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VEEL 
LEES 

PLEZIER!

NIEUW TE TORHOUT
!OPENING!

VRIJ. 8 FEBRUARI 
van 10 tot 18u.

ZAT. 9 FEBRUARI
van 10 tot 17u. 

ZON.10 FEBRUARI
van 10 tot 13u.

Trendy betaalbare jongeren- en damesmode.
Merken: Expresso, Malvin, Angels, Zabaione,…

Gesloten op zondag & maandag
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19ZWANESTRAAT 8 - 8820 TORHOUT 
Recht over de kerk

Code: 2-39

Steeds 

5% korting
 op de 

volgende 

aankoop.
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www.immogryson.be
0498 61 29 38
BIV 511.258

IMMO

GRYSON

Marlies 
Vernack
Een greep uit mijn 
gerealiseerde verkopen.

Uw vastgoedmakelaar voor 
regio Kortemark, Koekelare, 
Torhout & Lichtervelde.

VERKOCHT IN 
2 WEKEN VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT IN 
1 WEEK

Kasteelstraat 34
8810 Lichtervelde
405 kWh/m²
VG WG GMO 
GVKR GVV

Ichtegemstraat 83
8610 Kortemark
377 kWh/m²
VG WG GMO
GVKR GVV

Zuidstraat 6
8680 Koekelare
101 kWh/m²
VG WG GMO 
GVKR GVV

Edewallestraat 124
8610 Kortemark
604 kWh/m²
VG WG GMO 
GVKR GVV

TUURELUUR
OPENING Z IE  PAGINA 3

/smikkoekelare
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MENU 
VALENTIJN

Torhoutsebaan 170 - Gistel

Tel. 059 27 88 23 - www.dekallebasse.be

Open: elke vrij., zat., maa. en din. vanaf 18 uur

Zondag vanaf 11.30 uur

Gerookte zalm

Carpaccio

Gegerilde scampi’s met/ zonder look

Italiaanse ham
• • •

Gegrild hammetje

Gegrilde ribbetjes

Côte à l’os (sup 5 euro)

Gegrild lamskroontje (sup 7 euro)

Gerookte zalm schotel (groot)

Saus naar keuze (sup 2 euro) champignon, 

béarnaise, Provencaalse, peper 

• • •
Irish coffee 

Dessert naar keuze

PRIJS 32 euro/p.p.
(Dranken niet inbegrepen)

Find us on
Facebook

Valentijns-

weekend 

start op 14/02

AUTO-STORE
VANPARYS - LICHTERVELDE

Brugsebaan 22 - 8810 Lichtervelde
Tel. 051 72 33 55 - www.auto-store.be

VOORWAARDEN

• De oude wagen moet minstens 10 jaar oud zijn.
• De wagen moet minstens 6 maanden ingeschreven zijn
• De groene keuringskaart moet aanwezig zijn
• Uiteraard moet de wagen compleet zijn

Wegens succes verlengd tot eind februari!
Nog slechts een beperkt aanbod!

OP DE GESELECTEERDE WAGENS MET 
GROENE STICKER OP VOORUIT!

Bekijk onze stock op www.auto-store.be

€2500 
VOOR UW OUDE WAGEN BIJ AUTOSTORE!

Diverse milieu vriendelijke wagens binnen opAARDGAS

ME TIME !

25-1-2014 Sudoku #141 and #142 (Medium) - Free Printable Puzzles

http://www.puzzles.ca/sudoku_puzzles/sudoku_medium_141.html 1/1

Free Printable Sudoku Puzzles

Sudoku is easy to play and the rules are simple. Fill in the blanks so that each row,
each column, and each of the nine 3x3 grids contain one instance of each of the
numbers 1 through 9.

Sudoku #141 (Medium)

Sudoku #142 (Medium)

Additional Sudoku puzzles as well as the solution to these two puzzles can be found
at the following web page: http://www.puzzles.ca/sudoku.html

Copyright © 2013 Livewire Puzzles (www.puzzles.ca)

Printable
2014
Calendar

calendar.inbox.com/…

Get Free Printable

2014 Calendar.

Choose the One You

Like the Most!
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25-1-2014 Sudoku # 143 en # 144 (Medium) - Free Printable Puzzels

http://www.puzzles.ca/sudoku_puzzles/sudoku_medium_143.html 1/1

Free Printable Sudoku Puzzels

Sudoku is gemakkelijk te spelen en de regels zijn simpel. Vul in zodat elke rij, elke
kolom en elke 3x3 rasters bevatten een exemplaar van elk van de getallen 1 tot 9.

Sudoku # 143 (Medium)

Sudoku # 144 (Medium)

Extra Sudoku puzzels evenals de oplossing voor deze twee puzzels zijn te vinden op
de volgende webpagina: http://www.puzzles.ca/sudoku.html

Copyright © 2013 Livewire Puzzels (www.puzzles.ca)
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TRIANGOLO FRESH 
Fabriekweg 63 • Eernegem • info@triangolofresh.be • www.triangolofresh.be

Leveringen aan bedrijven, scholen, 
opleidingcentra en tankstations 

Voor al uw evenementen of feestjes, 
koude buffetten, broodrecepties, desserts enz. 

ontdek ons uitgebreid gamma.

Vraag uw offerte 

059 30 38 59 of 0496 052 997

Levering 
op locatie 

Ringlaan 63 - 8680 Koekelare
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HEROPENING
2/02 > 3/02

Voorstelling van de nieuwste zomercollecties voor 
kids van 0 tot 16 jaar

Ringlaan 63 - 8680 Koekelare
TUURELUUR

Zaterdag open van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur

*

Zondag-

namiddag 

fotoshoot met 

kapster Renate 

en fotograaf 

Wim

*
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Vrijdag 8 februari
Vanaf 15:00 u tot 21:00 u

Zaterdag 9 februari
Vanaf 10:00 u tot 12:00 u

 en van 13:30 u tot 18:00 u

Opendeurweekend
‘t Creahuys

Keibergstraat 114 - Torhout - 050 22 24 02

Voorstellen van de nieuwe workshops

PUBLI BEKEGEM

DE AUTO
"ZONDER RIJBEWIJS"

Auto’s "zonder rijbewijs" worden
steeds populairder en niet alleen bij senioren.
 
Hier sommen we enkele voordelen op van deze kleine vierwielers.

Ben je voor 1961 geboren dan heb je GEEN rijbewijs nodig. 
Ben je na 1961 geboren dan heb je ENKEL een bromfiets
klasse B rijbewijs nodig. 
Een auto "zonder rijbewijs" weegt slechts 425 kg.
De maximumsnelheid is 45 km/u dat wil zeggen veilig en
uitermate zuinig.
Vanaf 16 jaar mag je een auto “zonder rijbewijs” besturen.
De auto "zonder rijbewijs" hoeft niet naar de keuring.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is genoeg
om een auto “zonder rijbewijs”. 
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Uw lekkere maaltijd 
aan huis geleverd

Wij stellen u voor: 

• Wekelijkse menu’s
• Dagelijkse maaltijden (à la carte) 
• Ambachtelijke producten 

Meer info op: 
www.am-thuis.com
of bel naar

0470 12 44 33

Eet smakelijk! 

REGIO: KOEKELARE
   +/- 10 KM

alleen geldig voor feesten in 2019
voor feesten vanaf 10 personen
Geldig bij boekingen op 1 of 2 februari ’19
én mits betaling van een voorschot

Niet geldig op feestdagen en speciale dagen in 2019
(vaderdag, kerst- & nieuwjaar,

sinterklaasbrunch & kreeftenmenu),
NIET GELDIG VOOR REEDS GEBOEKTE FEESTEN IN 2019,

niet cumuleerbaar met andere akties
(verjaardagskorting, waardebons)

VRIJDAG
01-02-19

VAN 17-22U

ZATERDAG
02-02-19
VAN 13-22U
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OPENDEURDAGEN 2019
Hoogledestraat 97a - 8610 Kortemark

GSM 0479/682 110  Fax 051/77 16 14

rek.nr. BE05 0689 0975 8175

www.tenboogaerde.be
info@tenboogaerde.be

SalonsTenBoogaerde
KORTINGSDAGEN 20

19

2019

... een extraatje voor onze klanten !

5% KORTING OP UW VOLGEND FEEST

Krijg een gratis hapje en drankje
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GROTE UITVERKOOP
EXPOMODELLEN

Profiteer nu van de laatste dagen... 

KOEKUYT TUINDESIGN
Brugsesteenweg 413
8800 Roeselare

T +32 (0)51 24 21 33

info@koekuyt-tuindesign.be
www.koekuyt-tuindesign.be

ma - za 10u00 - 17u00

-65%
Reuze
korting! ook op windschermen

• Sprankelend aperitief 
met oesterbar

• Buffet van verfijnde koude 
voorgerechten met saladbar

• Roomsoep
• Dans

All-in aan €63,00 per persoon
(inclusief witte & rode huiswijnen, waters & frisdranken)

(dranken na de koffie niet inbegrepen)

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door huis dj.

• Buffet van warme vis- en 
vleesgerechten, groentenparade

 en aardappelgerechten
• Dans

• Groot buffet van nagerechten 
met mokka

Valentijnssoirée met dance 
Zaterdag 16 februari 2019

RESERVEER 

NU

Telefonische reservatie noodzakelijk 
op nummer 051 58 92 68

Moerdijkstraat 94 - Ichtegem
T 051 58 92 68 - www.salonsdevrede.be

INFO LICHTERVELDE

GROTE VALENTIJNSACTIE 
"LICHTERVELDE LIEFT"

De gemeente Lichtervelde, vzw Samen Ondernemen/Unizo,
locale horeca en handelszaken slaan voor de vierde maal
de handen in elkaar om een grootse Valentijnsactie te
organiseren en dit om de klant in de watten te leggen.

De actie heeft een driedubbele doelstelling:
naast de spaaractie waarbij men naast mooie winkelprijzen ook city-
trips en diners kan winnen (hoofdprijzen) en de ondersteuning van de 
horeca, wordt er vooral gemikt op een warme valentijnssfeer in het 
centrum van de gemeente. De actie loopt van 14 januari tot en met 14 
februari 2019.

De deelnemende horecazaken verwennen elke klant
met een lekkernij bij de koffie, wijn of streekbier.

De gemeente schenkt er nog een extra
"Lichtervelde lieft-koekje" bij. 

Bij de deelnemende winkels maak je kans op een mooie winkelprijs. 
Bij alle deelnemers kan je hiervoor stempels verzamelen. Volle stem-
pelkaarten kan je deponeren in de urnes bij de deelnemende han-
delszaken.
Na 14 februari worden bovendien nog eens tal
van hoofdprijzen verloot.
Misschien ga je wel op citytrip of win je een diner in één van de deel-
nemende restaurants!
Wij kunnen besluiten dat Cupido de komende periode nooit ver weg 
zal zijn in Lichtervelde . Ook het SASK afdeling Lichtervelde en de 
Lichterveldse scholen verlenen hun medewerking aan deze actie!

PUBLI TORHOUT

GLOEDNIEUWE
KLEDINGZAAK
"MABELLE"

Op vrijdag 8 februari a.s. om 10 u. openen de deuren.

Mabelle staat voor trendy en betaalbare jongeren- en dameskledij.
We verkopen o.a. volgende merken:
Expresso, Malvin, Angels, Zabaïone, Fransa, ...
Kortom jong en oud zijn bij ons welkom.
Ook de mama’s van de communicanten zullen bij ons een groot en 
betaalbaar aanbod vinden.
Allen welkom op ons openingsweekend waar je meteen geniet van 
10% directe korting met bon.
. (zie ook advertentie op de voorpagina van deze Bazuin)
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Dit prachtige neogotisch kasteel is een 
droomdecor voor feeërieke feesten, een 

brede waaier aan buitenevenementen en 
veelbesproken businessactiviteiten.

We openen speciaal voor u, tijdens de week, 
mits reservatie van minimum 25 personen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

RESTAURANT-FEESTZAAL | TORHOUT

Zeeweg 42 - 8820 Torhout 
0477 35 22 45

www.kasteeldaertrycke.be
info@kasteeldaertrycke.be

Elke zaterdag vanaf 19u en zondag vanaf 12u
Luxe-bu�et aan €56 of menu d’Aertrycke aan €56. 

Aperitief, wijnen, waters, bieren, alcoholvrije- en frisdranken
inbegrepen tot en met de ko�e. 
Meer info en andere formules op www.kasteeldaertrycke.be een culinaire verwennerij

BUFFET
MENU

VOOR ELK FEEST

ofof

FEEST BIJ ONS

VALENTIJNMENU
14 Februari 2019 kasteel d’ aertrycke

WACHTBORDJE
3 amuses van de Chef

KOUD VOORGERECHT
Gravlaks van schelvis
Spekjes – korstjes – radijsjes

SOEP
Verrine “Doria Velouté”
Langoustine – courgette

WARM VOORGERECHT
Baarsfilet krokant gebakken
Groentensalsa – tuinkruiden

HOOFDGERECHT
Parelhoen

Butternut ravioli – broccolini
crème van champignons

DESSERT
Panna cotta “Blanc manger”

Griekse yoghurt – cuberdonijs

Valentijnmenu op donderdag 14 februari 2019 (Ook op 9, 10, 16, 17 februari 2019 verkrijgbaar)
met alle geselecteerde witte en rode wijnen, waters, bieren en frisdranken inbegrepen tot 
en met de koffie. Luxe buffet of maandmenu ook verkrijgbaar op 9,10,16 en 17 februari 2019

€59
per persoon

GRANDIOZE
OPENDEURDAGEN

Van zaterdag 23 februari t.e.m. zondag 10 maart 2019
Open tijdens de weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur

Op zaterdag en zondag open van 8 tot 17 uur

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van tuinhuisjes, 
garages, carports, paardenstallen en windschermen en dit alles op maat gemaakt!

Alle tuinhout is ook te verkrijgen voor de doe-het-zelver

NIEUW: TUINHUIZEN IN THERMOWOOD & PADDOCK

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

Er staat tevens een drankje en een hapje te wachten op u in ons verwarmd atelier!
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Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare - 051 58 92 01

VACATURE INITIATIEF 
BUITENSCHOOLSE 

KINDEROPVANG DE BUIDEL
2 Begeleiders (m/v/x)

Deeltijds – Contractueel - Onbepaalde duur
1 Begeleider (m/v/x)

Deeltijds – Vervangingsovereenkomst
Het gemeentebestuur van Koekelare werft begeleiders voor het Initiatief 
Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) De Buidel aan. Het gaat om een con-
tractuele tewerkstelling voor onbepaalde duur of een vervangingsover-
eenkomst. Je werkt halftijds, 19.00/38.00 uren per week in flexibele uren 
(op schooldagen van 6u30u tot 8u30 en na schooltijd tot 19u) . Er wordt 
een wervingsreserve voor de duur van 3 jaar aangelegd. 

Je staat in voor de opvang en begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Je werkt daarbij in een systeem van flexibele uren (op schooldagen van 
6u30u tot 8u30 en na schooltijd tot 19u). Het gemeentebestuur kan zich 
vinden in een combinatie van deze job met een andere tewerkstelling. 

TAKEN Je staat samen met het team van begeleiders in voor de opvang 
en begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

SALARISSCHAAL C1 – C3 Minimaal € 23 128.44 en maximaal € 42 331.08 
bruto jaarsalaris aan 100% aan huidige index. Het loon wordt aangevuld 
met een haard- of standplaatstoelage, vakantiegeld, eindejaarstoelage 
en maaltijdcheques (€ 5 per gepresteerde dag).

AANWERVINGSVOORWAARDEN
- Je beschikt over een diploma vastgelegd door Kind en Gezin in het 

ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot bepaling van de kwalificatie-
bewijzen en attesten voor medewerkers van kinderopvang. Onder an-
dere volgende diploma’s komen in aanmerking:

 • BSO 7de jaar kinderzorg/leefgroepenwerking/internaatswerking
 • TSO bijzondere jeugdzorg
 • VSPW- opleiding kinderzorg
 • VSPW jeugd- en gehandicaptenzorg
 • TSO Sociale en Technische Wetenschappen
 • …
- Je bent geslaagd voor de selectieproef die plaatsvindt op maandag 11 

februari 2019 vanaf 13u30. 

Solliciteren doe je door uiterlijk tegen vrijdag vrijdag 08 februari 2019 
een brief met cv te sturen naar gemeentebestuur Koekelare, ter atten-
tie van het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 
19 in 8680 Koekelare of door een e-mail te sturen naar petra.boysen@
koekelare.be

De kandidaten moeten voldoen aan de toelatings- en aanwervings-
voorwaarden zoals bepaald in de rechtspositieregeling van het ge-
meentebestuur Koekelare. De functiebeschrijving en het functieprofiel 
zijn elke werkdag van 9u tot 12u in te kijken bij de personeelsdienst in 
het gemeentehuis of op te vragen via koen.coudeville@koekelare.be 
of 051 61 04 91.

INFO KOEKELARE

WAT TE DOEN
BIJ EEN GEPLANDE

ZIEKENHUISOPNAME?
VIVA-SVV Koekelare stelt voor: Belangrijke gebeurtenissen vergen 
een degelijke informatie en planning. Zoals bij een ziekenhuisop-
name.
De regels, afspraken en belangrijk: de financiële inpakt, daar weet je 
maar beter het fijne van!
Een medewerker van BOND MOYSON zal u wegwijs maken in de 
meest geschikte voorbereiding. Na de toelichting is het mogelijk om 
meer uitleg en vragen te stellen. Bij een lekker kopje koffie en een 
taartje, komen de geplande activiteiten voor 2019 aan bod. De namid-
dag wordt afgesloten met een gratis tombola. 
Heb je zin in deze boeiende namiddag, schrijf dan in voor 6 februari bij 
Helena Vannieuwenhuyse, stationstraat, 15 te Koekelare (051/58 90 
93) of bij de andere bestuursleden van VIVA-SVV.
Deelname in de kosten: 2 euro.
Deze activiteit gaat door in HUIS PROOT op zaterdag 9 februari 2019 
om 14 uur!

OPEL, EEN PASSIE VOOR 
DCV MOTORS 

DCV MOTORS is opgericht 
in 1995 met als toenmalige 
zaakvoerders De Bruyne 
Kurt en Caen Johan.

Allebei hadden ze ervaring 
als mecanicien en koets-
werkhersteller in loon-
dienst. Ze deden mee in de 
rally-wereld zowel als piloot, co-piloot of deden service voor andere 
piloten. De passie is altijd OPEL geweest en daarom werd beslist een 
garage – carrosserie te starten met als specialiteit OPEL. Alle nodige 
diagnoseapparatuur werd aangeschaft en is constant up to date. In 
2002 besloot Caen Johan verder te gaan in de autosport en verliet hij 
DCV MOTORS. De Bruyne Kurt werd alleen zaakvoerder van het be-
drijf. Nog altijd met specialiteit OPEL. DCV MOTORS is geen officiele 
OPEL dealer. Er worden zowel nieuwe- als tweedehandswagens van 
OPEL verkocht. U kunt bij ons terecht voor onderhoud en herstelling 
van alle merken van auto’s en lichte bedrijfswagens.

De carrosserie en het spuitwerk wordt bij ons ter plaatse gedaan. Wij 
doen zowel spuitwerk aan auto’s, bestelwagens als aan moto’s.

IN DE KIJKER
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G A R A G E  -  C A R R O S S E R I E

Achterstraat 144
8480 Eernegem
Tel. 059-29 06 66
www.dcvmotors.be

Herstelling alle merken

AAN- EN VERKOOP 
OPEL

NIEUW- EN 
TWEEDEHANDS

Niet officiële dealer

NU SALONCONDITIES OP NIEUWE AUTO’S

OPEL ZAFIRA - Bouwjaar: 12/2009
Uitvoering: Cosmo 

Motor: 1.7 D. - KMst 137.033 km
Uitrusting: Automatische airco, GPS, radio/CD/aux, 

stuurwielbediening, cruise control, parkeer sensoren v+a, 
halflederen bekleding, automatische lichten, regensensor, 

donkere ruiten, reservewiel, …

OPEL ASTRA K - Bouwjaar: 05/2017 
Uitvoering: Dynamic

 Motor: 1.4 turbo benz. - KMst: 41.436 km
Uitrusting:Dual automatische airco, radio/GPS/
bluetooth, elektr. ruitbediening v+a, parkeersen-
soren v+a, stuurwielbediening, boordcomputer, 

reservewiel, aluminium velgen, …

OPEL ASTRA K BREAK - Bouwjaar: 04/2017
Uitvoering: Innovation 

Motor: 1.4 turbo benz. - KMst: 39.732 km
Uitrusting:Dual automatische airco, radio/usb/bluetooth/
GPS, elektr. ruitbediening v+a, parkeersensoren v+a, half-
lederen interieur, keyless entry, handenvrije kofferklep, 

stuurwielbediening, 16”velgen, reservewiel, …

OPEL ZAFIRA - Bouwjaar: 02/2017
Uitvoering: Innovation

Motor: 1.4 benz. - KMst: 35.646 km
Uitrusting: Automat. dual airco, half leder interieur, 

radio/usb/bluetooth/gps, achteruitrijcamera, panorami-
sche voorruit, schuifdak, elektr. inklapbare spiegels, 7-zit, 

aluminium velgen, reservewiel, …

OPEL MOKKA - Bouwjaar: 11/2017
Uitvoering: Cosmo

Motor: 1.4 turbo benz. - KMst: 8.325 km
Uitrusting:lederen sportinterieur, dual automatische 
airco, GPS, radio/bluetooth/aux, achteruitrijcamera, 
park pilot v+a, elektrisch open dak, boordcomputer, 

aluminium velgen 19”, reservewiel, …

OPEL CORSA - Bouwjaar: 01/2018
Uitvoering: Black Edition 

Motor: 1.4 benz. - KMst: 17.070 km
Uitrusting:Manuele airco, radio/intelli link/

bluetooth, GPS, Black Edition Roof Pack, Elektr. 
ruitbediening voor, stuurwielbediening, 16” velgen, 

reservewiel, …

OPEL COMBO - Bouwjaar: 08/2015
Uitvoering: Automatic+ Tiptronic
Motor: 1.6 D. - KMst: 37.200 km

Uitrusting:Manuele airco, radio/cd+stuurbediening, schuif-
deur links+rechts, elektrische ruiten voor+achter, start/stop 

systeem, afneembare trekhaak, parkeersensoren achter, 
centrale vergrendeling + afstandsbediening, 

reservewiel, …

OPEL ASTRA K BREAK - Bouwjaar: 02/2017
Uitvoering: Innovation

Motor: 1.4 turbo benz. - KMst: 57.128 km
Uitrusting:Dual automatische airco, half lederen interieur, 
radio/usb/bluetooth/GPS, elektrische ruitbediening v+a, 

parkeersensoren v+a, keyless entry, handenvrije kofferklep, 
stuurwielbediening, aluminium velgen, 

reservewiel, …

6500 euro

16000 euro
16500 euro

19300 euro
22400 euro

10900 euro
13700 euro

15500 euro

Bij afhaling van min. 2m3

beton of stabiel

GRATIS
VOUWMETER

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

GRATIS
GEDIMAX
TEGELLIJM*

Profiteer van onze 
BATIBOUW-ACTIES

van 18 februari t.e.m. 16 maart 2019

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

www.gedimattanghe.be

van 18/02 t.e
.m. 

16/03/2019

TEGEL-ACTIES

*Bij enkele verlijming en verbruik van 8m2/zak
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Kia.com

<perso dealer> 
<perso adresse>  
<perso telephone>

De nieuwe Kia ProCeed. Méér lef.
Maak een gedurfd statement met de nieuwe Kia ProCeed, een geweldige shooting break die stijl en innovatie combineert 
met nog méér sportiviteit. Uitdagende looks met een opvallend schuine achterruit, geraffineerde designdetails binnen en buiten, 
lekker snedig weggedrag, 594 liter kofferruimte en slimme Drive Wise-technologieën voor nog meer comfort… 
om snel langs en test deze gewaagde wagen die net zoveel lef heeft als u.

7 JAAR MAP UPDATE
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
**  Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende 

een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een  jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.

P U R E  K WA L I T E I T

JAAR GARANTIE

De nieuwe Kia ProCeed. 
Méér lef.

 3.9 – 6.8 l/100 km (NEDC) / 4.8 - 7.4 l/100 km (WLTP) 104 - 155 g/km (NEDC) / 125 - 169 g/km (WLTP)

De nieuwe Kia ProCeed.
Nu bij uw dealer.
Ontdek hem als eerste.

Verlengde
salonconditites
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De nieuwe Kia ProCeed.
Nu bij uw dealer.
Ontdek hem als eerste.

Verlengde
salonconditites

De nieuwe Kia ProCeed.
Nu bij uw dealer.
Ontdek hem als eerste.

De nieuwe Kia ProCeed. 
Méér lef.
De nieuwe Kia ProCeed. 
Méér lef.

<perso dealer> 
<perso adresse>  
<perso telephone>KIA ROESELARE Bruggesteenweg 281 - 8830 Gits

T 051 22 18 96 - www.kiaroeselare.be NIEUWE SHOWROOM

Saloncondities.

P U R E  K WA L I T E I T
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* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
**  Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende 
 een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een  jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.
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De nieuwe Kia ProCeed. 
Maak een gedurfd statement met de nieuwe Kia ProCeed, een geweldige shooting break die stijl en innovatie combineert 
met nog méér sportiviteit. Uitdagende looks met een opvallend schuine achterruit, geraffineerde designdetails binnen en buiten,  
lekker snedig weggedrag, 594 liter kofferruimte en slimme Drive Wise-technologieën voor nog meer comfort… 
om snel langs en test deze gewaagde wagen die net zoveel lef heeft als u.

Kia.com

576186A9 - A22 Ed : 460/DZ CMYK 22-01-19 17u49 PRO2 1e versch: 31-01-2019 VTW:ARNE VANNIEUWENHUYSE

ROESELARE
Bruggesteenweg 281, 8830 Hooglede/Gits

VERLENGDE SALONCONDITIES T.E.M. 
17/02/19

NIEUWE SHOWROOM
Meer dan 200 KIA's uit stock leverbaar
Meer dan 10 jaar service ervaring KIA
KIA= enige automerk met 7 jaar waarborg (max 150.000 km)

Beste autoliefhebber,
Met veel plezier nodigen wij u uit naar de spiksplinter-
nieuwe vestiging van KIA Roeselare. Bigger, better en 
volledig gemoderniseerd. Future-proof voor een nóg 
betere service, opvolging en verkoop.

Vergeet ook onze splinternieuwe Kia ProCeed niet én de 
Kia E-Niro, volledig elektrische crossover met 455 km au-
tonomie!  Hét moment om eens langs te komen.

Tot dan!

Beste autoliefhebber,

Met veel plezier nodigen wij u uit naar de spiksplinternieuwe 

vestiging van KIA Roeselare. Bigger, better en volledig gemoderniseerd. 

Future-proof voor een nóg betere service, opvolging en verkoop.

Spring dus gerust eens binnen tijdens ons opendeurweekend  

op 15 en 16 december. Tussen 10 en 18u kan u alvast genieten van  

een hapje, drankje en animatie. Profiteer bovendien in primeur van onze 

uitzonderlijk vroege saloncondities!

Nog niet overtuigd? Wat dacht u van een exclusieve Belgische première?

We stellen de nieuwe Kia ProCeed, Shooting Break voor. 

Hét moment om eens langs te komen.

Tot dan!

Bruggesteenweg 281, 8830 Hooglede/Gits

Uitzonderlijk vroege saloncondities

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

• Keuze uit meer dan 300 modellen fietsen

✂

BON -€15

✂

BON -€25

WIJAANVAARDEN ECO-CHEQUES

GRANDIOZE VERKOOP
VAN GROTE PARTIJ FIETSEN

                                                                   Waar : Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselare

RUIME
PARKING

VOORZIEN

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

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

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

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

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

ZEER LAGE
PRIJZEN

WIJAANVAARDENECO-CHEQUES

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

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

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

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

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

Wij aanvaarden vanaf heden

Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselare

FIETSEN DONTONFIETSEN DONTON

RUIME
PARKING

VOORZIEN

WOENSDAG 6 FEBRUARI telkens van 10 tot 18u doorlopend

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

Bij aankoop van 1 fiets
Enkel geldig op woensdag 6 februari 2019

bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)
Niet geldig op acties en kinderfietsen

Bij aankoop van een 2e fiets
Enkel geldig op woensdag 6 februari 2019

bij Dontonfietsen te Aartrijke (VU)
Niet geldig op acties en kinderfietsen

OVERNAME OUDE FIETS 
mogelijk bij aankoop nieuwe fiets

Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

• NIEUW koersbroek of
   koerstrui vanaf €14,95

Torhoutsesteenweg 355 • 8210 VELDEGEM 
Tel. 050 28 80 40 
veldegem@vandammereizen.be
www.vandammereizen.be

VOORSTELLING
RONDREIZEN
TUI Tours

donderdag 07/02/2019 – 19 u
Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76, Zedelgem
Gratis inkom – inschrijven via: ninette@vandammereizen.be of 050 28 80 40

TUI Tours biedt Nederlandstalige begeleide rondreizen aan zowel in Europa
als over de rest van de wereld. Ook individuele rondreizen over heel de
wereld worden door hen aangeboden. De focus ligt hierbij vooral op
‘UNIEKE ERVARINGEN’ en op een ‘HEEL SCHERPE PRIJS’.

H H H DIVERSE VERTREKDATA H H H

4 11-daagse groepsreis GEORGIË & ARMENIË vanaf € 1.674 p.p.
4 8-daagse groepsreis NIJLCRUISE EGYPTE vanaf € 710 p.p.
4 16-daagse groepsreis ZUID-AFRIKA vanaf € 2.050 p.p.
4 17-daagse groepsreis SRI LANKA vanaf € 1.820 p.p.
4 15-daagse groepsreis THAILAND vanaf € 1.553 p.p.
4 15-daagse groepsreis VIETNAM vanaf € 1.913 p.p.
4 13-daagse groepsreis CUBA vanaf € 1.996 p.p.
4 13-daagse groepsreis WEST-CANADA vanaf € 3.563 p.p.

tours

Torhoutsesteenweg 355 - VELDEGEM
Alle info: 050 28 80 40 - veldegem@vandammereizen.be
www.vandammereizen.be

Eén van de specialisaties van 
Vandamme Reizen te Veldegem 
is I love Cruises. Heb je altijd al 
eens willen cruisen, maar geen 
idee hoe eraan te beginnen? We 
zijn gepassioneerde reisexperts 
in het vinden van de beste cruise 
voor elke klant.

Cruise Middellandse Zee 
MSC Magnifica: 
De charme van Olympia en oude Venetiaanse forten

• 8 dagen
• Italië, Griekenland, Santorini, 
  Corfu, Montenegro
• Afreisdatum: 13/10/2019

Vanaf 1175 euro p.p.

BOEK SNEL JOUW CRUISE BIJ 
VANDAMME REIZEN!
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  Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. Afgebeeld voertuig: New SUV C5 Aircross Shine Parelmoer Wit /Red Color Pack /19" lichtmetalen 
velgen ART gediamanteerd. (1) Aanbieding Citroën Private Lease op basis van 36 maanden en 30.000 km, geldig van 17/12/18 tot 31/1/19 voor, bedragen inclusief BTW, zonder opties: 
een New CITROËN C5 Aircross 1.2 PureTech 130 pk START , na een 1ste huur van 6.400€. Citroën Private Lease is een verhuur op lange termijn zonder aankoopoptie, voorbehouden 
aan particulieren woonachtig in België, aangeboden door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), avenue de Finlande 8 bte 2 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr. 0417.159.386, tel. 
02/370.77.11, inschrijvingsnummer FSMA 019653 A, onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier. Inbegrepen diensten zijn de volgende: huur van het voertuig, Belasting op 
Inverkeerstelling en Jaarlijks Verkeersbelasting, totale garantie, Citroën TotalDrive (onderhoud, werkuren en slijtagestukken), Verzekering BA en schadedekking voertuig. De bovenvermelde 
uitrusting is standaard of in optie naargelang de versie.  Infos en voorwaarden bij ons of op citroen.be.

citroen.be

SUV
Comfortklasse

PRIVATE LEASE vanaf

Na een 1e huur van 6.400 €
36 maanden / 30.000 km

/MAAND(1)295 €

Ophanging met Progressive Hydraulic Cushions®

3 onafhankelijke achterzetels met gelijke breedte
EAT8 automatische versnellingsbak

Grip Control met Hill Assist Descent
Advanced Comfort zetels

Koffervolume tot 720 L
20 rijhulpsystemen

NEW SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

 4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  4,0 – 5,8 L/100 KM  105 - 132 G CO 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO2 105 - 132 G CO /KM (NEDC)
 5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  5,0 – 8,0 L/100 KM  132 - 181 G CO 132 - 181 G CO2/KM (WLTP)

Y F Y

PROFITEER VAN DE SALONCONDITIES 
BIJ DE CITROËN-GARAGES UIT UW REGIO
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Y F Y

PROFITEER VAN DE SALONCONDITIES 
BIJ DE CITROËN-GARAGES UIT UW REGIO

GARAGE 
CAPPON
FABRIEKWEG 54
8480 EERNEGEM
Tel. 059 299 103
info@nvcappon.com
www.garage-cappon.be

GARAGE 
KINDT D.
RIJKSWEG 53 
8820 TORHOUT (ST.-HENRICUS)
Tel. 051 72 32 27 - GSM 0477 35 11 17
info@garagekindt.be
www.garagekindt.be

DUMAREY
OUDE GENTWEG 67
8820 TORHOUT
Tel. 050 22 23 66 
citroen.dumarey@skynet.be
www.citroendumarey.be
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UW KLEINE ADVERTENTIE HIER PLAATSEN ?
BEL 050/211611 of e-mail naar info@bazuin.be

65
12

-1
87

9

ZEDELGEM
P.A. VYNCKEPLEIN

IEDERE
ZATERDAGOCHTEND

vanaf 8:45 u tot 12:30 u.

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN

ook te bestellen

0475/68 94 68

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68

65
12

-1
87
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Bakkerij Desanghere
Zedelgem zoekt verkoopster

± 27 u + jobstudente
voor verkoop 050/24 13 27
(bellen in de namiddag)

  6376-1883

TE KOOP
VINYL SINGLES

45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402
gr14358-1651

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

stukken zoals schouwgarnituren, meubelen 
en allerhande opzet.

Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

0496/043 528 TO
Z 1

42
68

-18
88

TE HUUR TORHOUT
LUXE APPARTEMENT

De Stedeveste B. Hapkenstr. 24V3 Liv., kkn., 
trrs., berg., 2 slpk., badk., apparte WC airco 
warm/koud garage EPC 151 - 698 euro/

mnd. kosten inbgr. vrij op 01/03/19 

0479/360132
6303-1887

TE HUUR
CENTRUM ICHTEGEM

Gezellig APPARTEMENT
Engelstraat 41 2 slpk. 1° verdiep 33 m2 

520 € met garage 490 € zonder garage vrij 
01/02/2019 EPC 304

IMMO HOSTEN 0478/47 20 21
 6477-1906

Mooie vernieuwde geïsoleerde woning
TE HUUR CENTRUM TORHOUT

nabij station met gar., ink., liv., keuk., badk., 
2slpk., centr. ver. aardg., zuidger. tuin. EPC 

491 kwh, na 13 u.
Huurprijs 750 euro/maand 

0479/409679 na 13 u.
 13780-1914

TE HUUR ICHTEGEM
RUIM APPARTEMENT

 hall, liv., inger., kkn., berging, badk., W.C.
2 slpk., (1 inger) 2 terrassen + garage

605 euro/mnd 

Inl. 050/772292
 14535-1885

TE HUUR TORHOUT
GARAGES OF
STAPELPLAATS

  Rijselstraat te Torhout.

050/21 26 27
 9238-1901

TE HUUR

GARAGE of
BERGING
 Werkenstraat 16 Torhout
52 euro alles inbegrepen 

050/211330
 14289-1893

ZOEKT TE HUUR
omgeving

Torhout en Koekelare

BEDRIJFSPAND
van ± 200 m2  

0475/247903
 10456-1889

GEVRAAGD te Eernegem 

TUINARBEIDER
Tuinen en Parken

Demuynck bvba
Zedelgemsesteenweg 55

Tel 059/29 97 74  1
32

50
-19

04

GEVRAAGD
gemotiveerde POETSHULP

Iemand met ervaring
starten vanaf 1 februari 8 u per week

uren te bespreken
info: administratie@vermeersch-bvba.be 

051/58 97 25  1
24

66
-19
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VOOR ALLE TUINONDERHOUD
opritten en terrassen

METSELKARWEIEN
en herstellingen
Bel: 0477/329891

E-mal: Decloedt-thomas@hotmail.com

 1
45

38
-19

13

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout. 

050/216603
Hoogste prijs

6489-1892

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

 76
65

-1
89

6

Aankoop inboedels +
leegmaken huizen. 

DE SNUFFELHOEK
Allerhande opruimingen.
Ook aankoop afzonderlijke 
stukken zoals schouwgarni-
turen, tinnen voorwerpen, 
oud goud , wagens , ...

CONTANTE BETALING 
0477 659 578

info@desnuffelhoek.be

 1
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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

 1
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BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 80 €/m3

Vers hout: 68 €/m3

Specksteenhout droog : 60 €/m3

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

050/82 52 25

 64
90

-1
89
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AANKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN en POSTKAARTEN

't ARCHIEFJE
0475/534 284

 14345-1890

Man 60 jaar

zoekt goede vriendin

Tel 0471 31 35 81
 14481-1902

Man zoekt vrouw
regio Eernegem

(leeftijd maakt niet uit).
Bel 0477/693928

 14402-1903

ALFREDO
de spaanse kok

komt zelf bij u paella maken!
050 39 00 99 of 0478 33 95 49

www.bijalfredo.be
 6386-1910

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

Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

0477/593 049
 7699-1667

GRATIS
OPRUIMING
en ophalen van alle oude metalen,

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

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN

14
d.

 6
50

7-
18

91

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

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

13688-1908

GEBED AAN HET HEILIG HART

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

VAKANTIEVERHUUR SPANJE

Luxe Penthouse Marbella
6 personen. Rustig gelegen, 2 slaapkamers + 
slaapbank, 2 badkamers, airco, 3 terrassen, 

garageplaats, 2 zwembaden.
MEI - SEPTEMBER 950 euro/week
Andere maanden 750 euro/week

www.penthouse-balcones.com
 14537-1912
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Burg 7 - 8820 TORHOUT 

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

VERKOOP
VERHUUR

NIEUWBOUW

Schavelarestraat 
Prachtige villa met 
zon-geor iënteerde 
tuin, Goede Herder 
Torhout. Bewoonbare 
opp 240 m², hoog-
staande afwerking, 
EPC 669.

B. Hapkenstraat 
Appartement, 2 slpk, 
terras, centrum Tor-
hout, fietsenberg., 
kwalitatieve afwer-
king, epc 78.

Vlierbessenstraat
Vrijstaande gezinswo-
ning, instapklaar, resi-
dentiële ligging, 3 slpk, 
garage, tuin, EPC 392,.
Startprijs: 299.000 €

Kortemarkstraat - 
Vrijstaande te renove-
ren woning met grote 
tuin op ruim perceel, 
landelijk verzicht, totale 
opp 1100 m², 4 slpk, 
garage, tuin, EPC 727, 
Prijs 219.000 euro.

Tuinstraat
Ruime op te frissen 
gezinswoning op zeer 
goede ligging, living met 
open haard, 3 slaapka-
mers, aangename grote 
leefruimtes, kloeke wo-
ning, hoekperceel. EPC 
384. 
Prijs: 249.000 €

Villa met prachtige tuin, 
zwembad, 4 slpk, 4 
badk, fitness, sauna, 
wijnkelder,… rustig ge-
legen op fietsafstand van 
het centrum, EPC 230.

Rijselstraat
Residentie Nendaz, 
gelijkvl app met 2 slp, 
badk, leefr open kkn, 
carport, fietsenberg, info 
op kantoor.

Vrijgeweidestraat 
Baliebrugge
Gezinswoning op ruim 
hoekperceel,  4 slaapka-
mers, extra praktijk/hob-
byruimte, vlakbij centrum 
Baliebrugge, (EPC 686). .
Prijs 279.000 €

Bruggestraat
Gerenoveerd en zeer 
ruim appartement,  3 
slaapkamers, instap-
klaar, vernieuwde elek-
triciteit, gasketel, keuken 
en badkamer, bewoon-
bare opp van 100 m², 
2 kelderbergingen, EPC 
466. Prijs: 185.000 €

Donaustraat
Villa (bj 2003) met 4 
slpk, 2 badk,  bijgebouw 
en barbecue-huisje, per-
ceel 705m², bewoonba-
re opp 240 m², prachtig 
landelijk zicht, EPC 321.

De Maerestraat 
Prachtig gelegen woning 
met weide en landelijk 
verzicht, perceel 2731 
m², op te frissen. Woning 
perfect voor liefhebber 
van dieren, veel mo-
gelijkheden. EPC 601. 
Prijs: 298.000 €

Rijselstraat 
Residentie Marquet, 
7 appartementen met 
terras en/of private 
tuin, ruime woonopper-
vlakken en bijzondere 
lichtinval, dicht bij het 
centrum, duurzame 
materialen. Meer info op 
kantoor.

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
RUDDERVOORDE

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

TE KOOP
TORHOUT

NIEUW!

NIEUW!

Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be

LANDELIJK ZICHT

OPBRENGSTEIGENDOM

LAATSTE APP

BOUWWERKEN 

GESTART

VERKOCHT IN 1 WEEK

KALENDER UW EVENT IN DEZE KALENDER PLAATSEN ?
e-mail uw info naar info@bazuin.be

Cultuurdienst Koekelare
Maandag 11 februari om 20 u.

WERELDFILM
‘Martine: The murderer in four acts’ 
De Balluchon Moerestaat Koekelare

Tickets: add 2 euro!

Martine is nog maar net weduwe 
geworden – ze bewaart haar echt-
genoot als een mummie in een 
hoek van haar woonkamer - wan-
neer een locale bende zich meldt 
in de afgelegen boerderij. Ze zeg-
gen dat ze haar zullen beroven en 
waarschijnlijk ook verkrachten, 
maar dat ze eerst graag een maal-
tijd willen. Dat dit niet goed kan 
aflopen voor de bezoekers, sugge-
reert de titel al…

GINTER
Poeziëweek 2019

31 januari - 6 februari 2019

Poëzie bij de koffie in de bibliotheek 
Thema Vrijheid. 
Gedichtendag. De Gedichtendag is 
de start van de Poëzieweek.  Wie 
tussen 31 januari en 6 februari de 
bibliotheek van Gistel, Ichtegem, 
Koekelare, Kortemark, Oudenburg, 
Torhout of Zedelgem bezoekt, 
wordt verwend met een vleugje po-
ezie alsook een poëtische lekkernij 
voor bij de koffie (zo lang de voor-
raad strekt). 

Wedstrijd: stapelgedichten
De bibliotheek van Koekelare daagt 
ook iedereen uit om zijn eigen ‘sta-
pelgedicht’ te maken in de bib. Het 

enige wat je moet doen is boeken 
op elkaar stappen, waarbij de titels 
op de rug van boven naar beneden 
gelezen, een gedicht vormen. Het 
hoeft niet te rijmen of aan regels 
te voldoen, de titels samen vormen 
een mooie of grappige zin.
Kom dus zeker tijdens de Poëzie-
week (31/01-6/02) langs in de bib 
van Koekelare en maak je eigen 
origineel stapelgedicht. Misschien 
ben jij dan de winnaar en win je een 
leuke poëzieprijs!
Meer info op www.ginter.be en 
www.poezieweek.com

Tuinhier Koekelare
Vrijdag 15 februari 19:30 u.

SPREEKBEURT
Zaal  De Mokkernaer Lekestraat 42 

Leden GRATIS
niet leden 3 euro/gezin

Spreekbeurt Heer Vanheecke An-
dre spreken over allerlei zaaitech-
nieken en verschillende opkweek-
methodes van groenten, planten en 
kruiden, wanneer bepaalde teelten 
zaaien, hoe zaaien verspenen en 
oppotten kortom alles wat we wil-
len weten om op een goede manier 
ons voor te bereiden op de nade-
rende lente

Kortemark KOMTOP
Zaterdag 9 maart om 19:30 u.

KIPFESTIJN
OC De Kouter

Ichtegemstraat 2A - Kortemark

In Kortemark brengt men voor 
de 9de keer een kipfestijn, voor 
groot en klein, op het 'Kom op te-
gen Kanker'-programma. Voor de 
volwassenen is er aperitief, kip, 
groentjes, frietjes en een dessert. 
Voor de kinderen (tot 12 jaar) is er 
een welkomstdrankje, kippenbil 
met appelmoes, frietjes en dessert 
voorzien . Kaarten zijn te verkrij-
gen bij Joke Pattyn, Oogstweg 22, 
Kortemark (0494 61 81 65) of bij 
het KOTKbestuur. Info: www.korte-
markkomtop.be  of
kortemark.komtop@gmail.com

VIVA - SVV Kortemark
Woensdag 20 maart 19:30 u.

WORKSHOP
WIJNPROEVEN

OC De Albatros Zarren
Prijs 15 euro.

De workshop die richt zich op het 
selecteren van wijnen en het proe-
ven ervan. Iedereen kent het ge-
voel om voor een volle rij wijnen 
te staan en niet te weten welke te 
kiezen. Aan de hand van een aantal 
tips en tricks probeert Bram van (a)
somm wine de aanwezigen hierin 
wat bij te leren. Daarnaast focust 
de workshop zich ook op het proe-
ven van wijnen. Door middel van 
een aantal praktische oefeningen 
leer je wat je van een fles wijn kan 
verwachten.  Graag vooraf inschrij-
ven want de plaatsen zijn beperkt! 
Meer info: facebookpagina of 
vivasvvkortemark@outlook.com of 
0476/445797

Gezinsbond Aartrijke
Zaterdag 16 februari 13-16 u.

TWEEDEHANDSBEURS
Zaal Jonckhove

Toegang 0,5 euro
De tweedehandsbeurs met vooral 
lente- en zomerartikelen (kledij, 
speelgoed, en allerlei andere be-
nodigdheden). Er is ook koffie en 
taart te verkrijgen. Ruime parking 
aanwezig. Alle info op www.gezins-
bondaartrijke.be Organisatie: Ge-
zinsbond Aartrijke.

Davidsfonds Lichtervelde
Vrijdag 1 februari 20:30 u.
THEATER TOURNEE
"Echtelijke illusies"

Zaal Ten Boomgaerde Lichtervelde
Kaarten 8 euro enkel VVK

13°  Theater Tournee in ‘t Cafe  Bart 
Claeys is de bezieler van deze the-
ater tournee en speelt samen met 
2 andere acteurs (Tine Van Poucke 
en Stef Eecloo) het stuk “ECHTE-
LIJKE ILLUSIES “ in de regie van 
Eric Meirhaeghe. Kaarten reserve-
ren bij Geert Missinne 0478/288488 
( geert.missinne@gmail.com ) of bij 
Johan Vannevel 0479/874435
(johan.vannevel@skynet.be)
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ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

CULTUUR KOEKELARE

CULTUURPRIJS
"DE BRONZEN STEKKER" 

2018
WERD UITGEREIKT AAN 

RUDY WILLAERT.
De uitreiking gebeurde op zondagvoormiddag. 20 januari 2019 in 
cultuurzaal De Balluchon. Er werden twee sterke kandidaten voor-
gedragen voor deze fel begeerde prijs die destijds werd gesticht door 
Marc Leplae.

Volgende kandidaten hebben meegedongen naar de cultuurprijs:
1. Feestcomité Koekelare
2. Rudy Willaert wonende te Koekelare.

De jury van de gemeentelijke cultuurraad onder voorzitterschap van
Elise De Gend heeft op woensdag 12 december 2018

de heer RUDY WILLAERT verkozen als winnaar !
Rudy Willaert heeft zich jarenlang als voorzitter ingezet voor de fan-
fare Sint-Cecilia. Zelfs na de ontbinding heeft hij zich ingezet om aan 
zijn geliefde fanfare een mooi museum te wijden in de site Lange Max. 
Rudy was ook actief betrokken bij de restauratie van de Hovaeremo-
len. Als stuwende kracht richtte hij de vzw Lange Max op. Hij slaagde 
in een succesvolle verweving van de werking van de archeologisch 
historiche kring De Spaenhiers met het Lange Max Museum.
In het kader van de herdenking 100 jaar Grote Oorlog verwezenlijkten 
zij onder meer dank zij zijn inbreng een uniek cultuur-toeristich pro-
ject op de site Lange Max.
Zijn bereidwilligheid om substanciële financiële bijdragen te leveren 
maken dat nieuwe culturele initiatieven mogelijk worden… hij wordt 
dan ook voor niets de Koekelaarse mecenas genoemd.
In zijn wederwoord tegenover de pers benadrukte Rudy dat wat de fi-
nanciële kant betreft hij in alles  100% gesteund wordt door zijn broer 
Eddy Willaert !

Bij de huldiging van cultureel verdienstelijke personen werd ook 
Feestcomité Koekelare betrokken.
Dit comité heeft de jongste jaren een zeer hoge vlucht genomen en 
heeft Koekelare op allerlei manieren op de kaart gezet. Dit met activi-
teiten op verschillend vlak : SPORT (St-Maartensloop, wielerwedstrijd 
op kermisdonderdag, voetbal op groot scherm met de Rode Duivels 
op het WK, de grote XMAS-trial), FEESTEN (mega-activiteiten zo-
als de jaarlijkke ‘Drie Dolle Dinsdagen’, Kerstmarkt met Muziek in 
‘tDorp, optreden K3 en grootste springkasteel ter wereld, CULTUUR 
(legedarische cultuuravonden met o.a. Jef Vermassen, Rudy Vranckx, 
Ivan Devadder en nog vele andere activiteiten)

De inspiratie voor dit verslag hebben wij geput uit de voordrachtbrieven van John Mestdagh, 
voorzitter Gecoro (Rudy Willaert) en de Ondervoorzitter van de Cultuurraad Jean-Marie 
Lootens (Feestcomité).

INFO

BATIBOUW VERWELKOMT 
BOUWERS EN VERBOUWERS

VAN DONDERDAG 21 FEBRUARI
t.e.m. ZONDAG 3 MAART 2019.

Een vooruitblik op de grootste bouw-,
renovatie- en interieurbeurs van België.

Op de 60ste editie van BATIBOUW zullen alle spelers gespe-
cialiseerd in de bouw terug aanwezig zijn in de Paleizen van Brussels 
Expo. Brussels Expo is vanuit alle hoeken van het land bereikbaar met 
de wagen of de motor. Op de Ring de afrit 7a nemen en de bordjes 
EXPO volgen. Brussels Expo beschikt over voldoende parkeergele-
genheid op parking C. Deze parking is onmiddellijk bereikbaar vanaf 
afrit 7a en biedt plaats aan 10.000 wagens. Dankzij de voetgangers-
brug kan U vanaf parking C rechtstreeks diverse paleizen binnenwan-
delen. (De prijs van het parking ticket bedraagt 10 euro).
BATIBOUW is ook gemakkelijk bereikbaar met de trein:
Neem de trein tot BRUSSEL-ZUID en neem dan de metrolijn 6 richting 
“Koning Boudewijn” stopplaats “HEIZEL”. Vermijd files en parkeer-
problemen! Koop een B-Dagtrip (trein + metro + toegang) 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Professionele dagen:
Donderdag 21 februari 2019 van 10 tot 18.30 uur.
Vrijdag 22 februari 2019 van 10 tot 21 uur.
Algemene toegang voor het publiek:
Van zaterdag 23 februari tot zondag 03 maart 2019
van 10 tot 18.30 uur
Nocturne: donderdag 28 februari = open tot 22 uur!
TICKETS kosten:
12,5 euro aan de kassa - Online 2 euro korting = 10,5 euro.
Verlaagd tarief tijdens de week aan de kassa
vanaf 15 u. en op 01/03 vanaf 18u. = 7 euro!
Kids genieten korting:
meer info via internet op "Tickets en registratie Batibouw".

We raden alle bezoekers aan GEEN rugzak mee te nemen
om lange wachttijden aan de ingang te vermijden! 
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Bouwmaterialen Willaert NV
Oostmeetstraat 100

8680  Koekelare

• Een voltijdse functie in een familiaal bedrijf.
• Wij voorzien de nodige opleidingen in het bedrijf.

GEVRAAGD

ONDERHOUDSTECHNIEKER
voor machines, betoncentrales,

vrachtwagens en installaties.
Ervaring en zelfstandig kunnen werken is een vereiste.

Interesse? Gelieve zich aan te melden op het bureel

of mail naar rudy@willaert-bouw.be

Tel. 051/58 80 65

TOZ

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

TE KOOP: KOEKELARE
Deze energiezuinige woning is rustig gelegen 
en bestaat uit: oprit - inkomhal - toilet - zonnige 
living - recent vernieuwde keuken - wasplaats - 
douche - berging - ruime garage met zoldering - 
terras tuin - tuinhuis. Op de eerste verd.: nachthall 
- 3 slp. - badkamer - toilet - volledig afgewerkte 
zolder. UC: 20190114-0002123814-RES-1 EPC: 
173,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 315 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig landelijk gelegen woning op een grondop-
pervlakte van 1665 m² te Koekelare, bestaande 
uit: op het gelijkvloers: inkomhal - toilet - bad-
kamer - living - keuken - slaapkamer - berging 
- terras - grote tuin - 2 garages. Op de eerste 
verdieping 2 slaapkamers. Zolder. Deze woning is 
te renoveren. UC: 20190118-0002124948-RES-1 
EPC: 494,00KWh/m²/jaar.  Vraagprijs 170 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Deze instapklare woning is gelegen in de Sterres-
traat 16 en bestaat uit: inkomhal - toilet - living 
- keuken - kelder - wasplaats - badkamer - terras 
- stenen berging - nachthal - 3 slp.- 1 toilet op de 
bovenverd.- zolder. Attest goedgekeurde elektrici-
teit aanwezig. EPC: 794,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 
woning 175 000 €. Er is ook een mogelijkheid om 
een garage bij te kopen aan 20 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Woning is gelegen in een rustige straat, dit op 
een grondoppervlakte van 546 m² en bestaat uit: 
living - keuken - bureau - wasplaats - badkamer 
- berging - terras - diepe tuin - nachthall - 3 slaap-
kamers (waarvan 1 op het gelijkvloers). Centrale 
verwarming op aardgas. EPC: 455,00KWh/m²/
jaar UC: 20181009-0002097464-1. Vraagprijs 
149 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Belhuttebaan 1 bus 3. Mooi zonnig instapkl 
app, gelegen op de 1ste verdieping, lift - 
inkomhal - toilet - living - keuken - berging 
- terras - nachthall - 2 slpks waarv 1 met 
terras - badk - ondergr autostandpl - kel-
derberging. Videofoon aanwez. EPC: 255 
KWh/m²/j Prijs app 195 000 €, prijs auto-
standplaats 15 000 €. 

TE KOOP: KOEKELARE
Hovaerestraat 70. Deze woning is gelegen nabij het centrum van 
Koekelare en bestaat uit: inkomhal - living 
- grote keuken - ruime berging/wasplaats 
- toilet - badkamer - terras - tuin met 
open landelijk uitzicht - tuinhuis - garage 
- nachthal - 3 slP. - berging - zolder. Ra-
men met dubbele beglazing voorzien. EPC: 
865,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 195 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Oostmeetstraat 63. Ruim duplex appartement, 
gelegen bij de grootwarenhuizen. Het apparte-
ment bestaat uit: inkomhal, op de eerste verdie-
ping: grote living - keuken - terras - berging - 1 
slaapkamer - badkamer met ligbad - toilet, op 
de tweede verdieping: nachthal - 2 slaapkamers, 
zolder. EPC: 384,00KWh/m²/jaar. Vrij vanaf 
1/04/2019. Huurprijs 535 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Sint-Andriesstraat 30B te Zande, woning bestaat uit: oprit - 
inkomhal - living - keuken - wasplaats - badkamer - toilet - 
slp. - terras - garage. Op de eerste 
verdiep 2 slp., beiden voorzien van 
airco - bureauruimte - dressing. De 
woning is volledig onderkelderd. 
EPC: 246,00KWh/m²/jaar. Vrij vanaf 
1/05/2019. Huurprijs 700 €/mnd.

TE HUUR: KOEKELARE
Dorpsstraat 48 bus 2. Dit duplex app. is gelegen in het centrum van 
Koekelare en bestaat uit: op de 1ste verdiep: inkomhal - living - keu-
ken - berging - terras - toilet. Op de 2de verdiep: badkamer met dou-
che en toilet - 2 slaapkamers. Er is geen 
lift aanwezig. EPC: 229,00KWh/m²/jaar.  
Huurprijs app. 575 €/mnd. Er is een mo-
gelijkheid om een autostandplaats bij te 
huren aan 35 €/mnd.

TE KOOP: KOEKELARE
Vernieuwde alleenstaande woning, opp 1061 m², bestaat 
uit, op het gelijkvloers: oprit - inkomhal - gastentoilet - rui-
me living met nieuwe open keuken - badkamer met dou-
che - 3 slp. - grote veranda - wasplaats/berging - garage 
met inbouwkasten - terras - grote tuin met bijgebouw. Op 
de 1ste verd.: polyvalente ruimte met mogelijkheid tot in-
richten van 3 extra slp.  UC: 20190105-0002121911-RES-
1 EPC: 249,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 329 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Vossebeekstraat 2. Deze recent vernieuwde alleenstaande woning, opp 627 m² bestaat uit, op het gelijkvloers: oprit - ruime 
inkomhal - gastentoilet - badkamer met regendouche en inbouwkasten - slaapkamer - zonnige living - ruime keuken - 
garage - berging - wasplaats - zonneterras met zonneluifel - zuidwest gerichte tuin - bijgebouw (extra garage) van 39 m² 
met uitweg op andere straat. Op de 1ste verdieping: bureau - 3 slaapkamers waarvan de master bedroom voorzien van 
ingemaakte kasten - grote berging. In de dakverdieping is er een manshoge zolder over de volledige breedte van het huis. 
Deze woning is instapklaar. Volgende zaken werden volledig vernieuwd: alle leidingen, vloeren, volledig ingerichte keuken, 
living in parket en inbouwcassette, badkamer. Het dak, de muren en vloeren zijn geïsoleerd, alle ramen zijn voorzien van 
dubbele beglazing. EPC: 412,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 405 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Vijfhuishoekstraat 15 a. Landelijk gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing te Tor-
hout. Het lot bouwgrond heeft een grondoppervlakte van 1456 m². Open landelijk uitzicht. De 
straatbreedte is 22,72 m. Voorschriften: bouwdiepte tot 20 m / dakvorm: zadeldak / Dakhel-
ling: minimum 30° en maximum 60° t.o.v. het horizontaal vlak van de vloer / Afzonderlijke 
garage is toegelaten / een tuinhuis is toegelaten.

TE KOOP: KOEKELARE
Belhuttebaan 45. Alleenstaande woning, 
gelegen op een grondoppervlakte van 608 
m². Deze woning bestaat uit: inkomhal - toi-
let - living - salon - keuken - berging - kel-
der - terras - tuin - tuinhuis - oprit - garage 
- 3 slaapkamers - badkamer - zolder. EPC: 
936,00KWh/m²/jaar. KI 518 €. De vraagprijs 
van 245 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Deze alleenstaande woning met naastliggend stuk bouwgrond is 
gelegen op een grondoppervlakte van 580 m² en bestaat uit: op 
het gelijkvloers: inkomhal - eetplaats - zithoek - keuken - veranda 
- badkamer - toilet - berging - terras - tuin - garage - ruime oprit. 
Op de eerste verdieping: nachthal - 3 slaapkamers. De prijs is voor 
de woning + naastliggend stuk bouwgrond. Beiden kunnen ook 
afzonderlijk gekocht worden. UC: 20181128-0002111709-1 EPC: 
641,00KWh/m²/jaar

TE HUUR: KOEKELARE
Atlasstraat 2 C 12. Deze industriële ruimte / magazijn heeft een totale oppervlakte van 455 
m², afmetingen 15 m breedte en 25 m lengte. Buiten is er nog een parking voorzien voor 2 
wagens. Deze loods kan dienst doen voor werkruimte en/of opslagruimte en is instapklaar. 
Er zijn 2 zolderingen (10mx5m en 5mx4m), toilet en bureauruimte voorzien. Onroerende 
voorheffing ten laste van de huurder. Elektriciteit, smeerput van 11m en rolbrug voorzien. 
De afmetingen van de poorten zijn: b 3,5m x h 6m / b 4,20m x h 6m. Huurprijs 1 150 €/mnd

TE KOOP: KOEKELARE
Moerestraat 35. De woning bestaat uit inkom-/traphal, living, eet-
plaats/keuken, toilet, wasplaats met dou-
che, berging, ruime slp. op gelijkvloers, 2 
garages (1 met zolder erboven, ander 
geeft uitweg naar de tuin). Op verdiep is 
er een kleinere badkamer, en zijn er verder 
nog 3 mooie slp. EPC: 835,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 228 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Noordomstraat 40 bus 1. Dit ruim gelijkvloers app. is gele-
gen in het centrum van Koekelare en bestaat uit: inkomhall 
- living - keuken - kelder - berging - terras - tuin - 2 slaapka-
mers - badkamer - toilet - 
garage. EPC:  220,00KWh/
m²/jaar. Direct beschik-
baar. Huurprijs 630 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Veldstraat 44. Deze woning bestaat uit: 
terras voorkant woning - living - keuken - 
wasplaats/berging - toilet - douche - terras 
achterkant woning - 1 slp. op het gelijkvloers 
en 1 slp.r op het 1ste verdiep. Er is een mo-
gelijkheid om een garage erbij te huren. EPC: 
569,00KWh/m²/jaar.  Huurp. woning 475 €/
mnd +50 €/mnd huur garage. 

TE KOOP: KORTEMARK
Statige woning gelegen op 813 m² omvat: inkom, bureau, leefruimte, 
voorkamer, toilet, badkamer 1 , koekel berging, keuken, berging 2 , was-
plaats, 2 garages, tuinberging, 4 slaap-
kamers, badkamer 2, zolder en diepe 
zonnige tuin. Gelegen in het centrum 
van Kortemark.  EPC: 642,00KWh/m²/
jaar UC: 20180716-0002076343-2. 
Vraagprijs 269 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Alleenstaande woning is totale grond-
oppervlakte van 2964 m² en voortuin 
- oprit - inkomhal - afzonderlijk toilet 
- living - keuken - nachthall - badka-
mer - 2 slaapkamers - garage - zolder 
- terras - tuin - tuinhuis. UC: 20181110-
0002106728-1 EPC: 947,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 265 000 €

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 0492 97 53 52

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

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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NIEUW

GSM 0472 52 80 20

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > KOEKELARE

OVER TE NEMEN > KOEKELARE

TE KOOP > KOEKELARE

Noordstraat 1C
Vraagprijs:

88.000 euro
Lot bouwgrond 
van 404 m². 
Geschikt voor 

halfopen bebouwing. Zonder bouwver-
plichting. Plannen + fundering reeds be-
schikbaar.

K. De Ghelderelaan 9
Vraagprijs:

245.000 euro
Ruime rijwoning met 
inkom, woonkamer, 
open keuken, dou-
cheruimte, 3 slaap-

kamers, badkamer, zolder, bijgebouw en 
tuin. Ligging: pal in het centrum aan dood-
lopende straat. EPC: 421 kWh/m².

Vraagprijs:
op aanvraag

Goed draaiend 
restaurant met ge-
kende naam in het 
centrum. Groot zon-

neterras aanwezig. Vrij van brouwer. Info 
op kantoor. 

Belhuttebaan 101
Vraagprijs:

220.000 euro
Halfopen woning 
met inkom, toilet, 
woonkamer, keu-

ken, veranda, badkamer, 4 slaapkamers, 
garage, zolder en kelder. Panoramisch zicht 
op Koekelareberg. Laag beschrijf mogelijk ! 
EPC: 449 kWh/m².

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

Koning 
Albert1-laan 68

Vanaf
285.000 euro

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.

TE KOOP > SINT-MICHIELS

TE HUUR > ICHTEGEM

TE KOOP > EERNEGEM

       TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > 
KOEKELARE

TE KOOP > 
ZEEBRUGGE

TE HUUR > ZWEVEZELE TE HUUR > ZWEVEZELE

Zuster Clarastraat 11      
Huurprijs: 
480 euro

Gezellige woning 
met 1 slaapkamer en 
koer. Beschikbaar: 

onmiddellijk. EPC: 933 kWh/m².

Belleboslaan 59
Vraagprijs: 

340.000 euro
Woning met een 
loods van 500m². 
Indeling woning: in-

kom, toilet, woonkamer, open keuken, was-
ruimte, badkamer, 3 slaapkamers, tuin met 
terras. Woning is momenteel verhuurd aan 
650 euro/maand.

Noordstraat 1D             
Vraagprijs: 

205.000 euro
Wind- en waterdichte 
woning met inkom, 
toilet, woonkamer, 

keuken, badkamer, 3 slaapkamers en tuin. 
EPB: nog niet ingediend.

Dorpstraat 4+6        
Vraagprijs: 

op aanvraag
te renoveren wo-
ning met apparte-
ment. Mogelijkhe-
den om project te 
realiseren.

Hille 125        
Huurprijs: 

vanaf 250 euro
Loodsen van 50m² 
tot 150m². Elektrici-
teit, drijfkracht en re-

genwater aanwezig. Hoge toegangspoort.

Hille 127        
Huurprijs: 
600 euro

nieuwbouw app met 
woonkamer, open 
keuken badkamer, 3 

slaapkamers en zonneterras. Garage bijhu-
ren mogelijk. EPC: 68 kWh/m². Beschikbaar: 
onmiddellijk.

STERK VERLAAGDE PRIJS

NIEUW

LAATSTE APPARTEMENTEN

Zeedijk 2       
Vraagprijs: 

365.00
Handelspand, in-
gericht als koffie- 
en dessertsalon. 
Gelegen langs de 
Zeedijk.

Be Media

Olivier Goegebeur  
Customer Satisfaction Manager 

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

olivier@be-media.be

Bestel tijdig uw advertentie voor onze volgende uitgave van Bazuin...

Voor alle edities zie: www.bazuin.be/bazuin-digitaal

6 februari 2019
Uw reservaties en teksten bij ons 

uiterlijk op 30 januari.

6 maart 2019
Uw reservaties en teksten bij ons 

uiterlijk op 27 februari.

27 februari 2019
Uw reservaties en teksten bij ons 

uiterlijk op 20 februari.

20 maart 2019
Uw reservaties en teksten bij ons 

uiterlijk op 13 maart.

BURGELIJKE STAND TORHOUT
WEEKOVERZICHT 08/01/2019 - 15/01/2019 

GEBOORTEN
Gabriël Staelens, Koekelare
Lewis Crevits, Zedelgem
Rémi Rosseel, Kortemark
Riven Verhaeghe, Torhout
Marcel Rys, De Haan

OVERLIJDENS
Yolanda Plaisier, weduwe van Honoré Blondeel, Torhout 83 jaar
Valère Denduyver, weduwnaar van Christiana Lagrou, Kortemark 77 jaar
Marcel Caenepeel, weduwnaar van Lucrèce Devoogt, Torhout 87 jaar
Steve Roosen, echtgenoot van Jessica Kempeneers, Torhout 35 jaar
Daniël Descheemacker, echtgenoot van Rita Taveirne, Torhout 72 jaar
Leontina Bauwens, echtgenote van André Dewachter, Torhout 95 jaar
Cecilia Berghman, echtgenote van Charles Vanbesien, Torhout 84 jaar
Gerard Vandekinderen, weduwnaar van Alma Maes, Zedelgem 83 jaar

WEEKOVERZICHT 16/01/2019 - 21/01/2019
GEBOORTEN
Vic Verhelst, Oostkamp
Noémie Ranson, Ichtegem
Illy Vandycke, Zedelgem
Max Pauwels, Zedelgem
Rien Wybouw Zeebroek, Torhout
Thomas Vallaeys, Ardooie
Boris Laleman, Roeselare
Jef Pollet, Torhout
Lizan Blomme, Oostkamp
Cas Blomme, Oostkamp
Marion Bossuyt, Ichtegem
Lewis Van De Ginste, Kortemark
Sue Beydts, Lichtervelde

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE
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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 31 januari t.e.m. woensdag 6 februari 2019.

Geldig van 31/01 t.e.m. 6/02/2019.
Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon. 
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

Geldig van 31/01 t.e.m. 6/02/2019.
Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon. 
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

250GR+250GR GRATIS

2+2 GRATIS

SCAMPI CURRY
MET TAGLIATELLE

€14,50/kg

€7,25/kg

Geldig van 31/01 t.e.m. 6/02/2019.
Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon. 
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

TorhoutTorhout

BOERERINGWORSTRUNDS-
HAMBURGER

HALVE PRIJS

Geldig van 31/01 t.e.m. 6/02/2019.
Enkel geldig in je AD Delhaize Koekelare. Tegen afgifte van deze bon. 
1 bon per klant. Niet cumuleerbaar. Tot uitputting van de voorraad.
Enkel originele bonnen worden aanvaard. V.U.: I. Kuyle.

TorhoutTorhout

€19,25/kg

€15,40/kg

€18,20/st

€9,10/st
€11,65/kg

€5,82/kg

20% KORTING
PERE JOSEPH
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