.30 u

Torhout KM
VK WESTHOEK
THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

Verspreidingsgebied: Torhout, Lichtervelde, Ruddervoorde, 
Veldegem, Zedelgem, Aartrijke, Handzame, Kortemark, Gits, Zar-
ren, Koekelare, Ichtegem, Eernegem, Bekegem, Moere, Zande, 
Leke, Keiem, Beerst, Vladslo, Bovekerke, Werken T 050-211 611
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CHAUFFEUR CE
VERKOPER

voor binnen en buitendienst
Indien interesse om te werken 

in een super tof team
Vragen naar Kristiaan Coppens

WIJ BREIDEN ONS TEAM UIT

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

www.gedimattanghe.be

Uw beste partner 
in de regio 

voor alle beton 
en andere cement 

gebonden 
species, 

dankzij onze
nieuwe 

supermoderne 
betoncentrale!

van 15 okt to
t 1 dec

TEGEL-ACTIES

Profi teer van onze 
PROMOTIE-ACTIES

tussen zon. 15 okt. en zat. 2 dec. 2017

Bij aankoop van min. 500€
tegels (excl. btw)

GRATIS
GEDIMAX
TEGELLIJM*TEGELLIJM*
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IMMO
TE HUUR

Te Huur Veldegem, Hutstr. 44 Vern. 
woning,  All. Comfort. Verwarm. 
Aardgas. Badk. Berg. 2 slpk. keuk. 
Tuin Garage. Tuinberg. Zich. wend. 
Hutstraat, 18 Veldegem.

14000-1538

Te koop woonhuis te Handzame   
(nog werk aan) Te bez. dinsdag-
nam, dond. nam. en op zat. namid. 
Hospitaalstraat 33 b 212 Kortemark 
0479/960760 14298-1564

Te huur : Torhout bij station ver-
nieuwd app 1 slpks 1° verdiep 470 
€/m Info: 0479/433176

14006-1553

Te huur : STUDIO met domicili-
ering te Torhout vanaf 01/11/17 - 
050/212627 6202-1563

Handelspand te Ichtegem. 1000 m2 
div. doeleinden 0475/496300

6508-1545

Te huur : Café De Vrede Veldegem  
050/27 81 37

14294-1559

IMMO
GEVRAAGD

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

TOZ / 6547-1255

TE KOOP

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

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

IMMO
TE KOOP

Fleismann Ho. 240 x 110 / 2 spo-
ren.   2 Trafo's - 2 locs. 18 wagons. 
Wissels en ontkoppelrails. Gsm 
0483/072711 14291-1555

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

12827-1556

LICHAAMS-
VERZORGING

MASSAGE

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

14247-1503

Thai Oil Massage, Alle dagen van 
10 u - 22 u. Enkel op afspraak. Geen 
SMS. Tel. 0499/173601

14145-1541

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

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

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

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

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

90
-1

50
2

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

10864-1554

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

TO
Z 

/ 7
66

5-
12

56

HANDELSGIDS NV  JAN GORISLAAN 110  3290 DIEST

UW VRIENDELIJKE LOKALE HANDELAARS 

Te koop Fiat Punto 08 volledig 
vernieuwd. Te bez. dinsdagnam, 
dond. nam. en op zat. namid. Hos-
pitaalstraat 33 b 212 Kortemark 
0479/960760 14298-1565

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

TO
Z 

/ 6
51

2-
12

57

AUTO’S

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1445

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

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning, opp 842 m². Inkomhal 
- toilet - liv - kkn - kelder - zon 
veranda - terras - diepe tuin - was-
plaats - diverse opbergruimten 
- nachthal - toilet - 3 slaapkamers 
- zolder. Mogelijkheid laag beschrijf 
KI 379 €. EPC:625 kWh/m²jaar 
UC:20170710-0001976951-1. 
Vraagprijs 189 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning bestaande uit: inkomhal – living – keuken – terras – tuin 
– badkamer – garage – 2 slaapkamer – zolder. Laag beschrijf 
mogelijk. EPC 686 kWh/
m²jaar UC: 20171016-
0002002550-1. Vraag-
prijs 149 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Goed gelegen handelspand met woonst in het centrum van Koe-
kelare. Winkelruimte, leefruimte, kkn, kelder, badk, bergruimte, 
tuin, 3 slpks, badk en 
zolder. Uitgang achteraan 
via gr parking. Mogelijkh 
tot ontwik. EPC:935 kWh/
m²jaar UC:20161028-
0001906966-1. Vraag-
prijs 199 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Gerenov woning, opp 497 m². Inkomh - liv - kkn - waspl/berging - 
badkamer - toilet - terras - diepe tuin - nachthal - 3 slpks - carport. Mo-
gelijkheid lg beschr KI 260 €. 
De EPC-waarde is van voor de 
verbouwingen en van voor de 
isolatie van het dak. EPC:830 
kWh/m² UC:20090730-
0000252107-00000002-9. 
Vraagrijs 249 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Te renoveren woning grondopp 195 m² 
en liv - kkn - kelder - berg - garage - ter-
ras - tuin - div gemetste opbergruimten 
- toilet - 4 slpks - zolder. Mogelijkh lg 
beschr KI 304 €. EPC: 1015 kWh/m²j 
UC:20171010-0002001048-1. Vraag-
prijs 120 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Instapkl woning, opp 1211 m². Inkomh - liv - overdekt terras 
- kkn - berg - toilet - 3 slpks - badk - garage - waspl - zr gr 
kelder - extra kruipkelder - zolder over de voll br v/d woning 
- terras - tuin met land uitzicht - tuinberg - extra garage - 
oprit en voortuin. CV op aardg. Dak is geïsol. EPC:345 kWh/
m²j UC:20170930-0001998226-1. Vraagprijs 339 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Woning, opp 361 m². Inkomh - liv - kkn - berg - badk 
- toilet - garage - terras - diverse opbergruimten - tuin 
- nachth - 2 slps - dress - zolder bereiken vaste trap  
mogelijkh tot inrichten 2 extra slpks. Mogelijkh lg 
beschr KI 302 €. EPC: 407 kWh/m² UC:20101025-
0000674347-00000001-3. Vraagprijs 220 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Alleenst woning opp 593 m², gelijkvl: oprit - inkomh - liv - vol inger kkn - 
berg - veranda - 1 slpk - bad met ligb, 
badkmeub en toilet - garage - terras - 
tuin - tuinhuis. 1ste verdiep: nachth - 2 
slpks - polyv ruimte kan inger tot 4de 
slpk - zolder. Overal cv aanwez aardg. 
EPC:256 kWh/m²j UC:20171006-
0002000066-1. Vraagprijs 335 000 €

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst woning grondopp 484 m², inkomh - toilet - liv 
- kkn - berg - waspl mogelijkh om douche te installe-
ren - garage - terras - tuin - tuinhuis - nachth - 3 slpks 
- badk lavabomeub/ligb en toilet - zolder. Mogelijkh 
lg beschr KI 731 €. EPC:587 kWh/m² UC:20091007-
0000316593-00000004-7. Vraagpr 285 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Woning, gelegen centr grondopp 357 m², inkomh - liv - gr kkn - kelder/
koele berg - waspl - toilet - berg - 
garage - terras - tuin - nachth - 3 gr 
slpks - wc - badk - voll zolder. Over-
al CV. Rolluiken aanwez. Mogelijkh 
lg beschr KI 736 €. EPC:384 kWh/
m²j UC:20170829-0001988694-
1. Vraagpr 295 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning is gelegen op grondopp 646 m², inkomh - liv - kkn - gr kelder 
- berg - waspl - badk - terras - 
diepe tuin - div berg - nachthal - 
4 slpks - zolder - gr garage met 
erboven zolder. Lg beschr mog 
KI 354 €. EPC:752 kWh/m²jaar 
UC:20170107-0001923795-1. 
Vraagpr 147 500 €

TE HUUR: KOEKELARE
Brouwerijstr 17 bus 2. Duplex app, ink, trap, liv, open kkn, berg, ruim 
terras, toilet, trap, 3 slpks, 
badk, aparte badk, zolder. 
Garage. Gn huisdieren 
toegelat. Direct beschikb. 
EPC:150 kWh/m²j. Huurprijs 
app met garage 645 €/mnd 
+ 50 €/mnd syndickosten.

TE HUUR: TORHOUT
Nieuwbouwapp op 3de verdiep, in-
komh, toilet lavabo, liv, zon terras, voll 
inger kkn, berg, waspl, 2 slpks, badk 
met douche / badkmeub met dub 
lavabo/ toilet, garage. Gn huisdieren 
toegel. Direct beschikb. EPC: app in 
aanbouw. Huurprijs 645 €/mnd + 50 
€/mnd syndickosten + 50 €/mnd huur garage.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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30 jaar Bibliotheek te Koekelare
KOEKELARE  Op zaterdag 30 september 2017 werd met de no-
dige luister het dertig jarig bestaan van de Bibliotheek gevierd. 
Dirk Allemeersch, voorzitter van de beheerraad van de biblio-
theek heette allen van harte welkom op deze viering. De Koe-
kelaarse bibliotheken hebben al een grote eeuw dienstbetoon 
achter de rug, zo ging hij verder. Velen vragen zich af hoe lang 
het bibliotheekwezen al bestaat. De Spaenhiers, samen met 
Bernard Lootens, Jef Heus, Frans Dedrie, Roger Meersseman 
en bibliothecaris Valerie Dedrie penden het mooi overzichtelijk 
neer in de brochure ‘Historiek van het bibliotheekwezen in Koe-
kelare’’ . Dit boekje is gratis te verkrijgen in de bib.
Vermoedelijk is de eerste bibliotheek er gekomen rond 1870, 
in de gemeentelijke jongensschool, uitsluitend gericht op de 
leergierige scholieren. Dat verandert in 1905, toen onderpas-
toors een kast met boeken vulden in de Molenhoek (de toen 
lagere jongensschool), waar nu de Balluchon gelokaliseerd is. 
Niet alleen voor leerlingen maar ook voor volwassenen dit keer. 
Daarop volgden een reeks verhuizingen naar o.a. de vrije meis-
jesschool in de kerkstraat ( tot driemaal toe) – terug naar de 
Molenhoek (Moerestraat)  - naar het rusthuis – In 1964 vraagt 
pastoor De Meester aan Jozef Heus, leraar Nederlands/ge-
schiedenis aan het Sint-Martinusinstituut om de parochiale 
‘boekerij’ van de zusters over te nemen. De boekerij wordt met 
Jozef Heus een bibliotheek. In 1967 verhuist de bibliotheek naar 
Zuudhove. In 1972 richt Heus een filiaal op in De Mokker met 
Raf Willaert als bibliothecaris. In 1975 neemt Rogier Crevits het 
bibliotheekwerk over en vanaf 1976 krijgt onderwijzer Guido 
Deprez de taak van bibliothecaris toebedeeld.

Daarnaast hadden we ook de Sebastian Boudolf Bibliotheek. 
Op 12/01/34 doet Marcel Van Peteghem een aanvraag voor 
subsidies bij het gemeentebestuur voor de in zijn café ‘De Ve-
lodrôme’ (nu: ‘t Hoekje) opgestarte bibliotheek. Wegens bezui-
nigingen wordt deze aanvraag geweigerd. Dochter Adrienne 
Van Peteghem doet de uitleningen en de staat erkent deze 
bibliotheek. Roger Meersseman start ze herop in een lokaal 
achter de feestzaal Germinal. ( o.a. Edmond Vandendriessche, 
Marcel Logghe en André Ramoudt hel-
pen bij het uitlenen). Om het plaatje te 
vervolledigen richtte het Willemsfonds op  
18 juli 1935 ook een bibliotheek op in 
Koekelare. Tot de stichters behoren Dr 
Gentiel Holvoet en onderwijzer Remi 
Devisscher. De bibliotheek is gevestigd 
in het Blauwhuis (nu wasserette) op de 
hoek van de Dorps- en Zuidstraat. In 1949 
neemt de Willemsfondsbibliotheek haar 
intrek in de ruimere lokalen van de wijk-
school ‘De Toekomst’ in de Veldstraat tot 
deze in1987 wordt overgenomen door het 
Gemeentebestuur, zo besluit Dirk Alle-
meersch zijn uiteenzetting.

Daarop is het de beurt aan Jessy Salen-
bien, schepen van Cultuur en bibliotheken 
om het vervolgverhaal uiteen te zetten: we 
mogen wel zeggen dat het bibliotheekwe-
zen een hele weg heeft afgelegd en we 
gaan verder naar het jaar 1987. Vanaf dat 
moment hebben we het over het 30-jarig 
bestaan ( 1987 – 2017) van de gemeente-
lijke openbare bibliotheek, aldus de sche-
pen. In 1987 beslist de gemeente om de 
blbliotheek aan te kopen voor 52.695 euro 
en wacht op een overheveling naar en ge-
meentelijke locatie. De gemeente krijgt zo 
een erkende bibliotheek met twee uitleenposten, Bovekerke en   
De Mokker, in de schoot geworpen.

“De brouwerij wordt in 1992 helemaal gerenoveerd. Een pro-
ject waarvoor de gemeente op 11 september 1993 de eerste 
Vlaamse Monumentenprijs in ontvangst mag nemen”, vervolgd 
Jessy Salenbien. “ Het gemeentebestuur krijgt die prijs niet en-
kel voor de geslaagde restauratie, maar ook voor de invulling 
van dit indus-
trieel erfgoed, 
naast het Käthe 
Kollwitzmuseum 
en de dienst Toe-
risme, vindt ook 
de gemeente-
lijke bibliotheek 
hier sedert 1992 
een waardig on-
derkomen”. “ 
Diverse factoren 
(vb internet) zet-
ten de aantallen 
van gebruikers 
en uitleningen 
onder druk, ze 
vergen voortdu-
rende innovatie. 
Wat in de voor-
bije 30 jaar ge-
presteerd werd, 
is niet min”, aldus de schepen.  “Door de goede samenwerking 
tussen het gemeentebestuur, het beheersorgaan van de bib en 
het bibliotheekpersoneel gaat de bibliotheek met zijn tijd mee 
en is nu een echt pareltje in het centrum van de gemeente”, be-
sluit de schepen die nog enkele voorbeelden opsomt. Zoals alle 
speechen eindigt zij met een reeks bedankingen aan de perso-
nen die hierboven reeds werden vermeld en ‘last but not least’ 
aan Valerie, Isabelle, Anja, Ria, Nathalie en Nico, de bibliothe-
carissen en assistenten om de bibliotheek te runnen alsook om 
iedereen te verwennnen op deze ‘verwendag’.

Al dertig jaar is de bib een rots in de branding en de beheerraad noteert 
nog steeds een gestadige groei waar maar geen eind lijkt aan te komen. 
Dit werd op zaterdag 30 september 2017 op luisterlijke wijze gevierd!

Op de verwendag werden de bezoekers ge-
trakteerd op taart en koffie en op leuke com-
plimentjes recht uit het hart van Antwerpe-
naar Jan Tilley.
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IMMO
TE HUUR

Te Huur Veldegem, Hutstr. 44 Vern. 
woning,  All. Comfort. Verwarm. 
Aardgas. Badk. Berg. 2 slpk. keuk. 
Tuin Garage. Tuinberg. Zich. wend. 
Hutstraat, 18 Veldegem.

14000-1538

Te koop woonhuis te Handzame   
(nog werk aan) Te bez. dinsdag-
nam, dond. nam. en op zat. namid. 
Hospitaalstraat 33 b 212 Kortemark 
0479/960760 14298-1564

Te huur : Torhout bij station ver-
nieuwd app 1 slpks 1° verdiep 470 
€/m Info: 0479/433176

14006-1553

Te huur : STUDIO met domicili-
ering te Torhout vanaf 01/11/17 - 
050/212627 6202-1563

Handelspand te Ichtegem. 1000 m2 
div. doeleinden 0475/496300

6508-1545

Te huur : Café De Vrede Veldegem  
050/27 81 37

14294-1559

IMMO
GEVRAAGD

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

TOZ / 6547-1255

TE KOOP

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

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

IMMO
TE KOOP

Fleismann Ho. 240 x 110 / 2 spo-
ren.   2 Trafo's - 2 locs. 18 wagons. 
Wissels en ontkoppelrails. Gsm 
0483/072711 14291-1555

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

12827-1556

LICHAAMS-
VERZORGING

MASSAGE

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

14247-1503

Thai Oil Massage, Alle dagen van 
10 u - 22 u. Enkel op afspraak. Geen 
SMS. Tel. 0499/173601

14145-1541

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

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

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

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

gn sms- & privénr.
Bereikb. vn 8u. tot ...
ANOUCKIZEGEM.BE
0491 52 88 80 63
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SEXY MEID,  - Ontvangt aan kleine 
prijs. Senioren welkom. Maandag 
- Dinsdag - Donderdag - Vrijdag 
12:30 - 18u Woensdag - Zaterdag 
- Zondag Gesloten - 0476 38 35 54

10864-1554

KAMERS
TE HUUR

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

TO
Z 

/ 7
66
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HANDELSGIDS NV  JAN GORISLAAN 110  3290 DIEST

UW VRIENDELIJKE LOKALE HANDELAARS 

Te koop Fiat Punto 08 volledig 
vernieuwd. Te bez. dinsdagnam, 
dond. nam. en op zat. namid. Hos-
pitaalstraat 33 b 212 Kortemark 
0479/960760 14298-1565

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

TO
Z 
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AUTO’S

AUTO’S
GEVRAAGD

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

6216-1445

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

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning, opp 842 m². Inkomhal 
- toilet - liv - kkn - kelder - zon 
veranda - terras - diepe tuin - was-
plaats - diverse opbergruimten 
- nachthal - toilet - 3 slaapkamers 
- zolder. Mogelijkheid laag beschrijf 
KI 379 €. EPC:625 kWh/m²jaar 
UC:20170710-0001976951-1. 
Vraagprijs 189 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning bestaande uit: inkomhal – living – keuken – terras – tuin 
– badkamer – garage – 2 slaapkamer – zolder. Laag beschrijf 
mogelijk. EPC 686 kWh/
m²jaar UC: 20171016-
0002002550-1. Vraag-
prijs 149 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Goed gelegen handelspand met woonst in het centrum van Koe-
kelare. Winkelruimte, leefruimte, kkn, kelder, badk, bergruimte, 
tuin, 3 slpks, badk en 
zolder. Uitgang achteraan 
via gr parking. Mogelijkh 
tot ontwik. EPC:935 kWh/
m²jaar UC:20161028-
0001906966-1. Vraag-
prijs 199 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Gerenov woning, opp 497 m². Inkomh - liv - kkn - waspl/berging - 
badkamer - toilet - terras - diepe tuin - nachthal - 3 slpks - carport. Mo-
gelijkheid lg beschr KI 260 €. 
De EPC-waarde is van voor de 
verbouwingen en van voor de 
isolatie van het dak. EPC:830 
kWh/m² UC:20090730-
0000252107-00000002-9. 
Vraagrijs 249 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Te renoveren woning grondopp 195 m² 
en liv - kkn - kelder - berg - garage - ter-
ras - tuin - div gemetste opbergruimten 
- toilet - 4 slpks - zolder. Mogelijkh lg 
beschr KI 304 €. EPC: 1015 kWh/m²j 
UC:20171010-0002001048-1. Vraag-
prijs 120 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Instapkl woning, opp 1211 m². Inkomh - liv - overdekt terras 
- kkn - berg - toilet - 3 slpks - badk - garage - waspl - zr gr 
kelder - extra kruipkelder - zolder over de voll br v/d woning 
- terras - tuin met land uitzicht - tuinberg - extra garage - 
oprit en voortuin. CV op aardg. Dak is geïsol. EPC:345 kWh/
m²j UC:20170930-0001998226-1. Vraagprijs 339 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Woning, opp 361 m². Inkomh - liv - kkn - berg - badk 
- toilet - garage - terras - diverse opbergruimten - tuin 
- nachth - 2 slps - dress - zolder bereiken vaste trap  
mogelijkh tot inrichten 2 extra slpks. Mogelijkh lg 
beschr KI 302 €. EPC: 407 kWh/m² UC:20101025-
0000674347-00000001-3. Vraagprijs 220 000 €

TE KOOP: HANDZAME
Alleenst woning opp 593 m², gelijkvl: oprit - inkomh - liv - vol inger kkn - 
berg - veranda - 1 slpk - bad met ligb, 
badkmeub en toilet - garage - terras - 
tuin - tuinhuis. 1ste verdiep: nachth - 2 
slpks - polyv ruimte kan inger tot 4de 
slpk - zolder. Overal cv aanwez aardg. 
EPC:256 kWh/m²j UC:20171006-
0002000066-1. Vraagprijs 335 000 €

Ommegangstraat 4A – Koekelare  |  Torenstraat 2 - Roeselare

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 051 67 02 02

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenst woning grondopp 484 m², inkomh - toilet - liv 
- kkn - berg - waspl mogelijkh om douche te installe-
ren - garage - terras - tuin - tuinhuis - nachth - 3 slpks 
- badk lavabomeub/ligb en toilet - zolder. Mogelijkh 
lg beschr KI 731 €. EPC:587 kWh/m² UC:20091007-
0000316593-00000004-7. Vraagpr 285 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Woning, gelegen centr grondopp 357 m², inkomh - liv - gr kkn - kelder/
koele berg - waspl - toilet - berg - 
garage - terras - tuin - nachth - 3 gr 
slpks - wc - badk - voll zolder. Over-
al CV. Rolluiken aanwez. Mogelijkh 
lg beschr KI 736 €. EPC:384 kWh/
m²j UC:20170829-0001988694-
1. Vraagpr 295 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Woning is gelegen op grondopp 646 m², inkomh - liv - kkn - gr kelder 
- berg - waspl - badk - terras - 
diepe tuin - div berg - nachthal - 
4 slpks - zolder - gr garage met 
erboven zolder. Lg beschr mog 
KI 354 €. EPC:752 kWh/m²jaar 
UC:20170107-0001923795-1. 
Vraagpr 147 500 €

TE HUUR: KOEKELARE
Brouwerijstr 17 bus 2. Duplex app, ink, trap, liv, open kkn, berg, ruim 
terras, toilet, trap, 3 slpks, 
badk, aparte badk, zolder. 
Garage. Gn huisdieren 
toegelat. Direct beschikb. 
EPC:150 kWh/m²j. Huurprijs 
app met garage 645 €/mnd 
+ 50 €/mnd syndickosten.

TE HUUR: TORHOUT
Nieuwbouwapp op 3de verdiep, in-
komh, toilet lavabo, liv, zon terras, voll 
inger kkn, berg, waspl, 2 slpks, badk 
met douche / badkmeub met dub 
lavabo/ toilet, garage. Gn huisdieren 
toegel. Direct beschikb. EPC: app in 
aanbouw. Huurprijs 645 €/mnd + 50 
€/mnd syndickosten + 50 €/mnd huur garage.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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GEVRAAGD

Gevraagd POETSVROUW (deftig) 
streek Kortemark 0475/493435 

10921-1542

Gevraagd Joeri & Fiene zoekt 
verkoop(st)er  32 uur/week woe. en 
zon. vrij meer info 050/678809 

6327-1562

13704-1536

Part-time winkelbediende 
gevraagd. 1 Zaterdag op 
2 werken. Donderdag en 
Zondag vrij. Zich wenden 

naar Keurslager Ghislain te 
Oudenburg. Tel 059 26 67 87 

Gezocht Eernegem
TUINARBEIDER
(rijbewijs C-G is pluspunt)

Tuinen en Parken Demuynck 
Zedelgemsesteenweg 55

Tel 059/29 97 74  
13250-1544

Bistro Tropics te Torhout
zoekt kok en personeel (v/m)

om op te dienen.
Polyvalent zijn en een goeie moti-
vatie hebben. Full-time, extra's of 
fl exijobs zijn welkom. Meer info mail 
naar tropics@telenet.be of bel naar 
050220088. Vragen naar Charlotte  

6411-1551

GEVRAAGD 
CHAUFFEUR
 voor personenwagen.

Opdracht ± 1 dag per week. 
Variabele uren/dagen.

Tel. Boekan 051/588 888
Mr. Dimitri Taillieu

info@boekan.be  
8421-1550
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Hansea-Groep
WERFT AAN:

Torhout - Diksmuide
051/72 56 42

LIJNBUS-
CHAUFFEUR en

MECANICIEN
voor stelplaats

GEVRAAGD
Stagairs +

zaterdaghulp
voor Kapsalon Dekeyser

te Ichtegem
0475/673 656 

7257-1557

INSTALLATEUR
SANITAIR & CV

Eernegemstraat 36 - 8211 Aartrijke
T 050 - 20 18 44 - F 050 -20 18 03

www.desender-desmedt.com

63
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Interesse?
Stuur je cv naar info@desender-desmedt.com

t.a.v. Luc Desender of tel. 050/20 18 44

Wij zoeken gemotiveerde medewerkers
voor onmiddellijke indiensttreding

Ons aanbod:
Voltijds contract, een grondige interne op-

leiding, dynamische familiale onderneming, 
aantrekkelijke salarisvoorwaarden

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

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

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TOZ / 12022-1260

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

Tuinen TRIO, ontwerp, aanleg en 
onderhoud, snoeien en vellen van 
bomen. Zelfs onder moeilijke om-
standigheden 0477/59 30 497699-1515

Het pruikenhuis coiffure Etienne. 
Poststr 19 Oostende. Erk. door 
Belg. fed. tegen kanker. Komt a/h 
en Ziekenhuis in samenw. met alle 
ziekenfondsen. 059504688   www.
hetpruikenhuis.be 12336-1388

ALLERLEI

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 78 €/m3

Vers hout: 65 €/m3

Specksteenhout droog : 58 €/m3

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

050/82 52 25 TO
Z 
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Tuinonderhoud, aanleg, snoeien, 
vellen bomen.  Erkend tuinaanne-
mer Nicolas Devolder 0468/234687

6314-1543
BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be
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ZEDELGEM
P.A. VYNCKEPLEIN

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1258 / TOZ

www
com

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

14268-1520

NIEUW

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

TE KOOP > KOEKELARE

GSM 0472 52 80 20

Sterrestraat 24

Op te frissen hoek-
woning met in-
kom, woonkamer, 
keuken, veranda, 

badkamer, 3 slaapkamers, zolder, 2 gara-
ges, buitenbergingen en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk ! EPC: 827 kWh/m².

TE KOOP > WERKENTE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > BOVEKERKETE KOOP > TORHOUT
Bovekerkestraat 80

Vraagprijs:
275.000 euro

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

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

Elisabethlaan 3 bus 1
Vraagprijs:

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

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

TE KOOP > ICHTEGEM
Panoramastraat

Vraagprijs: 
200/m2

Perceel bouw-
grond (1.325 m²) 
op Koekelareberg 

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

Sterrestraat 27
Vraagprijs:

299.000 euro
Deze handels-
woning bestaat 
uit winkelruimte, 

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

Kaaistraat 2
Vraagprijs:

349.000 euro
Te renoveren/
af te breken 
hoeve op unie-
ke landelijke 

ligging. Totale oppervlakte: 1.952 m². Laag be-
schrijf mogelijk! EPC: 1.175 kWh/m².

      TE KOOP > OOSTENDE
Zwaluwenstraat 

21 bus 101
Vraagprijs: 

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

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

Koning 
Albert1-laan 68

Prijzen
op aanvraag

Exclusief nieuw-
bouwproject met 6 
woongelegenhe-

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

Hoogkwartier 27
Vraagprijs: 

op aanvraag
Instapkl woning in 
landelijk klassieke 
stijl met inkom, 
woonk, open kkn, 

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

Kapelleweg 61
Vraagprijs: 

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

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

TE KOOP > SINT-MICHIELS TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > EERNEGEM TE KOOP > BREDENE
Kapelstraat 5
Vraagprijs:

168.000 euro
A u t o m a t i s c h 
wassalon met 
12 wasmachi-
nes, 6 droog-

kasten, betaalautomaat, zeepautomaat en 
plooitafel. Interessante investering!

VERKOCHT

DOE EEN BOD!
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Koekelare
Ringlaan 88
Koekelare

T 051 58 33 24
Openingsuren: maandag van 12:00 tot 19:30 u.

Dinsdag tot vrijdag 7:30 doorlopend tot 19:30 u.
Zaterdag van 7:30 doorlopend tot 18:30 u.

Zondag van 7:30 tot 12:00 u.

Volg ons op /ADDelhaizeKoekelare

Enkel geldig in AD Delhaize Koekelare van donderdag 26 oktober t.e.m. woensdag 1 november 2017.

Cremepaté

20% KORTING

Kippenorlof Maredsous

€ 22,90/kg

20% KORTING 
€18 

32
/kg

Firenze hamburger

€ 17,89/kg

1+1 GRATIS
Kipschnitzel

20% KORTING

Ham-preisalade

€ 14,15/kg

€ 11,50/kg

€ 14,00/kg

20% KORTING

SPAARKAART
1 stempel per aankoop van 10 €

1 volle kaart geeft recht op een spaaractieprijs

Gegevens klant

NAAM  ..................................................

ADRES  ..................................................

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

E-MAIL  ..................................................

Spaaractie
Van 7/09 tot 18/10/2017

AD DELHAIZE KOEKELARE
Ringlaan 88

8680 Koekelare
Tel. 051 58 33 24

Inruilen t/m 25/10/2017
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NIEUWE SPAARACTIE
LUXE KOOKPOTTEN
• past op alle vuren incl inductie
• ook geschikt voor gebruik in de oven
• extra stevige inox grepen, isolerend
• optimale warmtespreiding, is energie
   besparend en vermijdt aanbakken
• blijft vlak door zware bodem ook 
   na jarenlang gebruik
• schaalaanduiding binnenin
• gemakkelijk te reinigen met detergent en spons
• plaats nooit een lege kookpot op warmtebron
• 10j garantie op fabricatiefouten 
   en dat bij normaal gebruik

ALLE
INFO

Koekelare

€11 
32€11 

20

€9 20

€14 
31

/kg/kg

/kg

/kg

20% KORTING

GEVRAAGD

Gevraagd POETSVROUW (deftig) 
streek Kortemark 0475/493435 

10921-1542

Gevraagd Joeri & Fiene zoekt 
verkoop(st)er  32 uur/week woe. en 
zon. vrij meer info 050/678809 

6327-1562

13704-1536

Part-time winkelbediende 
gevraagd. 1 Zaterdag op 
2 werken. Donderdag en 
Zondag vrij. Zich wenden 

naar Keurslager Ghislain te 
Oudenburg. Tel 059 26 67 87 

Gezocht Eernegem
TUINARBEIDER
(rijbewijs C-G is pluspunt)

Tuinen en Parken Demuynck 
Zedelgemsesteenweg 55

Tel 059/29 97 74  
13250-1544

Bistro Tropics te Torhout
zoekt kok en personeel (v/m)

om op te dienen.
Polyvalent zijn en een goeie moti-
vatie hebben. Full-time, extra's of 
fl exijobs zijn welkom. Meer info mail 
naar tropics@telenet.be of bel naar 
050220088. Vragen naar Charlotte  

6411-1551

GEVRAAGD 
CHAUFFEUR
 voor personenwagen.

Opdracht ± 1 dag per week. 
Variabele uren/dagen.

Tel. Boekan 051/588 888
Mr. Dimitri Taillieu

info@boekan.be  
8421-1550
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Hansea-Groep
WERFT AAN:

Torhout - Diksmuide
051/72 56 42

LIJNBUS-
CHAUFFEUR en

MECANICIEN
voor stelplaats

GEVRAAGD
Stagairs +

zaterdaghulp
voor Kapsalon Dekeyser

te Ichtegem
0475/673 656 

7257-1557

INSTALLATEUR
SANITAIR & CV

Eernegemstraat 36 - 8211 Aartrijke
T 050 - 20 18 44 - F 050 -20 18 03

www.desender-desmedt.com

63
37
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Interesse?
Stuur je cv naar info@desender-desmedt.com

t.a.v. Luc Desender of tel. 050/20 18 44

Wij zoeken gemotiveerde medewerkers
voor onmiddellijke indiensttreding

Ons aanbod:
Voltijds contract, een grondige interne op-

leiding, dynamische familiale onderneming, 
aantrekkelijke salarisvoorwaarden

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

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

GRATIS OPRUIMING, en ophalen 
van alle oude metalen, autowrak-
ken, enz... vergoeding voor grote 
hoeveelheden Tel. 0476/236 993 - 
0474/490 752 TOZ / 12022-1260

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

Tuinen TRIO, ontwerp, aanleg en 
onderhoud, snoeien en vellen van 
bomen. Zelfs onder moeilijke om-
standigheden 0477/59 30 497699-1515

Het pruikenhuis coiffure Etienne. 
Poststr 19 Oostende. Erk. door 
Belg. fed. tegen kanker. Komt a/h 
en Ziekenhuis in samenw. met alle 
ziekenfondsen. 059504688   www.
hetpruikenhuis.be 12336-1388

ALLERLEI

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 78 €/m3

Vers hout: 65 €/m3

Specksteenhout droog : 58 €/m3

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

050/82 52 25 TO
Z 

/ 6
49
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Tuinonderhoud, aanleg, snoeien, 
vellen bomen.  Erkend tuinaanne-
mer Nicolas Devolder 0468/234687

6314-1543
BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be
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ZEDELGEM
P.A. VYNCKEPLEIN

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot
Pieter de Coninckstraat 4

Torhout, 050/216603
Hoogste prijs

6489-1258 / TOZ

www
com

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

14268-1520

NIEUW

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

TE KOOP > KOEKELARE

GSM 0472 52 80 20

Sterrestraat 24

Op te frissen hoek-
woning met in-
kom, woonkamer, 
keuken, veranda, 

badkamer, 3 slaapkamers, zolder, 2 gara-
ges, buitenbergingen en tuin. Laag beschrijf 
mogelijk ! EPC: 827 kWh/m².

TE KOOP > WERKENTE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > BOVEKERKETE KOOP > TORHOUT
Bovekerkestraat 80

Vraagprijs:
275.000 euro

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

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

Elisabethlaan 3 bus 1
Vraagprijs:

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

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

TE KOOP > ICHTEGEM
Panoramastraat

Vraagprijs: 
200/m2

Perceel bouw-
grond (1.325 m²) 
op Koekelareberg 

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

Sterrestraat 27
Vraagprijs:

299.000 euro
Deze handels-
woning bestaat 
uit winkelruimte, 

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

Kaaistraat 2
Vraagprijs:

349.000 euro
Te renoveren/
af te breken 
hoeve op unie-
ke landelijke 

ligging. Totale oppervlakte: 1.952 m². Laag be-
schrijf mogelijk! EPC: 1.175 kWh/m².

      TE KOOP > OOSTENDE
Zwaluwenstraat 

21 bus 101
Vraagprijs: 

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

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

Koning 
Albert1-laan 68

Prijzen
op aanvraag

Exclusief nieuw-
bouwproject met 6 
woongelegenhe-

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

Hoogkwartier 27
Vraagprijs: 

op aanvraag
Instapkl woning in 
landelijk klassieke 
stijl met inkom, 
woonk, open kkn, 

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

Kapelleweg 61
Vraagprijs: 

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

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

TE KOOP > SINT-MICHIELS TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > EERNEGEM TE KOOP > BREDENE
Kapelstraat 5
Vraagprijs:

168.000 euro
A u t o m a t i s c h 
wassalon met 
12 wasmachi-
nes, 6 droog-

kasten, betaalautomaat, zeepautomaat en 
plooitafel. Interessante investering!

VERKOCHT

DOE EEN BOD!
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schakel over op service

ELECTRO & 
VERLICHTING

Roeselaarseweg 54 - Torhout 
051 72 22 33 - www.dumoulin-service.beschakel over op service

ELECTRO & 
VERLICHTING

Roeselaarseweg 54 
Torhout 
051 72 22 33 
www.dumoulin-service.be

Wij 
aanvaarden

op
verlichting
& electro

TV’s in AANBIEDING
SAMSUNG
Curved Ultra HD LED TV
UE49MU6670
• UHD
• 1700 PQI
• Smart TV
• 49” - 124 cm

Wij 

NIEUWE

COLLECTIE

SAMSUNG
Qled LED HD TV
QE49Q7F
• 4k UHD
• 1500 Q HDR
• 3100 PQI
• 49” - 124 cm

PHILIPS
ULTRA HD OLED TV 
55POS900212
• UHD
• 3800 PPI
• Android
• 55” - 139 cm

SONY
ULTRA HD OLED TV 
SCKD55A1B
• 4 UHD
• OLED
• Android
• 55” - 139 cm
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TV’s in AANBIEDINGTV’s in AANBIEDINGTV’s in AANBIEDING

€1099 €1799

€1999 €2999

€1999

€2299 €3300
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€300 
cashback of 

GRATIS PS 4 PRO 
+ FIFA 18

t.w.v. €449**
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