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Het perfecte team: 
jij drukt op de knop, 
de Miele TwinDos® 
doseert zelf de juiste 
hoeveelheid wasmiddel.Tot 

€300
voordeel CASH BACK

nog tot eind oktober 2019

Chantilly
Noordlaan 21 - Torhout - T 050 21 61 61

www.chantilly-restaurant.be

WILDBEREIDINGEN
Fazant en hertekalffilet en ons 
heerlijk stoofpotje van everzwijn

Proef onze heerlijke

BRUNCH-BUFFET
vis en vlees à gogo

Reserveer tijdig voor ons BRUNCH-
programma najaar 2019
weekends van 26 & 27 oktober, 23 & 24 
november en 14 & 15 december telkens 
de zaterdagavond en zondagmiddag.

OPENINGSUREN
Woe., dond., vrij., en zondag van 11.00 tot 21.00u 
zaterdag van 11.00 tot 22.00u. 
Gesloten op maandag en dinsdag. Uitgezonderd feestdagen!

Like us on

Oostendestraat 40
8820 Torhout
050-21 15 61

www.tanja.be • info@tanja.be

1 bon geldig bij aankoop 
van een bh van min. €50
ACTIE VAN 1 TOT 30 

NOVEMBER 2019.

16 & 17 nov. 
winterbraderie 

zondag open 
van 14.00-17.30

INRUILACTIE
1 kortingsbon twv €10 voor elke

draagbare BH die je binnen brengt

S T Y L I N G ,  F I T T I N G ,  S H A P I N G …  F E E L  G O O D ! ! !

OPENINGSUREN:
OM U NOG BETER TE DIENEN, ZIJN WE OPEN OP DE MIDDAG TOT 13.00 UUR!

Open 10.00-13.00 uur & 14.00-18.00 uur - Woensdag vanaf 9.00 uur
Gesloten zondag en maandag voormiddag

Engelstraat 131
8480 Ichtegem
051/58.80.83

devolder.ichtegem@skynet.be
www.optiekdevolder.be

Ma: gesloten, Di • Woe • Do • Vrij: 09:00 - 12:00 & 13:30 - 18:30
Za: 09:00 - 12:00 & 13:30 - 17:00, Zo: 10:00 - 12:00

100% titanium 
100% ultra-licht

100% anti-allergisch
100% italiaans design

VERKOOP 
EN PLAATSING VAN 
PROFESSIONELE 
ROOKMELDERS

ZIE PAGINA 16
CASA NOSTRA

Zie pagina 10-15
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Lees Bazuin ook
GRATIS DIGITAAL
via www.bazuin.be!

bazuin

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

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

Redactie
Bruggestraat 113 -  Torhout
Ringlaan 60 - Koekelare
info@bazuin.be - 050 21 16 11
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23 oktober 2019
Editie 191023

Volgende uitgave: 
13 november

Kalender
TORHOUT: TUINHIER

22/10/’19  • 18.30u. Lokaal ’t Paviljoen Kaarting, 
17/11/2019 – 10.00u. J. Demeulenaere Kleine 
Korenbloemstrat 2 Overwinteren van het tuingereedschap 
+ afhalen witloofwortelen Joachim Demeulenaere 
13/12/2019 – 19.00u. De Kinderboerderij, Ieperse Heerweg 
5 Bereiden van aperitiefhapjes met een knipoog naar de 
eindejaarsfeesten. Cecile Verhelst

TORHOUT: NEEMT VOOR DE TWEEDE KEER 
DEEL AAN REVEIL OP HET STILTEPARK IN DE 
WARANDESTRAAT. 

1/11/’19 & 3/11/’19 • Daarnaast kan je op het Oud Kerkhof 
in de stad op pad met Anne-Mie Havermans, kunsthistorica 
en Hendrik Vandeginste, HKK het Houtland. Zij nemen je 
mee op sleeptouw doorheen de geschiedenis van het oud 
kerkhof in de Bruggestraat. Op 1 november 2019 om 16 uur 
kan je genieten van een a capellaconcert op het Stiltepark 
in de Warandestraat. De zangeressen zingen a capella, 
zonder muzikale begeleiding. Op zondag 3 november 
2019 nemen Anne-Mie Havermans, kunsthistorica en 
Hendrik Vandeginste, Geschied- en Heemkundige kring 
het Houtland - Torhout, je mee op rondleiding doorheen 
de begraafplaats in de Bruggestraat. Deze begraafplaats 
behoort tot de oudste begraafplaatsen in België. De 
rondleidingen vinden plaats om 10 en 14 uur.
 
ICHTEGEM:  41STE ST.-MAARTENSVIERING 
GEZINSBOND

3/11/’19  • 0m 14u. aan coc De Ster: 40ste St.-Maartensstoet 
en –viering in de Sporthal met een spetterende Circusshow 
met de Sven! Gratis toegang en snoep voor elk kind. Gratis 
tombola met leuke prijzen voor wie mee stapt in de St.-
Maartensstoet. Bondskinderen ontvangen een waardevol 
geschenk mits afgifte van hun geschenkbon. Gelegenheid 
om foto’s te nemen bij Sint en Piet! Cd met plaatselijke St.-

Maartensliederen verkrijgbaar tegen 5 euro!  Info: Willy 
Hosten gsm 0477/772076 en ichtegem.gezinsbond.be

ICHTEGEM: SINT EN PIET THUIS OP BEZOEK. 
GEZINSBOND

3/11/’19 & 9/11/’19 & 10/11/’19  • Vanaf 18u., zat 9 nov 
en St.-Maartensavond zon 10 nov. vanaf 16u. en op maan 
11 nov. vanaf 16u.: Sint en Piet thuis op bezoek voor wie 
het tijdig aanvraagt. Deelname slechts 5 euro per gezin! 
Uitsluitend voor Bondsgezinnen, maar iedereen kan lid 
worden. Info Willy Hosten, Sportlaan 24 gsm 0477/772076 
en ichtegem.gezinsbond.be

ICHTEGEM: WORKSHOP BIETEN SNIJDEN 
GEZINSBOND

6/11/’19  • Woensdag om 14u. en om 15u. op de 
speelplaats van de Gemeenteschool De Bever: St.-
Maartensbieten snijden. Wij zorgen voor een biet en hollen 
die uit. Kinderen dienen alleen materiaal mee te brengen 
om de biet verder af te werken. Kleuters moeten vergezeld 
zijn van een begeleid(st)er. Aantal deelnemers is beperkt! 
Vooraf inschrijven bij Willy Hosten gsm 0477/772076 of via 
ichtegem.gezinsbond.be   Deelnemen is gratis. 

KOEKELARE: DE LETTERTUIN VOL-AU-VENT 
MAALTIJD VOOR DE OVK.

8/11/’19  • Maaltijd ten voordele van de OVK, ouders- en 
vriendenkring campus Koekelare, op vrijdag 8 nov. vanaf 
18.30u in het schoolrestaurant. Genieten van een aperitief, 
vol-au-vent of veggie provençale met frietjes à volonté en 
koffie. Prijs: €16 voor de volw., €10 kids < 12 jaar. Gelieve 
jullie kaarten te reserveren voor maandag 4 nov. 2019 
via het secretariaat De Lettertuin 051/591211 of via het 
leerlingensecretariaat van Da Vinci 051/591216

Zie verder blz. 18
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OP ZONDAG: FOODTRUCKS

CONCERTEN & SPROKKELTOCHT
16 -17 NOV.

BOEMBOX TOFFINOFF

STEAM!
de

KREUNAERS

2019_pub_bazuin_135x97_winterbraderie.indd   1 16/10/2019   15:09:06

Oostendestraat 196 - Torhout
T 050 69 41 46 - puurfleur@gmail.com

PRIVÉ PARKING via de Zomerstraat
Volg en Like Puur Fleur op
Facebook en www.puurfleur.be

VANAF 25 OKTOBER
Allerheiligen

bloemen •  decorat ie  •  p lanten

Groot assortiment van grafstukken,
plantenmandjes zowel kleine als grote 
stukken in alle prijsklassen

SAVE THE DATE 
Ladies night:  
don. 28 nov. vanaf 18.30 
Kerstopendeur weekend:  
29 - 30 nov. & 1 dec. doorlopend

DIK GEVULDE 
POTTEN
CHRYSANTEN 
in alle kleuren!

BOUWEN 
& VERBOUWEN
Zie pagina 10 - 15
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 5,1 – 7,0 (l/100km) WLTP  133 – 160 (g/km) WLTP
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04). www.mazda.be.
Info en voorwaarden op mazda.be. Afgebeeld model: All-New Mazda CX-30 SKYCRUISE in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, vestigen wij er uw aandacht op dat de 
homologatie nog niet is afgerond en dat de cijfers in dit document niet de officiële cijfers zijn. De definitieve cijfers kunnen lichtjes afwijken van de gepubliceerde cijfers. Vanaf 1/9/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot 
berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een theoretische NEDC-waarde (gecorreleerde NEDC genoemd 
en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd voor september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden 
aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds voor afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een verhoging kan leiden van de belastingen rond 
de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Mazda zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien u graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met uw concessiehouder. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend 
onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

A LL-NEW MAZDA CX-30 
ALS  HET  LEVEN EEN VERSNELL ING HOGER SCHAKELT

Gezinsuitbreiding? Stadswissel? Verhuisplannen? Op sommige momenten steekt u graag een tandje bij. De nieuwe  
Mazda CX-30 volgt het ritme van uw leven. Hij heeft de elegantie van een coupé en is stoer als een SUV. Met zijn compacte 
maten kan hij overal komen. En met zijn royale interieur en bagageruimte kunt u zelfs de grootste uitdagingen aan. 

MAZDHOC9W665_Mazda_CX30_bromure_v02.indd   1 29/08/2019   14:11
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Prijzen en voordelen geldig t.e.m. 30/11/2018 bij uw erkende Mazda-verdeler. Alle info en voorwaarden op mazda.be. Vermelde prijzen BTWi. *Contante prijs Mazda CX-5 SKYACTIV-G 163pk 6MT SKYCRUISE MY
2018.5: € 30.990. Afgebeeld Model: Mazda CX-5 SKYCRUISE met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Adverteerder: Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. 
Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)   www.mazda.be

 4,9 - 7,2 (l/100km) NEDC     128 - 164 (g/km) NEDC
 5,7 - 8,4 (l/100km) WLTP      151 - 192 (g/km) WLTP
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HIJ LIJKT WEL SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.
Toeval? Bij Mazda noemen we het liever Jinba Ittai. Dat betekent in het Japans zoveel als wagen en 
bestuurder die één worden tijdens de rit. Maar dat merkt u pas als u plaatsneemt in zijn smaakvolle 
interieur. Druk de startknop en het gaspedaal in, en in de eerste bocht voelt u precies wat we 
bedoelen. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u. Het enige wat nu nog ontbreekt, dat bent u.

Prijzen en voordelen geldig tot 30/04/2018 bij uw erkende Mazda verdeler. Alle info en voorwaarden op mazda.be. Vermelde prijzen BTWi. Uw Mazda dealer treedt op als kredietbemiddelaar. * Contante prijs Mazda CX-5 
SKYACTIV-G 163 pk 6MT Prestige Edition: € 32.290 - € 1.900 korting = € 30.390. Afgebeeld Model Mazda CX-5 Prestige Edition met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe nv - Blaasveldstraat 162, B-2830 
Willebroek (onderneming snummer:406.024.281). ** Volgens de nieuwe WLTP-testmethode bedraagt het brandstofverbruik van deze wagen -,- l/100 km en de CO

2
-uitstoot --- g/km. Vanaf 01/09/2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk 

besluit van 5 september 2001.

 5,0 – 7,1 (l/100km) NEDC**    132 – 162 (g/km) NEDC**
Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04)   www.mazda.be
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(SKYACTIV-G 163pk)
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2018.5: € 30.990. Afgebeeld Model: Mazda CX-5 SKYCRUISE met optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal. Adverteerder: Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. 
Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com.
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AFGEBEELD MODEL MAZDA CX5 SKYCRUISE MET OPTIONELE KOETSWERK-
KLEUR SOUL RED CRYSTAL.
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SALON-
PRIJZEN

NV ROGER COOLS Uw 
Mazda-dealersinds 1967

BIJ VAZZY PAST HET SCHOENTJE STEEDS

✓ de échte comfortschoenen
✓ niet alléén grote maten maar 

ook de brede modellen
✓ alle schoenen zijn geschikt 

voor je eigen steunzolen
✓ zowel dames- als 

herenschoenen
✓ bij Vazzy heb je ook een 

eigen hersteldienst
✓ ook voor diabetici 
en reumapatienten

Bruggesteenweg 234 - GITS
T 051 21 00 12
www.vazzy.be
Zon- & maandag gesloten
open van 9.30 tot 12.30 uur
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag 9.30 tot 18.00 uur

Agama - Berkemann - Gabor - Ganter - Finncomfort - Fidelio - Jomos
Rockport - Semler - Stretchwalker - Solidus - Verhulst - Wolky

UW COMFORT 
ONZE PASSIE!

Like us on

Dinsdag tot en met zaterdag doorlopend open van 9u30 tot 18u - Gesloten op zondag en maandag.

Bekijk onze vernieuwde website.

STOCKVERKOOP

VEEL RONDE PRIJZEN

Stationsstraat 10-14 I Eernegem I T 059 29 96 49 www.mlmode.be

BO
N €20

vanaf een aankoop van €105
niet cumuleerbaar met tegoedbonnen!

1 bon per klant.

DOOR DE TOTALE UITVERKOOP

KNIP MIJ UIT 

ACTIE 
MET BON €20 

WORDT 

VERLENGD!

65%
Geniet van een korting van 

op de
herfst en wintercollecties

WE HEBBEN 
NOG VEEL BROEKEN 

EN ROKKEN IN KLEINE 
EN GROTE MATEN, 
KLEEDJES EN PULLS

 IN ALLE MATEN!

GRATIS DESSERT
Bij aankoop van een belegd broodje op 

vertoon van deze bon.
Actie geldig vanaf 23/10 tot 23/11/2019

ROESELAARSEWEG 11 BUS 2 • 8820 TORHOUT
 +32 50 66 84 48 • WWW.BON-ANNETTE.BE
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MARKTPLEIN 27 - 8750 ZWEVEZELE - TEL. 051 61 28 35
OPENINGSUREN TIJDENS DE OUTLET-WEEK

van maandag t.e.m zaterdag 
van 9.30-12.00 en van 13.30-18.00u

150 UNIEKE Belgische streekbieren 

Oostendestraat 82 • TORHOUT • T 050 69 35 48
Volg ons op Facebook

Verse hoeve wafels 
& pannenkoeken

Blijft open!

Ma, Din: 9u00 - 20u30 • Woe: 9u00 - 18u00 • Don: gesloten
Vrij, Za, Zon: 9u00 - 20u30 (keuken open tot 20u30)

Geldig tot en met 30 november. 
1 bon per persoon per tafel. 
Bij aankoop van een hoeve wafel of pannenkoek.

2e KOFFIE GRATIS

De specialist 
in halloweenartikelen, 
carnaval en vuurwerk. 

Ruime keuze 
kledij, littekens, nepbloed,

lenzen, maskers-pruiken, 
tanden, decoratie, ...

Zonneweelde

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

BEZOEK REO VEILING MET KOOKSESSIE THEMA “KOOLSOORTEN”

INFO KORTEMARK

Donderdag 21 november 2019 van 16 tot 20.30 uur in de REO Veiling, 
Oostnieuwkerksesteenweg 101, 8800 Roeselare. De REO Veiling verkoopt meer 
dan 60 verschillende groenten- en fruitsoorten van bij ons. Volg de aanvoer van 
de kwaliteitsproducten in de grote neerzetloods en ervaar in de verkoopzaal 
hoe de veilingprijs van een vers product tot stand komt. Na een begeleid bezoek 
aan de REO Veiling volgt er een kooksessie met degustatie met als thema 
‘Koolsoorten’. Het menu bestaat uit: aperitief met twee hapjes, voorgerecht, 
hoofdgerecht, dessert en twee drankjes naar keuze (wijn, bier, frisdrank).

De groep spreekt af met de gids in de cafetaria van de REO Veiling. Prijs: € 
35 Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. U ontvangt geen schrijven meer, 
uw betaling geldt als inschrijving. Inschr. is betalen 
op het rek. nr. van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 
3800 8087 9782 met med. 747000 Vief Kortemark 
- 211119. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM! Info en 
inschrijvingen? Vief Kortemark | Tel. 0478 81 34 49 
info.kortemark@vief.be | www.viefwest.be/Kortemark
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                        OPTOMETRIE DEDEYNE 

         OP OPTISCHE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN                                                  TOT   -  50 % 

 

                      JUWELEN DEDEYNE 

         OP  JUWELEN GOUD 18 K, ZILVER JUWELEN, TROLLBEADS….                        TOT   -  50 % 

                 UURWERKEN DEDEYNE 

OP TAL VAN UURWERKMERKEN  TOT   -  50 % 

        JUWELEN DEDEYNE 

            Lichterveldestraat 26 

              8820   Torhout 

           www.dedeynejuwelen.com 

STOCKVERKOOP TOT -  50 % VANAF DINSDAG 5 NOVEMBER TOT EN MET  

ZATERDAG 23 NOVEMBER GEDURENDE ONZE NORMALE OPENINGSUREN 

 

                        OPTOMETRIE DEDEYNE 

         OP OPTISCHE MONTUREN EN ZONNEBRILLEN                                                  TOT   -  50 % 

 

                      JUWELEN DEDEYNE 

         OP  JUWELEN GOUD 18 K, ZILVER JUWELEN, TROLLBEADS….                        TOT   -  50 % 

                 UURWERKEN DEDEYNE 

OP TAL VAN UURWERKMERKEN  TOT   -  50 % 

        JUWELEN DEDEYNE 

            Lichterveldestraat 26 

              8820   Torhout 

           www.dedeynejuwelen.com 

STOCKVERKOOP TOT -  50 % VANAF DINSDAG 5 NOVEMBER TOT EN MET  

ZATERDAG 23 NOVEMBER GEDURENDE ONZE NORMALE OPENINGSUREN 

€75
ALL-IN

Kreeftenfestijn
15 - 16 & 17 november 2019

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

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

Aperitief met welkomsthapjes
~

Seizoenssalade met lauwe kreeft / Avocao / dressing / krokant
~

Soepje van kreeft / Melkschuim / basilicum
~

Duo van kreeft & zalm / Navarin van seizoensgroenten / beurre blanc
~

Traditionele halve kreeft in de oven / kruidenboter / opgevulde aardappel
~

Dessert van de Chef
~

Mokka met versnaperingen

Swingen 
op vrijdag

Brunchen
op zondag

Met dans tot 18u 
Assortiment eigentijdse 

koude en warme voorgerechten op bord 
Zeevruchten & oesters • Keuze uit 2 soepen van de chef

Visbuffet met mosselen (seizoen) • Scampi’s in room met pasta’s
Oostendse Vispannetjes • Kikkerbilletjes in room + look

Dagverse vis volgens marktaanbod • Chateaubriand gegrild met 3 
sauzen • Gevogelte met bijpassende groenten en aardappelen
Varkensgebraad of lamsvlees • Uitgebreid nagerechtenbuffet

Kaasbuffet • Mini irish coffees tot 17u15
Mokka met versnaperingen

SALONS TEN BOOGAERDE
Het culinaire hart van West-Vlaanderen

- Huwelijksfeesten: we bieden exclusief onze locatie aan 
 voor uw huwelijksfeest tot 280 personen, met totaal  
 vernieuwde tuin en terrassen, bruidssuite, orangerie 
 voor receptie en dessert, gastronomisch hoogstaande  
 all-informules.
- Communie- en familiefeesten: communiehappenings op  
 zondag met 120m2 gameroom, speelplein, springkastelen,  
 gastronomische menu, buffet voor kids. 
- Brunch- en dansformules: brunch- en swingformules met  
 dans, voor alle feesten, reeds vanaf 2 personen.
- Bedrijven en seminaries: all-informules voor bedrijven,  
 personeelsfeesten en eventlocatie. Seminariepakketten  
 met 3 aparte zalen, inclusief alle didactische materialen.

DATA: 27/10/2019 • 10/11/2019 • 11/11/2019 (extra brunch) 
24/11/2019 • 1/12/2019 • 8/12/2019 • 15/12/19

Huisaperitief, alle reguliere dranken, huiswijnen
naar believen inbegrepen tot 03u00.

Huisaperitief / 3 welkomsthapjes
~

Kabeljauwfilet / aardappelcrême / prei / tuinboon / boter
~

Rund / limousin / roomsaus / kroket
~

Dessertbord
~

Mokka / versnaperingen

DATA: 25/10/2019 • 08/11/2019 • 29/11/2019

€69
ALL-IN
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Een bloem ter nagedachtenis 
Op 1 & 2 november is het Allerheiligen en Allerzielen, twee dagen 
waarop we even stil staan bij ons leven en onze overledenen. 
Traditioneel gewijs brengt men een bezoektje aan het kerkhof. 
Een moment om even te bezinnen en het grafwerk van de 
overledene met mooie bloemen en plantjes te voorzien. 

Bij Bloemen en planten OSTYN te Kortemark (Werken) staan 
gezelligheid en sfeer centraal en hebben ze een ruime keuze 
aan bloemen en planten die zich perfect lenen voor deze 
gelegenheid. De winkel is steeds stijlvol ingericht zodat je tussen 
de bloemen, planten en decoratie door ongetwijfeld vindt waar je 
naar op zoek bent! 

Chrysanten zijn de bloemen bij 
uitstek tijdens Allerheiligen onze 
geliefden te eren. Bloemen Ostyn 
helpt u graag aan een ruime keuze 
gezonde en eigen gekweekte 
chrysanten, grafstuksjes met vaste 
planten, herfstdecoratie, enz…

Je kan er ook terecht voor pellets, brandhout, boomschors, 
teelaarde, compost, enz…

Open: 
dinsdag - zaterdag : 9.00u -18.00u, zo: 10.00u -12.00u

Uitzonderlijk open:
zondag 27 & maandag 28 oktober: 9u tot 17u

SPORTDAG STERKT SOCIALE CONTACTEN

INFO TORHOUT

In atheneum Eureka in Torhout vond de jaarlijkse sportdag plaats. Sporten 
en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar evenzeer voor het 
leggen van sociale contacten.  De 3 verschillende graden werkten daarom een 
verschillend en gevarieerd programma af. De sportdag voor de 1ste graad werd 
gepimpt tot een echte beleefdag, waarin iedereen zijn gading kon vinden. Fun, 
teambuilding, bewegen en sporten waren de ingrediënten voor een geslaagde 
dag. Plaats van de actie was het schooldomein zelf. De school werkt immers 
actief aan betaalbaar onderwijs voor elke leerling. Met de hulp van Sport 
Vlaanderen kon deze sportdag voor de 1e graad kosteloos gehouden worden.  
Alle deelnemers maakten in een gezellige en ludieke sfeer kennis met voor hen 
nieuwe sportactiviteiten: slackline, wackitball, kan jam frisbee, kickboksen… 
De dag eindigde voor de jongsten met een urban trail: dwars door Eureka. Zo 
kregen de leerlingen de scholencampus op een heel andere manier te zien. De 
2de en 3de graad trokken naar 2 externe locaties, waar ze konden genieten van 
activiteiten als kajakken, paintballshooting,  trampolinespringen en nog veel 
meer. Ook voor deze leerlingen blijft de kostprijs, dankzij een milde tussenkomst 
van de vriendenkring van de school,  beperkt. De organisatie was in handen van 
de sportleerkrachten en gemotiveerde collega’s die hun schouders staken onder 
de door de deelnemers fel gesmaakte activiteiten. Een van de sportievelingen 
vatte het heel kort samen: ‘Het was super!’

TE KOOP ICHTEGEM
ARTHUR COUSSENSSTRAAT 7

Reeds 6 verkocht

NOG 3 NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN
met 2 slaapkamers voorzien van

zonnecollectoren, zonnige terrassen,
zeer energiezuinig. EPC van 32 tot 37.

Ook garages te koop.

✔

✔ ✔
✔
✔
✔

Inlichtingen: 0486/347387

OPROEP TOT HET BEKOMEN VAN 
INFORMATIE OVER DE SEIZOENARBEID(ERS) 
TIJDENS EN NA WOI.
De gemeente Koekelare is op zoek naar sporen uit het verleden. Koekelare neemt 
volgend jaar deel aan het project FENIKS, dat handelt over de wederopbouw 
na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. In het Fransmansmuseum komt 
de focus op de sociaaleconomische wederopbouw te liggen en maken we een 
link naar de seizoenarbeiders. Daarom is de gemeente op zoek naar informatie 
(getuigenissen, foto’s, documenten…) over seizoenarbeiders uit Koekelare en 
omgeving die tijdens WOI gevlucht zijn naar Frankrijk en na afloop voor de keuze 
stonden: terugkeren naar de Westhoek om de draad van het leven opnieuw op 
te nemen of in Frankrijk blijven en daar een nieuw leven opbouwen? 
Alle mogelijke informatie die hiertoe zou kunnen bijdragen of eventueel 
verwijzing naar iemand die meer kan vertellen, is altijd welkom bij de dienst 
cultuurentoerisme@telenet.be of tel. 051/61 04 94

INFO KOEKELARE

Baloverhandiging van
Keukens Robbelin

aan de DAMES ONE
Basket Red Sharks Koekelare

Tijdens de thuiswedstrijd Red Sharks Dames vs ION Waregem werd 
een matchbal geschonken door Ruben Robbelin van de firma Keukens 
Robbelin uit Ichtegem. Dit aan de Dames One ploeg. Dank vanwege de 
ganse club aan deze sponsor.

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

maandag tot en met vrijdag: 9u30 tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 17u

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

*actie enkel bij aankoop van een ilwa laminaatkeuken met 5 inbouwtoestellen AEG

*actie loopt tot 31 maart 2019

BATIBOUWACTIES:
DUURSTE 

TOESTEL GRATIS*
GRATIS VOLUMEKASTEN*

keuken | badkamer | dressing | totaalinrichting

maandag tot en met vrijdag: 9u30 tot 12u - 13u30 tot 18u
woensdag en zondag: gesloten - zaterdag: 10u tot 17u

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

*actie enkel bij aankoop van een ilwa laminaatkeuken met 5 inbouwtoestellen AEG

*actie loopt tot 31 maart 2019

BATIBOUWACTIES:
DUURSTE 

TOESTEL GRATIS*
GRATIS VOLUMEKASTEN*
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de beste plek ter wereld

Welkom op jouw beste plek ter wereld

beka.be
Ken je dat gevoel dat je ervaart als je je mag neervlijen in pure luxe en deugddoend comfort? 
Dat je weer helemaal jezelf wordt? Dat de dag van je afglijdt en plaatsmaakt voor totale 
ontspanning? Dat gevoel wil Beka® je schenken. Dankzij onze complete en comfortabele 
bedoplossingen – van boxsprings tot matrassen tot hoofdborden – ontwaak je vol energie, 
elke dag opnieuw. Zo wordt jouw Beka® bed ... de beste plek ter wereld.

Welkom op jouw beste plek ter wereld

Industrielaan 2A - Torhout
050/22 09 34
gheeraertslaapcomfort.be

gratis levering en terugnamevan uw oude matras

OPENING 
KOKSIJDE

OOSTENDE
OPEN

35 filialen in BelgiëAalter
Stationstraat 189
Eeklo
Oostveldstraat 26
Roeselare
Westlaan 466
Oostende 
Torhoutsesteenweg 551

WWW.AFSLANKHUYS.BE
contact@afslankhuys.be - 0484 95 57 78

FACEBOOK - INSTAGRAM

Ook te: Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren, Brugge, Deurne, Eeklo, Essen, 
Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hove, Kapellen, Keerbergen, Knokke, Lier, Nijlen, Mechelen, 

Roeselare, Sint-Katelijne-Waver, Schilde, Schoten, Sint-Job-in-’t-Goor, Waarloos-Kontich, Wemmel, Westerlo
Ook te: Aalter, Aarschot, Aartselaar, Antwerpen, Beerse, Berchem, Beveren, Brugge, Bilzen, 

Brasschaat, Deurne, Eeklo, Essen, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hove, 
Kapellen, Keerbergen, Knokke, Lier, Nijlen, Mechelen, Maasmechelen, Roeselare, 

Sint-Katelijne-Waver, Schilde, Schoten, Sint-Job-in-’t-Goor, Waarloos-Kontich, 
Wemmel, Westerlo, Wilrijk

GRATIS BODYANALYSE EN DEMO
voor eerste 30 inschrijving 

STARTACTIES 
MET GRATIS SESSIES

voor de eerste 30 inschrijving

Strandlaan 323
6 november 2019

Torhout
Oostendestraat 38
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Met Choose&Snooze stel je zelf jouw ideale bed samen. 
Je kiest uit de beste boxspringcombinaties, matrassen en mogelijke afwerkingen. 
Zo maken we samen van jouw slaapkamer … de beste plek ter wereld.
Vraag info in je Beka® verkooppunt of kijk op www.beka.be

Het bed op de foto (180 x 200 cm): Box Cubic 25 + hoofdbord Vienna +
poten Wood Oblic Walnut + matras Cosmopolitan mono. Adviesprijs € 1.999.
Adviesprijzen zijn in geen geval bindend voor de distributeur.
Prijs excl. bedlinnen, hoofdkussens, accessoires en andere.

de beste plek ter wereld

ADVIESPRIJS
VAST € 1.999
ELEKTRISCH € 2.999

HET BESTE BED TER WERELD, 
DAT STEL JE ZELF SAMEN

-  C H O OS E & S N O OZ E  -

 € 1328  € 1660

 € 1687 

Voor u meubelen koopt,  
moet u zeker eerst bij Weyne 
zijn langsgeweest. 

G
R

A
TIS

 LEVERING + PLAATS
IN

G

J
A

A R G A R A N

T
I E

Grandioze opendeurdagen 
tot eind oktober 

 € 1434 

www.weyne.beStadenstraat 60, 8610 Zarren  |  T 051 56 60 94  |  Openingsuren: ma - vrij: 9u - 12u en 13u - 18u  |  zat en zon: 14u- 18u

 Speciale Condities 

open op 
zondag

drink
aan de 

bar

Met Choose&Snooze stel je zelf jouw ideale bed samen. 
Je kiest uit de beste boxspringcombinaties, matrassen en mogelijke afwerkingen. 
Zo maken we samen van jouw slaapkamer … de beste plek ter wereld.
Vraag info in je Beka® verkooppunt of kijk op www.beka.be

Het bed op de foto (180 x 200 cm): Box Cubic 25 + hoofdbord Vienna +
poten Wood Oblic Walnut + matras Cosmopolitan mono. Adviesprijs € 1.999.
Adviesprijzen zijn in geen geval bindend voor de distributeur.
Prijs excl. bedlinnen, hoofdkussens, accessoires en andere.

de beste plek ter wereld

ADVIESPRIJS
VAST € 1.999
ELEKTRISCH € 2.999

HET BESTE BED TER WERELD,
DAT STEL JE ZELF SAMEN

-  C H O OS E & S N O OZ E  -

 € 891  € 1114Schuifdeurkasten te verkrijgen vanaf

GRATIS 2 HOOFDKUSSENS 
Bij aankoop van een 2 persoons matras. 

NATUURPUNT TORHOUT.

INFO TORHOUTINFO ZARREN

In de maand september hebben 
de 10 jarige Anthea en het 7 jarige 
buurmeisje Floor weer een benefiet-
actie gedaan t.v.v. Natuurpunt Torhout. 
Mama Gwendoline en de actieve 
meisjes maakten confituur met fruit 
uit eigen tuin. Ze hebben de confituur 
verkocht voor natuurpunt Torhout. 
Tijdens de familiebeheerdag van 
afgelopen zondag heeft Anthea een 
cheque overhandigd met het bedrag 
van 641,40 euro. Dit bedrag zal o.a. 
gebruikt worden voor het aankopen en 
planten van streekeigen bomen.

BEGRAAFPLAATSEN - ALLERHEILIGEN 

INFO TORHOUT

De begraafplaats is altijd toegankelijk. Op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur, is 
een begraafplaatsmedewerker aanwezig die u graag verder helpt met al uw 
vragen. Ook op 1 en 2 november is de medewerker aanwezig en bereikbaar. 
Het telefoonnummer van de begraafplaatsmedewerkers staat op het infobord 
aan de ingang van de begraafplaats. Op de parkeerplaats bij de begraafplaats 
De Warande zullen aan de ingang gedurende de periode van Allerheiligen extra 
parkeerplaatsen voor personen met een beperking worden voorzien en extra 
fietsenstallingen worden geïnstalleerd. Mobiliteit Op vrijdag 1 november is er 
eenrichtingsverkeer in de Warandestraat. De begraafplaats is bereikbaar vanaf 
de Aartrijkestraat, wegrijden kan richting Hogestraat en Heidestraat.

natuurlijk bij El Florido

Stilaan tellen we af naar Allerheiligen. Op en 1 en 2 november is het zover. Twee 
dagen waarop we even stil staan bij ons leven en onze overledenen. Traditioneel 
gewijs wordt er een bezoekje gebracht aan het kerkhof. Een moment om te 
bezinnen en het graf van een boeket bloemen, een plantje of een rouwwerk 
te voorzien. Bij El Florido gaan Myriam Vandemoortel en haar team aan de slag 
om de mooiste grafstukken te creëren. Men kan kiezen uit verschillende stijlen 
en groottes van bloemstukken. Van klassiek tot modern. Bestel dus tijdig. Bij El 
Florido kan je steeds terecht voor unieke bloemencreaties, mooie boeketten, 
decoratie, bruidswerk en rouwwerk. Er is steeds een ruim assortiment aan 
verse bloemen. Bloemstukken zijn te bezichtigen in de winkel vanaf 20/10. 
Essenstraat 41B 8610 Zarren - T 051 56 74 02 - www.elflorido.be. 
Maandag 28/10:  9-12 uur & 13.30-18.30 uur
Dinsdag 29/10: 9-12 uur & 13.30-18.30 uur
Woensdag 30/10 & Donderdag 31/10: 9-18.30 uur (doorlopend open)
Vrijdag 1/11: 8-12 uur

ORIGINELE GRAFSTUKKEN VOOR 
ALLERHEILIGEN

Kerstopendeur 
22 - 23 - 24 november

www.acasa.be09 321 03 00

RESIDENTIE PARK HEIVELDE
LICHTERVELDE – DAMWEGEL

Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

> Lichtrijke gezinswoning met 3 slaapkamers  
> Hoogwaardige en stijlvolle architectuur 
> Wonen in het groen op wandelafstand van het centrum  
> OOK IDEAAL ALS INVESTERING! 
> Instapklaar, dus onmiddellijk rendement bij akte

VOORDELEN VAN HET KOPEN  
VAN NIEUWBOUWWONING:

 Reeds opgeschilderd dus onmiddellijk bewoonbaar
 Energiezuinig
 Geen investeringen nodig in de komende 10 jaar

ALLERLAATSTE INSTAPKLARE WONING

TA
LLIEU

 &
 TA

LLIEU
 - W

W
W

.TN
T.BE

TIJDELIJKE INVESTERINGSACTIE
ACASA VERZORGT UW EERSTE VERHUUR
Voor meer informatie, neem gerust contact op.

GENIET NOG VAN DE WOONBONUS
AKTE NOG TE VERLIJDEN IN 2019



BAZUIN   •  9  • 23/10/2019BAZUIN   •  8  •  23/10/2019

Met Choose&Snooze stel je zelf jouw ideale bed samen. 
Je kiest uit de beste boxspringcombinaties, matrassen en mogelijke afwerkingen. 
Zo maken we samen van jouw slaapkamer … de beste plek ter wereld.
Vraag info in je Beka® verkooppunt of kijk op www.beka.be

Het bed op de foto (180 x 200 cm): Box Cubic 25 + hoofdbord Vienna +
poten Wood Oblic Walnut + matras Cosmopolitan mono. Adviesprijs € 1.999.
Adviesprijzen zijn in geen geval bindend voor de distributeur.
Prijs excl. bedlinnen, hoofdkussens, accessoires en andere.

de beste plek ter wereld

ADVIESPRIJS
VAST € 1.999
ELEKTRISCH € 2.999

HET BESTE BED TER WERELD, 
DAT STEL JE ZELF SAMEN

-  C H O OS E & S N O OZ E  -

 € 1328  € 1660

 € 1687 

Voor u meubelen koopt,  
moet u zeker eerst bij Weyne 
zijn langsgeweest. 
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Grandioze opendeurdagen 
tot eind oktober 

 € 1434 

www.weyne.beStadenstraat 60, 8610 Zarren  |  T 051 56 60 94  |  Openingsuren: ma - vrij: 9u - 12u en 13u - 18u  |  zat en zon: 14u- 18u

 Speciale Condities 

open op 
zondag

drink
aan de 

bar

Met Choose&Snooze stel je zelf jouw ideale bed samen. 
Je kiest uit de beste boxspringcombinaties, matrassen en mogelijke afwerkingen. 
Zo maken we samen van jouw slaapkamer … de beste plek ter wereld.
Vraag info in je Beka® verkooppunt of kijk op www.beka.be

Het bed op de foto (180 x 200 cm): Box Cubic 25 + hoofdbord Vienna +
poten Wood Oblic Walnut + matras Cosmopolitan mono. Adviesprijs € 1.999.
Adviesprijzen zijn in geen geval bindend voor de distributeur.
Prijs excl. bedlinnen, hoofdkussens, accessoires en andere.

de beste plek ter wereld

ADVIESPRIJS
VAST € 1.999
ELEKTRISCH € 2.999

HET BESTE BED TER WERELD,
DAT STEL JE ZELF SAMEN

-  C H O OS E & S N O OZ E  -

 € 891  € 1114Schuifdeurkasten te verkrijgen vanaf

GRATIS 2 HOOFDKUSSENS 
Bij aankoop van een 2 persoons matras. 
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BOUWEN 
& VERBOUWEN

T u i n a a n l e g  &  O n d e r h O u d

Neem vrijblijveNd coNtact op voor iNformatie eN advies

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

w w w . T u i n e n w a n n e s . b e

 Ichtegem - Gistel • www.kristofdejaegher.be
info@kristofdejaegher.be • 059/278628

CONTAINERS • TRANSPORT • RIOLERING EN FUNDERING
REGENPUTTEN • TUIN • TERRAS • OPRIT • PARKING

Maatwerk in 
100% massieve eik

FABRIEKSTOONZAAL 
ENKEL OPEN OP AFSPRAAK
Belgisch fabricaat in eigen atelier
bekijk het op www.handmadeinbelgium.com

SPECIALE 
CONDITIES
TIJDENS ONZE 

OPENDEUR
DAGEN

GENIET VAN EEN 
HAPJE EN EEN DRANKJE 

TIJDENS ONZE

OP 16 & 17 NOVEMBER
telkens van 13u tot 19u

Oostmeetstraat 91 I 8680 Koekelare I 051 58 82 34
info@meubelendebou.be I www.meubelendebou.be I           meubelendebou

OPENDEUR
DAGEN
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AFTELLEN NAAR BOUWXPO 2019 IN KORTRIJK XPO
Heeft u bouwplannen? Wenst u een bestaande woning aan te kopen en/of te 
renoveren? Wilt u uw interieur een boost geven? Heeft u nood aan informatie 
omtrent het optimaliseren en/of energiezuinig maken van uw woning? Breng 
dan zeker een bezoek aan BOUWXPO 2019 in Kortrijk Xpo.

150 EXPOSANTEN – 10.000M² BEURSOPPERVLAKTE
Van zaterdag 9 tot en met maandag 11 (Wapenstilstand) november 2019 
staan de 150 exposanten u graag te woord met deskundig advies en 
oplossingen voor uw (ver)bouwproject. U maakt kennis met het uitgebreid 
aanbod van de belangrijkste aanbieders/specialisten uit de branche: van 
woningbouwbedrijven, makelaars en projectontwikkelaars tot producenten, 
verdelers en installateurs van (ver)bouwmaterialen, -producten en –diensten 
en dit in de ruimste zin van het woord.
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www.elektro-keukens.be 
Industriestraat 20 - ICHTEGEM 

051/58 97 04

Open: dinsdag tot vrijdag: 10u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u

Industriestraat 20 - ICHTEGEM - 051 58 97 04
open: dinsdag tot vrijdag: 10-12u en 13u30 - 18u • zaterdag 10u - 12u

● Inbouwtoestellen voor nieuwe  
 of bestaande keuken 
● Vakkundige plaatsing 
● Eigen service-dienst
● Familiebedrijf sinds 1983
● Totaalprojecten voor keuken,  
 dressing en maatkasten

Ook voor uw bestaande 

toestellen kan u 

bij ons terecht voor 

nazicht en/of herstel. 
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Persbericht  Kortrijk  Xpo,  04  oktober  2019  
  

AFTELLEN  NAAR  BOUWXPO  2019  IN  KORTRIJK  XPO  
	  
Heeft	  u	  bouwplannen?	  Wenst	  u	  een	  bestaande	  woning	  aan	  te	  kopen	  en/of	  te	  renoveren?	  Wilt	  u	  uw	  
interieur	   een	   boost	   geven?	   Heeft	   u	   nood	   aan	   informatie	   omtrent	   het	   optimaliseren	   en/of	  
energiezuinig	  maken	  van	  uw	  woning?	  Breng	  dan	  zeker	  een	  bezoek	  aan	  BOUWXPO	  2019	   in	  Kortrijk	  
Xpo.	  
	  
150  EXPOSANTEN  –  10.000M²  BEURSOPPERVLAKTE  
Van	  zaterdag	  09	  tot	  en	  met	  maandag	  11	  (Wapenstilstand)	  november	  2019	  staan	  de	  150	  exposanten	  
u	  graag	  te	  woord	  met	  deskundig	  advies	  en	  oplossingen	  voor	  uw	  (ver)bouwproject.	  	  
U	   maakt	   kennis	   met	   het	   uitgebreid	   aanbod	   van	   de	   belangrijkste	   aanbieders/specialisten	   uit	   de	  
branche:	  van	  woningbouwbedrijven,	  makelaars	  en	  projectontwikkelaars	  tot	  producenten,	  verdelers	  
en	  installateurs	  van	  (ver)bouwmaterialen,	  -‐producten	  en	  –diensten	  en	  dit	   in	  de	  ruimste	  zin	  van	  het	  
woord.	  
	  
GRATIS  TOEGANG  VOOR  ALLE  BEZOEKERS!!  
Omdat	   we	   ervan	   overtuigd	   zijn	   dat	   u	   uw	   (ver)bouwproject	   met	   de	   grootste	   zorg	   en	   voorbereiding	  
wenst	  aan	  te	  pakken	  -‐	   	  nu	  of	   in	  de	  toekomst,	  groot	  of	  klein,	  modern	  of	  klassiek	  –	  maken	  we	  het	  u	  
voor	   deze	   editie	   opnieuw	   extra	   makkelijk	   en	   schrappen	   we	   de	   toegangsprijs	   voor	   bezoek	   aan	  
BOUWXPO	   2019.	   U   leest   het   goed:   u   bezoekt   BOUWXPO   2019   GRATIS,   ongeacht	   de	   dag	   of	   het	  
tijdstip	   van	   uw	   bezoek.	   En	   voor	   onze	   jongste	   bezoekers	   is	   er	   gedurende	   de	   3	   beursdagen	   gratis  
kinderopvang.	  
	  
GRATIS  BOEKENPAKKETTEN  IN  SAMENWERKING  MET  BOUWINFO.BE  EN  LIVIOS  
Het	   boekenpakket	   van	   Bouwinfo	   met	  Compleet   Wonen   (luxeuitgave),   Energiewijzer   en   het  
inspiratiemagazine   Entrr	  is	   onmisbaar	   voor	   iedereen	   met	   (ver)bouwplannen.	   Je	   vindt	   er	   een	  
overzicht	  van	  alle	  bouwmaterialen	  maar	  ook	  van	  de	  meest	  recente	  bouwpremies  en  regelgeving  in  
2020.	  	  
Wil	  je	  na	  de	  beurs	  alle	  informatie	  naar	  huis	  meenemen?	  Dat	  kan!	  Livios  goot	  voor	  jou	  alle	  essentiële	  
informatie	   in	   het	   boek	   ‘Verstandig   Bouwen   en   Renoveren‘.	   Reserveer	   nu	   je	   gratis	   exemplaar	   en	  
ontvang	  dankzij	  BouwXpo	  het	  boek	  vol	   informatie	  voor	   jouw	  (ver)bouwproject	   in	   je	  brievenbus.	   Je	  
vindt	  er	  onder	  andere	  uitleg	  over	  regelgeving,	  de	  nieuwste	  bouwtechnieken	  en	  renovatietips.	  
Plan	   je	   een	   kleine	   renovatie??	   Dan	   is	   het	  gratis   magazine   “Mijn   Verstandige   Verbouwing”	  jouw	  
ideale	  leidraad!	  Je	  krijgt	  het	  –	  zeven	  dagen	  na	  bestelling	  –	  in	  jouw	  brievenbus.	  
	  
GRATIS  KINDEROPVANG  
Gedurende	  de	  3	  beursdagen	   is	  er	   in	  Hal	  1	  gratis	  kinderopvang	  voor	  onze	   jongste	  bezoekers.	  Maak	  
dus	  van	  uw	  bezoek	  aan	  BouwXpo	  2019	  een	  heuse	  gezinsuitstap!	  	  
	  
  
  
Praktische  gegevens  
Data	  	  

• zaterdag	  09,	  zondag	  10	  en	  maandag	  11	  november	  2019	  
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AFWERKING MET GESCHAAFDE 
LATTEN OF KEPERS

Uitgebreid gamma GEREEDSCHAPPENAlle hout: 
baddens - kepers

sneeuwlatten
Voligeplanken 

geschaafd/niet geschaafd

SLS - MDF - OSB 
MULTIPLEX

Nieuw in ons assortiment 
LEMAN cirkelzaagbladen

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

www.gedimattanghe.be

Drive-in bouwshop

Even voor de start poseerde De Kampioen van België, 
Florian Vermeersch bij de bestuurder Kristiaan 
Coppens van GEDIMAT-TANGHE ICHTEGEM.

Op het podium v.l.n.r. : Koersdirecteur Peter Brackez, schepen en O.C.M.W. voorzitter Willy Hosten, voorzitter 
van K.V.C Ichtegem-Sportief Rik Goethals, Kampioen van België Florian Vermeersch (2e), de winnaar Johen 
Deweer , Sander Depestel (3e) , schepen van sport Tina Ledaine en schepen Magali Segers (Economie 
en feestelijkheden.)

WELGETELD 96 RENNER VERSCHENEN 
AAN DE START VAN DE 93STE GROTE 
PRIJS JULES VAN HEVEL!

Reeds vanaf 11 uur was er bedrijvigheid in de showroom 
van GEDIMAT –Tanghe in de Zuidstraat 105 te Ichtegem: 
inschrijving – briefing en lottrekking voor de volgwagens – 
en tekenen van het controleblad door de renners… en om 
14u30 stipt werd vanaf het bedrijventerrein van Gedimat – 
Tanghe de officieuze start gegeven.  ( De officiële start gebeurde ter 
hoogte van de Ringlaan ) Ondanks de barre weersomstandigheden en de 
11 beklimmingen van de Koekelaarse Poggio werd een gemiddelde snelheid 
bereikt van ruim 44 km per uur.  De strijd voor de overwinning werd beslecht in een 
spurt met drie. De pijlsnelle Jochen Deweer uit Harelbeke won de 93ste Grote Prijs Jules Van 
Hevel voor de 2 Lotto Soudal renners. De kampioen van België Florian Vermeersch werd tweede 
en Sander Depestel derde.
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0494 70 05 73
MAIL@SNAUWAERTBNM.BE
WWW.SNAUWAERTBNM.BE

HERFSTOPENDEUR

Snaaskerkestraat 19 - Gistel - 059/27 83 99 - info@tuincentrumluyckx.be

11 t.e.m. 14 oktober

Wij staan steeds 
met deskundig advies 

voor u klaar. 
Omdat tuinen onze passie zijn!

Kom langs tijdens onze herfstopendeur en 
ontvang 10% korting op het hele assortiment!

 meer info op www.tuincentrumluyckx.be

*Zondag doorlopend open van 9-17u 

Verschillende acties 3+1 gratis 
tijdens de opendeurdagen.
Kom het ontdekken in onze winkel!

-10%
Korting

Plant nu alvast 
de lente met 
bloembollen!

Gaultheria 
Zilverstruikje  
Calluna 

HERFSTOPENDEUR

Snaaskerkestraat 19 - Gistel - 059/27 83 99 - info@tuincentrumluyckx.be

11 t.e.m. 14 oktober

Wij staan steeds 
met deskundig advies 

voor u klaar. 
Omdat tuinen onze passie zijn!

Kom langs tijdens onze herfstopendeur en 
ontvang 10% korting op het hele assortiment!

 meer info op www.tuincentrumluyckx.be

*Zondag doorlopend open van 9-17u 

Verschillende acties 3+1 gratis 
tijdens de opendeurdagen.
Kom het ontdekken in onze winkel!

-10%
Korting

Plant nu alvast 
de lente met 
bloembollen!

Gaultheria 
Zilverstruikje  
Calluna 

RUIME KEUZE VOOR 
ALLERHEILIGEN

Snaaskerkestraat 19A ● 8470 Gistel ● T 059 27 83 99
info@tuincentrumluyckx.be ● www.tuincentrumluyckx.be

UITZONDERLIJK OPEN 
Zondag 27 oktober 

van 9 tot 12uur  
Donderdag 31oktober 

van 9 tot 17uur

Ringlaan 43
Ichtegem
Tel. 051-58 07 77
info@vercokeukens.be
www.vercokeukens.be

Like us on facebook

D
B

6
3
0
1
2
3
J
9

WIJ ZOEKEN EEN KEUKENPLAATSER

Volledig ingerichte keukens
Badkamerinrichting
Binnenhuisinrichting
Slaapkamers op maat
Dressings

Gratis plan en prijsofferte

630123J9 - D04 Ed : 527/KWP CMYK 08-10-19 16u07 PRO VTW:NELE DEFRANCQ

MARC EN KRIS
POLLET

NIEUWBOUW - RENOVATIE
APPARTEMENTSBOUW
Kruiskensstraat 3 - Torhout

0475 52 50 95 pollet.marc@telenet.be
0476 44 30 52 kris.pollet@proximus.be

GEVRAAGD METSERS MET ERVARING OF MEESTERGAST

DAKW
ERKEN  RENO

VATIE  KARW
EIEN

Wat wij doen 

bij bestelling van dak  container + velux

GRATIS tot 1 januari 2020

• Alle karweien van A tot Z
• Leggen van nieuwe dakpannen
• Vernieuwen of herstellen van   
	 platforms	in	roofing	of	EPDM
• Bekleden	van	dakgoten	in	PVC
• Alle metselwerken van vloeren 
 en faience

• Vernieuwen van gevels in crepi
• Plaatsen	van	isolatie	
• Aanleggen van terrassen 
 en opritten 
• Alle schilderwerken, enz ...

DAKWERKEN  RENOVATIE  KARWEIEN

T. 050 66 27 88 • 0470 59 29 73
Keibergstraat 27, 8820 Torhout

dak.karweien.verhelst_casier@hotmail.com

GRATIS 
OFFERTE

24/24 
service

bij stormschade

20 jaar ervaring
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aanleg opritten en terrassen
tuinafsluitingen • algemene renovaties         

Jumi construct bvba                          

Asstraat 46 
8680 Koekelare                                                            
0475/434864                                      

jumi.construct@gmail.com             NIEUW
NIEUW
 te Koekelare

Volg ons op
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TOTAALERVARING BIJ DEGRYSE KACHELS EN VUREN.
DE VERNIEUWDE SHOWROOM VAN DEGRYSE KACHELS EN VUREN AL ONTDEKT?

INFO TORHOUT

Jimmy Degryse en Ulricke Staelens openden oorspronkelijk hun eerste 
zaak in de Bruggestraat maar verhuisden een tweetal jaar geleden naar hun 
nieuwe locatie in de Oude Gentweg te Torhout. Ze hebben er een nieuw 
pronkstukje bij. In de totaal vernieuwde toonzaal staat het uitgebreide aan-
bod overzichtelijk uitgestald. Kachels die op hout, pellets, gas, bio-ethanol 
en elektriciteit werken, vrijstaand of ingebouwd, buitenhaarden en outdoor 
toestellen, en dit van verschillende merken en in diverse uitvoeringen. Een 
bezoekje aan de toonzaal is dus absoluut geen tijdverlies maar een totaal-
ervaring. Je doet er heel wat nieuwe inspiratie op. Naast dat zijn de service 

en de eigen herstel- en onderhoudsdienst bijkomende troeven. Die manier 
van werken slaat aan, want Degryse telt nu klanten in heel West-Vlaanderen, 
en is ook al in Oost-Vlaanderen actief. “Klanten kunnen ook op ons een be-
roep doen voor de herconditionering van schoorstenen. We passen dan ook 
de rookgasafvoer aan in functie van het gekozen toestel”, geeft zaakvoerder 
Jimmy Degryse nog mee. 

Een greep uit het merken-gamma: Austroflam, Olympia, Aduro, Rocal, Sergio 
Leoni, Charnwood, MCZ, RED, Quadra Fire, Cadel, Burley, Safretti, Zen Fires, 
Sunday (BBQ) , Clam, La Nordica – Extraflame, Thermorossi, Dru, Global Fires, 
Lincar, Dik Geurts,…

KOM JE VERWARMEN: 

OUDE GENTWEG THV NR 31 • TORHOUT 
050/22 11 79 • INFO@DEGRYSEKACHELS.BE

BOUWXPO KORTRIJK 09 > 11 november

JAARBEURS  01 > 11 november 

HUIS EN TUIN ROESELARE  23 november > 01 december

SAVE THE DATE

BOUW XPO KORTRIJK PRAKTISCHE GEGEVENS
Zaterdag 09 november van 13u tot 19u (nocturne)
Zondag 10 november van 10u tot 18u
Maandag 11 november van 10 tot 18u (Wapenstilstand)

Locatie
Kortrijk Xpo - Hal 1 & Hal 2
Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk

www.bouwxpo.be Gratis toegang voor alle bezoekers
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Bij Timmer- en Schrijnwerk Dominique Baert in Oostkamp-Ruddervoorde 
kan u terecht voor allerlei binnen- en buitenschrijnwerk. 

Wij staan garant voor keurig maatwerk.

www.binneninrichtingenbaert.be

Baert Dominique
binneninrichtingen, schrijnwerk op maat

Bij Timmer- en Schrijnwerk Dominique Baert in Oostkamp-Ruddervoorde 
kan u terecht voor allerlei binnen- en buitenschrijnwerk. 

Wij staan garant voor keurig maatwerk.

www.binneninrichtingenbaert.be

Torhoutsestraat 243 - 8020 Ruddervoorde
gsm 0471/29 79 22

Baert Dominique
binneninrichtingen, schrijnwerk op maat

Bij Timmer- en Schrijnwerk Dominique Baert in Oostkamp-Ruddervoorde 
kan u terecht voor allerlei binnen- en buitenschrijnwerk. 

Wij staan garant voor keurig maatwerk.

www.binneninrichtingenbaert.be

Torhoutsestraat 243 - 8020 Ruddervoorde
gsm 0471/29 79 22

Baert Dominique
binneninrichtingen, schrijnwerk op maat

Bij Timmer- en Schrijnwerk Dominique Baert in Oostkamp-Ruddervoorde 
kan u terecht voor allerlei binnen- en buitenschrijnwerk. 

Wij staan garant voor keurig maatwerk.

www.binneninrichtingenbaert.be

Torhoutsestraat 243 - 8020 Ruddervoorde
gsm 0471/29 79 22

Baert Dominique
binneninrichtingen, schrijnwerk op maat

Bij Timmer- en Schrijnwerk Dominique Baert in Oostkamp-Ruddervoorde 
kan u terecht voor allerlei binnen- en buitenschrijnwerk. 

Wij staan garant voor keurig maatwerk.

www.binneninrichtingenbaert.be

Torhoutsestraat 243 - 8020 Ruddervoorde
gsm 0471/29 79 22

ARVAN-TUINENARVAN-TUINEN
Arne Vanryckeghem 

Doornhoekstraat 57 8480 Bekegem 0485 35 02 96

Oprit, terras en siergravel
 Voorbereiding renovatie: 

uitbreken vloeren, muren,... 
Hout- en draadafsluiting

Gazon en plantentuin
Tuinhuis en carport

Grondwerk 

Vanryckeghem Arne - Bekegem
Vind ons op      of bel 0485 35 02 96

 

 

 

 

BART DE GRANDE 
   RENOVATIE  en 
   NIEUWBOUW 

✓ Metsel & Timmerwerken 
✓ Vloeren en faïences 
✓ Isolatie en epdm 

Sparappelstraat 5 ; Torhout 

0496/30 52 30          degrandeb@hotmail.com  
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WIJ HETEN U 
VAN HARTE WELKOM 

IN ONZE VERNIEUWDE TOONZAAL

GEVELSTENEN:
reeds vanaf €9,99m2 excl btw,
meer dan 10 000m2 op voorraad
zowel modern, klassiek of getrommeld

Vloer en wandtegels:
Sintesi Tracks Silver/Black 
2 kleuren en 2 formaten
60,4*60,4 & 60,4*20
€40,95 excl btw catalogusprijs

NU: €22,25/m2 excl btw
Ringlaan 58 - Koekelare - 051/58 13 61

BOUWEN 
& VERBOUWEN
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UITBREIDING OP MAAT

RENOVATIE PROJECTEN

VERANDAS

INTERESSE IN ONZE aanpak  
of BOUWPROJECTEN?  
CONTACTEER ONS

WEYNE BOUW 
Stadenstraat 60
8610 Zarren 
T +32 (0)51 56 60 94
info@weyne.be

AL DRIE GENERATIES EEN PASSIE VOOR WONEN

Unieke aanbouwmoge-
lijkheden in hoogwaardig 
aluminium of hout voor uw 
bestaande woning met 
inbegrip van alle metsel-
werken, vloeren,pleister-

werken en alle afwerkin-
gen van A tot Z met eigen 
vakkundig personeel. Met 
als gevolg een supervlotte 
en perfecte verbouwing.

www.weynebouw.be

HET MATRASSENHUIS ZEDELGEM VERDUBBELT IN GROOTTE!
GEZOCHT ÉN GEVONDEN : SLAAPCOMFORT
Heb je ook soms het gevoel ‘gekraakt’ uit je slaap te komen? Is je bed een put geworden? Of wil je gewoon een nieuwe look voor je 
slaapkamer? Tijd voor een bezoek aan het Matrassenhuis! Matrassenhuis Zedelgem is sinds deze maand dubbel zo groot!

Twintig jaar geleden startten 
Dominique Remaut en Isabel 
Decraemer met de verkoop van 
matrassen in een klein winkeltje in 
Diksmuide. Vandaag is het kleine 
winkeltje uitgegroeid tot een 
gevestigde waarde met meerdere 

locaties in Diksmuide en filialen in Zedelgem en Brugge. Niet alleen het 
aantal winkels nam toe, ook het gamma werd fors uitgebreid. Naast matrassen, 
lattenbodems en bedkaders heeft het Matrassenhuis een uitgebreide afdeling 
bedtextiel, donsdekens en kussens, matrasbeschermers, donsovertrekken en 
bedlinnen. “Alles wat met slapen te maken heeft, vind je bij ons,” vertelt Isabel. 
“De collectie van het Matrassenhuis strekt zich uit over alle prijsklassen, van 
goedkoop tot iets duurder, van de matras voor de logeerkamer tot de matras 
die slaapoplossingen biedt voor mensen met een slechte rug.” Door de jaren 
heen heeft het Matrassenhuis zich gespecialiseerd in slaapcomfort, iets waar je 
al op jonge leeftijd aandacht voor moet hebben.  “We krijgen meer en meer te 
maken met jonge mensen die rugklachten hebben doordat hun ouders vroeger 
de goedkoopste matras goed genoeg vonden want ‘het was toch maar voor een 
kind’. Zo’n visie grijpt mij echt bij de keel. Het zijn net kinderen in volle groei 
die de volle ondersteuning van hun rug nodig hebben.” In Zedelgem hadden 
we al een ruime keuze, maar we vroegen een socio-economische vergunning 
aan die positief geadviseerd werd en verdubbelen er in grootte, wat resulteert 
in nog meer keuze zegt CEO Dominique Remaut. Een goede matras kiezen 
geschikt voor jouw lichaam is niet makkelijk. Maar met de gerichte vragen 
en het persoonlijk advies van het Matrassenhuis kom je bij hen tot de juiste 
keuze. “Naast een aantal praktische vragen naar afmetingen, huidige systemen, 
allergieën, transpiratie gaan we ook de voorkeur voor een harde of een zachte 
matras na en de verwachtingen van de klant. Daarna stellen we hen een selectie 
voor. Als je een klant zonder begeleiding een matras laat kiezen, zien ze na de 
kortste keren door het bos de bomen niet meer.” Vaak is het bij de keuze van 
een matras ook opbotsen tegen de vooroordelen van de klant. “De mensen 
vergeten soms dat matras en lattenbodem op elkaar moeten afgestemd zijn om 
optimaal te kunnen dienen. De zwakke plek van een matrassenbodem bevindt 
zich ter hoogte van de heup, het zwaarste deel van een lichaam. Latjes komen 
daar plat te staan in plaats van gebogen waardoor je matras in een put komt te 

liggen, iets wat opnieuw slecht is voor je rug. Het is niet om meer te verkopen 
dat wij mensen aanraden samen met hun matras een nieuwe bodem te kopen, 
maar echt wel omdat het hen ten goede komt. Een mens ligt van de 24uur die 
er op een dag zijn gemiddeld 8 uur in zijn bed. Je kan maar beter goed liggen.” 
Dat goed liggen begint trouwens al in …de winkel. “Je hoeft niet terughoudend 
zijn om in de winkel een matras uit te proberen. Een eerste contact zegt al veel 
over of je ontspannen zal liggen of net te hard. De mythe dat een matras hard 
moet zijn, kunnen we hier ontkrachten. 
Bij het slapen op een harde matras, ga 
je op je drukpunten liggen. De huidige 
generatie matrassen met pocketveren of 
multi-pocktetveren zijn iets zachter maar 
geven een krachtiger ondersteuning 
aangepast aan jouw lichaamsbouw. 
Ook qua verluchting is de pocketmatras 
optimaal. De multi-pocketveren zijn dan weer iets kleiner maar talrijker 
waardoor de opvolging van de rug nog beter verloopt. Opnieuw halen we hier 
het belang van de bijpassende lattenbodem aan. Als de lattenbodem bestaat 
uit latjes die te ver uit elkaar staan, is er te veel speling tussen de pocketveren 
en is de werking verre van perfect.” Veel mensen kopen een matras als ze net 
terug zijn van reis. “Ze hebben op hotel op een goede boxspring geslapen. 
Eens thuis beginnen de slaapproblemen opnieuw en gaan ze voor een nieuwe 
lattenbodem en matras of ze maken de overstap naar een boxspring. Een goede 
boxspring gaat al gauw een jaar of 15 à 20 mee, is makkelijk in onderhoud, 
er kruipt geen stof tussen, en geef toe, het oog wil ook wat. Goed slapen in 
een goede boxspring hoeft bovendien niet duur te zijn. Afhankelijk van de 
houtsoort, het soort veer en de leverancier is de prijs van een boxspring een 
1000 à 3000 euro. We streven er altijd naar onze klanten goed te kunnen laten 
slapen, zelfs al beschikken ze over een beperkt budget, al is de perceptie van dat 
budget vaak relatief. Een vliegtuigreis kost al gauw 3000 euro en na 8 dagen is 
het voorbij. In een boxspring van 3000 euro slaap je 15 jaar à 365 nachten per 
jaar. Reken eens uit…een nachtje slapen is echt niet duur voor iets wat echt telt: 
een goede ondersteuning voor je lichaam.”

Matrassenhuis Zedelgem, Torhoutsesteenweg 222/d , nu dubbel zo groot!
Tel. 050 781711 - info@matrassenhuis.be - www.matrassenhuis.be

INFO ZEDELGEM

VERKOOP 
EN PLAATSING VAN 
PROFESSIONELE 
ROOKMELDERS

VIJFHUISHOEKSTRAAT 22A - 8820 TORHOUT

0475 95 01 04
PANNECOUCKE.GEORGES@GMAIL.COM 

BATTERIJ 
10 JAAR 
LEVENSDUUR MET REGISTREER EN AANKOOP BEWIJS 

CASA NOSTRA

Allerheiligen 
Open 1 november 

van 9u - 12u30 

Bestellen 
kan tot en met 

maandag 
28 oktober

in de winkel 
of via de webshop 
www.fienesse.shop

Oostendesteenweg 171
8480 Eernegem
0495/40 31 72
www.fienesse.be

ma: 10-12u30 - din: 9-18u30
woe: 9-14u - don: 9-18u30

OPENINGSUREN 
WEEK 1 NOVEMBER:
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UITBREIDING OP MAAT

RENOVATIE PROJECTEN

VERANDAS

INTERESSE IN ONZE aanpak  
of BOUWPROJECTEN?  
CONTACTEER ONS

WEYNE BOUW 
Stadenstraat 60
8610 Zarren 
T +32 (0)51 56 60 94
info@weyne.be

AL DRIE GENERATIES EEN PASSIE VOOR WONEN

Unieke aanbouwmoge-
lijkheden in hoogwaardig 
aluminium of hout voor uw 
bestaande woning met 
inbegrip van alle metsel-
werken, vloeren,pleister-

werken en alle afwerkin-
gen van A tot Z met eigen 
vakkundig personeel. Met 
als gevolg een supervlotte 
en perfecte verbouwing.

www.weynebouw.be

UITBREIDING OP MAAT

RENOVATIE PROJECTEN

VERANDAS

INTERESSE IN ONZE aanpak  
of BOUWPROJECTEN?  
CONTACTEER ONS

WEYNE BOUW 
Stadenstraat 60
8610 Zarren 
T +32 (0)51 56 60 94
info@weyne.be

AL DRIE GENERATIES EEN PASSIE VOOR WONEN

Unieke aanbouwmoge-
lijkheden in hoogwaardig 
aluminium of hout voor uw 
bestaande woning met 
inbegrip van alle metsel-
werken, vloeren,pleister-

werken en alle afwerkin-
gen van A tot Z met eigen 
vakkundig personeel. Met 
als gevolg een supervlotte 
en perfecte verbouwing.

www.weynebouw.be

HERFST-OPENDEUR
Zaterdag 26 & zondag 27 oktober

14u - 18u 
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Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE

KORTEMARK: QI-GONG EN MINDFULNESS

7/11 & 14/11 & 21/11 & 28/11 & 5/12/’19 • We leven in een wereld waarin we nood 
hebben aan ontspanning. Met Mindfulness leer je meer aandacht te hebben voor je eigen 
ritme waardoor je meer balans en voldoening uit je leven kan halen. Donderdag van 10u 
tot 11u € 30 volledige reeks of € 7 per sessie LDC De Wimperlinde, Hospitaalstraat 33, 
Kortemark Info en inschrijven: Tel. 051 650 180 of ldcdewimperlinde@blijvelde.be

ICHTEGEM: KINDERFILMCLUB GEZINSBOND 

13/11/’19  • Woensdag van 14u. tot 16u. in Dorpshuis De Ster: kinderfilm voor alle 
kinderen vanaf het 1ste leerjaar .  Leden  € 2, niet-leden € 3. Je vindt twee weken vooraf 
alle info over de film op  ichtegem.gezinsbond.be  Info: Sara Declercq  0473/541153

KORTEMARK: SNEUKELNAMIDDAG

13/11/’19 • Wat is er gezelliger dan een leuke babbel met koffie en gebak  Woensdag 
vanaf 14u.Gratis, inschrijven is niet nodig.  Wens je een koffie en Boule de Berlin, dan 
betaal je € 4. Vooraf inschrijven is hiervoor vereist en kan tot woensdag 6 nov. Cafetaria 
WZC Blijvelde, Hospitaalstraat 35, Kortemark Info en inschrijven: Tel. 051 650 180 of 
ldcdewimperlinde@blijvelde.be

KORTEMARK: ORDE OP JE COMPUTER

15/11 & 22/11 & 29/11 & 6/12/’19 • Je computer, harde schijf en geheugenkaartje 
zitten vol met bestanden en mappen.  Enige computerkennis is vereist. Vrijdag van 9u 
tot 12u € 32 LDC De Wimperlinde, Hospitaalstraat 33, Kortemark Info en inschrijven: Tel. 
051 650 180 of ldcdewimperlinde@blijvelde.be, inschrijven kan tot en met 8/11/2019. 
Breng je laptop mee. Heb je geen laptop? Dan kun je die reserveren aan € 2/sessie, wel 
vermelden bij inschrijving.

KORTEMARK: RUMMIKUB

18/11/’19 • Rummikub is een populair gezelschapsspel die toegankelijk is voor jong 
en oud. Het is tevens een manier om je geheugen te trainen. Maandag vanaf 13u30 € 
1 (Koffie en versnapering inbegr.) LDC De Wimperlinde, Hospitaalstraat 33, Kortemark 
Info en inschrijven: Tel. 051 650 180 of ldcdewimperlinde@blijvelde.be

LICHTERVELDE: DAVIDSFONDS ORGANISEERT EEN LEZING    
MET PEDRO DE BRUYCKERE.

21/11/’19 • Davidsfonds Lichtervelde organiseert op donderdag een lezing met Pedro 
De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool te Gent, en aan de 
Universiteit van Leiden in Nederland; onderwerp: “de jeugd is tegenwoordig” Pedro De 
Bruyckere verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en doet onderzoek naar 
authenticiteit in het onderwijs deze gaat door om 20 u in OC De Schouw in Lichtervelde.

LICHTERVELDE: TONEELKRING DE ZWAAN LICHTERVELDE.           
“WILLEN IS KUNNEN”

“De Laatste Koers”, een tragikomedie in vier bedrijven door Gert de Meulenaere in een 
regie van Johan De Craemer. Over de inhoud kunnen we kort zijn. Is de renner er blij 
mee? Is het de laatste van het seizoen? Is het einde van de ploeg? Is het zijn beslissing? 
Is het noodgedwongen? Is het een kwetsuur? Wordt hij misschien geschorst? Is hij …? 
Speeldata in Zaal De Zwaan: op Zaterdag 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12 om 20.00 uur 
op Zondag 24/11, 08/12, om 15.00uur op Zondag 01/12 om 18.00uur op Donderdag 
19/12 om 20.00uur op Vrijdag 13/12 om 20.00uur.
 
KORTEMARK: KALLIGRAFIE

27/11/’19 • Tijdens deze initiatie leert u enkele basistechnieken en schrijf je een tekstje. 
Woensdag van 14u tot 16u30 € 10 (Materiaal, koffie en versnapering inbegr. Benodigdh.: 
Lat, potlood, slijper en gom. De Roende - LDC De Wimperlinde, Hospitaalstraat 31, 
Kortemark. Info en inschrijven: Tel. 051 650 180 of ldcdewimperlinde@blijvelde.be

KOEKELARE: SOCIAAL HUIS “DANS JE LEVEN LANG”

5/12/’19 • Onder het motto “Dans je leven lang” organiseert het Sociaal Huis 
KOEKELARE  i.s.m BRUGGE -OOSTENDE terug een spetterend dansfeest. Dansen is 
niet alleen leuk, dansen is gezond! Iedereen die graag een danspasje zet, is van harte 
welkom op donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur in De BALLUCHON.Toegangskaarten 
€4 (koffie en gebak inbegr.) Te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis. Voor meer 
info 051 58 10 01.

Kalender

3de nacht
van
het voetbal

De leden van Torhout KM15
hebben de eer u uit te nodigen op de

op vrijdag 15 november 2019 om 19.00 uur
in ‘Salons Ten Boogaerde’, 

Hoogledestraat 97A - Kortemark

optreden met 
NATHAN 

DECLERCK

Ambiance met

DJ NATHAN
+

verrassings-
act

Ontvangst Receptie
huisaperitief en 4 culinaire hapjes van de chef

kabeljauw/venkel/zeekraal/beukezwam

Hoofdgerechtenbuffet met keuze uit: 
gegrilde zalm

spinazie/aardappel
of 

parelhoen/amandelkorst
wintergroenten/appeltje opgevuld/kroket

moelleux
chocolade/vanille

mokka 
versnaperingen

 
Reguliere dranken à volonté tot 5 uur.

Muzikale ambiance

Deelnameprijs: 90 euro/persoon

U wenst deel te nemen aan dit festijn?
Inschrijving door storting op rekening
BE20 1030 4803 3256 van KM15 B2B

Per mail lieventaveirne@gmail.com of telefonisch 
voor 8 november  2019 bij:

Hollevoet Charles 0475 91 52 90
Lieven Taveirne 0492 60 70 21

U mag gerust vrienden of kennissen
mee uitnodigen, wij houden graag rekening

met uw wensen qua tafelschikking.

PLAATSEN ZIJN BEPERKT!!!

TOMBOLA
met hoofdprijs 
OPEN FIRE
ter waarde van

2500€
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ROSES FLOWERS AND CANDLES
Ringlaan 23 - Ichtegem - T 051 58 88 05 

rosette.constant@skynet.be
Openingsuren: 

di-do 10-12 & 14-18u / vrij 14-18u / zat 14u30-18u
zondag - maandag - woensdag gesloten

Bij Kaarsen – Bloemen
Constant Rosette vindt u

de meest originele 
bloemstukken, boeketten en 

gepesonaliseerde kaarsen
voor elke gelegenheid.

Allerheiligen
BLOEMSTUKKEN

BLOEMSTUKKEN - KAARSEN

Diksmuidsesteenweg 352
8800 ROESELARE (achterkant ZEB)
Mobile: +32 (0)476 87 94 23
antiek.rodenbach@skynet.be 
www.antiekrodenbach.be

Antiek
Rodenbach

OPENDEUR
telkens van 14 tot 19 uur

vrijdag
zaterdag

zondag
maandag

november
november
november
november

8
9

10
11

2 kindjes
Carrara marmer

Pugy
H 40 cm

Schilderij
Meisje in tuin - Napoleon Via

H 1,81 m - B 1,08 m

Ook aankoop

inboedels & 

losse stukken

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN
14

d.
 6

50
7-

16
77

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

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

www.danneels.be
050 47 10 10

TE KOOP IN TORHOUT

Bouwwerken
gestart

Ruime halfopen of gesloten woningen in een nieuwe familievriendelijke woonbuurt. Vlakbij domein
d’Aertrycke. 3 of 4 slaapkamers, E-35 of lager, zuidoost georiënteerd. Kies jouw binnenafwerking. 
Vanaf € 277.400 ex. kosten.

Bazuin 1-2 23-10.pdf   1   21/10/2019   15:15:00
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ZIE WWW.VASTGOEDSINNAEVE.BE VOOR AL ONZE PANDEN TE KOOP EN TE HUUR

 

NIEUW

GSM 0472 52 80 20

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > ZWEVEZELE

TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > KOEKELARE TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > ZARREN

Brouwerijstraat 17
Vraagprijs:

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

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

Hille 125 bus 202
Vraagprijs:

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

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

Noordomstraat 8 
bus 4    

Vraagprijs: 
149.000 euro

Gezellig Apparte-
ment in het centrum 

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

Moervijverweg 9
Vraagprijs: 

135.000 euro
Halfopen bebouwing 
in te renoveren staat 
op een ruim perceel, 

rustig gelegen.  Mogelijkheid om een bij-
gebouw te plaatsen van 40m².  EPC :1414 
kWh/m².  Oppervlakte 693m².(+- 195 euro/
m²)

Esenstraat 16
Vraagprijs:

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

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

Uw partner voor 
de verkoop/verhuur 

van uw woning
Moerestraat 11 bus 1 - 8680  Koekelare

www.immolievens.be - BIV 507.519

Oostmeetstraat 30
Vraagprijs:

165.000 euro
Woning met garage 
in het centrum van 
Koekelare op wan-

delafstand van supermarkten. EPC : 571 
kWh/m², Oppervlakte 165m²

TE KOOP > OOSTENDE

TE KOOP > LEKE TE HUUR > 
ICHTEGEM

TE HUUR > 
KOEKELARE

TE HUUR >
KOEKELARE

TE HUUR >
OOSTENDE

Nieuwlandstraat 30    
Vraagprijs: 

155.000 euro
Grote rijwoning nabij 
het centrum van Oos-

tende.  Dit pand beschikt over heel wat mo-
gelijkheden.  Volledig onderkelderd, vaste 
trap naar zolder, mogelijkheid voor 4 slpks. 
Voorzien van CV achtergevel en ramen ver-
nieuwd. EPC 440 kWh/m²

Lekedorpstraat 44 -46            
Vraagprijs: 

318.000 euro
Projectgrond voor 
app.  Een groot stuk 

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

Zuster Clarastraat 5   
Huurprijs: 
775 euro

Halfopen bebouwing 
met garage en tuin. 
EPC 247.05 kWh/m², 
Beschikbaar vanaf 1 
januari 2020

Sint-Maartensplein 13  
Huurprijs: 
650 euro

appartement op de 
markt van Koekelare 
met drie slaapkamers 
en open keuken.  EPC 
685 kWh/m²

Ringlaan 1A bus 11       
Huurprijs: 
675 euro

Ringlaan 1 A Bus 11, 
appartement in het 
centrum van Koekelare 
met drie slaapkamers 
en terras.  EPC 125 
kWh/m²

Peter Benoitstraat 
54 bus4  

Huurprijs: 500 euro
1 slaapkamer app. met 
zolder.  EPC: 352 kWh/
m². Nabij het centrum 
van Oostende.

TE KOOP > KOEKELARE

Ruime woning in het 
hartje van Koekelare.  

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

Dorpstraat 54
Vraagprijs:

195.000 euro

VERLAAGDE PRIJS

DEN PLEZANTEN HOEK BLIJFT OPEN!  
Het verhaal achter de schermen!

Brasserie / Tea-Room Den Plezanten Hoek te Torhout is niet gesloten maar blijft open. 
Onlangs waren de deuren tot ieders verbazing wel voor heel even gesloten, en dat zorg-
de voor de nodige verwarring. Maar dat zijn we ondertussen bijna volledig vergeten. 
Want Den Plezanten Hoek draait al sinds enkele weken terug op volle toeren en blijft 
dus open. 

Niet zo plezant. 

Meer dan drie jaar geleden namen Dirk en Benedicte De Verwennerij over op de hoek 
van de Oostendestraat en de Werkenstraat en doopten dat om tot Brasserie Den Plezan-
ten Hoek. Een succesverhaal dat onlangs tot een einde kwam. Benedicte, zaalmedewerk-
ster maar ook partner van Dirk besliste om persoonlijke redenen haar eigen weg op te 
gaan en het schip te verlaten. Waardoor een dringende re-organisatie nodig was. Enkele 
dagen de zaak sluiten was dus onvermijdelijk.

Nieuw Team, nieuwe vooruitzichten. 

“We hebben de laatste tijd de nodige frustraties en tegenslagen gekend. Daarom heb 
ik de zaak een tijdje geleden even moeten sluiten. Maar dankzij mijn grote passie voor 
de Horeca zetten we gewoon door. Iedereen die mij kent weet dat dit mijn leven is”, 
zegt Dirk. “Na een doorgedreven reorganisatie kunnen we met alle trots ons nieuw team 
voorstellen. Daarom trakteren wij graag met een koffietje en nodigen iedereen van harte 
uit om onze versgebakken hoevewafels en pannenkoeken te komen proeven”, aldus Dirk 
van Den Plezanten Hoek.

Alle details vind u terug in de advertentie van Bazuin op pagina 4. Voor meer info kun je 
terecht op https://www.facebook.com/denplezantenhoek/

INFO TORHOUT
BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

Dakwerken Thomas Vandewalle
Pottebezemstraat 20 - 8820 Torhout

050/21 25 64 - 0473/849529

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
3° Liga AVV

ZATERDAG 5 OKTOBER 19.30 u

Torhout KM
K.V.C. JONG LEDE

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
3° Liga AVV

ZONDAG 3 NOVEMBER 14.30 u

Torhout KM
K.S.K. OOSTNIEUWKERKE

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
3° Liga AVV

ZATERDAG 9 NOVEMBER 19.30 u

Torhout KM
K. OLSA BRAKEL

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM
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TE KOOP: KOEKELARE
Zuidstraat 79 B. Deze woning is gelegen op een 
grondopp van 643 m² en bestaat uit: oprit - inkomhal 
- toilet - living - keuken - berging - wasplaats - garage 
- terras - tuin - nachthall - 3 slaapkamers - badkamer 
- toilet - zolder. Er is een mogelijkheid om een achterlig-
gend stuk weiland van 2047 m² bij aan te kopen. EPC: 
402,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 255 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Dorpsstraat 20/ Volledig vernieuwde woning met 5 slaapka-
mers, grondopp 653 m² en bewoonbare opp. 350 m². EPC: 
336,00KWh/m²/jaar  Vraagprijs 415 000 €.

TE KOOP: KOEKELARE
Noordomstraat 8 bus 13. Appartement met 1 slaapkamer in het 
centrum. EPC: 316,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 105 000 €

TE KOOP: KORTEMARK
‘s Gravenwal 16. Rustig gelegen woning, opp 355 m², bestaat 
uit: op het gelijkvloers: oprit - inkom - apart toilet - living - 
keuken - berging - wasplaats - garage - terras - tuin. Op de 
1ste verdieping: nachthal - 3 slpks - badkamer met ligbad/
badkamermeubel/toilet - berging. Zolder. Cv op aardgas.   EPC: 
160,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 320 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Rustig gelegen woning heeft een grondopp. van 670 m² en be-
staat uit: inkomhal - living - keuken - kelderberging - bijkeuken/
wasplaats - veranda - toilet - garage met zolder - nachthal - 3 
slpks - badk. met ligbad en toilet - zolder - terras - tuin - tuinhuis 
houten berging. Verwarming op aardgas. EPC: 544,00KWh/m²/
jaar UC: 20190921-0002197715-RES-1. Vraagprijs 245 000 €

TE KOOP: EERNEGEM
Ruime nieuwbouwwoning, opp 365 m². GELIJKVLOERS: in-
komhal - toilet - living met open keuken - garage. 1ste verdiep: 
nachthal - 3 slaapkamers - badkamer - afzonderlijk toilet. Ge-
isoleerde zolder. Mooie tuin met ochtend- en middagzon, lot 2. 
EPC: woning in aanbouw. E-peil max 40. Prijs 262 270 €

TE KOOP: EERNEGEM
Deze instapklare woning bestaat uit: ruime inkomhal - living - grote 
keuken - berging - wasplaats met zolderruimte - toilet - terras - po-
lyvalente ruimte - garage met elektrische poort en met uitweg naar 
een andere straat. Op verdieping 1: nachthal - 2 slaapkamers - bad-
kamer - toilet. Verdiep 2: mooie grote ruimte voor slaapkamer of hob-
byruimte. Centrale verwarming op aardgas. EPC: 235,00KWh/m²/jaar 
UC: 20190901-0002190791-RES-1. Vraagprijs 249 000 €

TE KOOP: ICHTEGEM
Zuster Clarastraat 15 A. Rustig gelegen stijlvol gerenoveerde hoekwoning, instapklaar be-
staat uit: op het gelijkvloers: ruime inkomhal - afzonderlijk toilet - lichtrijke living met zicht 
op de tuin - volledig nieuwe ingerichte keuken - grote berging - 
wasplaats - zonneterras - tuin - oprit met plaats voor 2 auto’s - ga-
rage met automatische poort. Op 1ste verdiep: nachthal - 3 slpks 
- badk. met inloopdouche - dakterras - geïsoleerde opbergzolder. 
CV op aardgas. EPC: 179,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 297 000 €
 

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

TE KOOP: WERKEN
Werkenstraat 62. Alleenstaande woning opp 832 m² en bestaat uit: ruime oprit - inkomhal 
- living - keuken - kelder - bijkeuken - afzonderlijk toilet - was-
plaats - bdk. met douche en toilet - 1 slpk op het gelijkvloers - 2 
slpks op verdiep 1 - zolder - terras - tuin - houten berging - grote 
garage met plaats voor 4 auto’s - carport. CV op mazout, aardgas 
aanwezig. EPC: 583,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 248 000 €

TE KOOP: KEIEM
Deze alleenstaande woning is gelegen te Keiem op een grondopp. van 342 m² en 
bestaat uit: living - keuken - kelder - wasplaats - ber-
ging - afzonderlijk toilet - garage - terras - tuin - tuinhuis 
- oprit - badkamer met ligbad en toilet - 3 slaapkamers 
- opbergzolder. EPC: 570,00KWh/m²/jaar UC: 20190907-
0002192982-RES-1. Vraagprijs 255 000 €

TE KOOP: LEKE
Deze woning te Leke (Diksmuide) is gelegen op een grondopp. van 233m² en bestaat uit: 
living - salon - keuken - kelder - badkamer met badkamermeubel/ligbad/
afzonderlijke douche - toilet - terras - opbergruimte - tuin - 2de bdk. met 
lavabo/ligbad - nachthal - 3 slpks - vaste trap naar de geïsoleerde grote 
zolder. Dubbele beglazing aanwezig. UC: 20160629-0001876341-1. 
EPC: 706,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 159 000€

TE KOOP: VLADSLO
Kortewildestraat 31. Deze woning met prachtig zicht is 
gelegen langs een kleine rustige weg. De woning bestaat 
uit: inkomhal - veranda - woonkamer met kachel - keuken 
- living - toilet - badkamer - 3 slaapkamers - ruime tuin - 
garage - oprit voor 3 wagens. Centrale verwarming op gas. 
EPC: 1088,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 173 000 €
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TE KOOP: KOEKELARE
Sterrestraat 15 bus 5. Appartement met 2 slaapkamers EPC: 
398,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 130 000 €

TE HUUR: KOEKELARE
Bovekerkestraat 92. Alleenstaande woning bestaande 
uit: inkomhal - eetplaats - zitplaats - keuken - berging 
- bureau - nachthal - 3 slaapkamers met inbouwkasten 
- badkamer met douche en lavabomeubel - toilet - ga-
rage - tuin. Direct beschikbaar. EPC: 309,00KWh/m²/jaar. 
Huurprijs 725 €/mnd.

TE HUUR: KOEKELARE
Belhuttebaan 63. Deze woning bestaat uit: inkomhal - 
toilet - living - keuken - kelder - wasplaats/berging - ter-
ras - tuin - tuinberging achteraan de tuin - nachthal - 4 
slpks - badkamer - garage - grote parking vooraan de 
woning. EPC: 274,00KWh/m²/jaar. Huurprijs 750€/mnd. 
Direct beschikbaar.

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

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

2 KANTOREN 
MET KIJKETALAGES 

KOEKELARE EN 
ROESELARE

TEL. 0492 97 53 52

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

TE KOOP: DIKSMUIDE
Wijnendalestraat 32. Deze woning is gelegen te Beerst opp 219 m² en 
bestaat uit: inkomhal - living - keuken - berging/wasplaats - kelderber-
ging - toilet - badk. - terras - diverse bergingen - tuin - garage (uitweg 
in andere straat) - nachthal - 2 slpks - geïsoleerde zolder (met mogelijk-
heid inrichten meerdere slaapkamers). Attest goedgekeurde elektriciteit 
aanwezig. EPC: 424,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 175 000 €

TE KOOP: GISTEL
Nieuwland 1. Deze alleenstaande woning is rustig gelegen op een grondoppervlakte 
van 1196 m² en bestaat uit: dubbele oprit - inkomhal - 
living - salon - keuken - kelder - toilet - badkamer - was-
plaats - berging - 1 slaapkamer op het gelijkvloers - 2 
slaapkamers op verdiep 1 - zolder - grote garage met zol-
dering - 2 tuinhuizen - serre - mooie diepe en brede tuin. 
Centrale verwarming aanwezig. EPC: 393,00KWh/m²/jaar

TE KOOP: TORHOUT
Deze woning bestaat uit: inkomhal - toilet - wasplaats/berging - douchekamer - garage 
- groot terras - woonkamer met open ingerichte keuken met 
aansluitend een terras - berging - toilet - nachthal - 3 slaapka-
mers - badkamer met ligbad en badkamermeubel - zolder. EPC: 
137,00KWh/m²/jaar UC: 31033-G-2007_290/EP05337/A001/
D01/SD001. Vraagprijs 305 000 €

TE KOOP: TORHOUT
Landelijk gelegen perceel bouwgrond voor open bebouwing te Torhout. 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 / 
Dakhelling: minimum 30° en maximum 60° t.o.v. het horizontaal vlak van de vloer / 
Afzonderlijke garage is toegelaten / een tuinhuis is toegelaten.

TE KOOP: RUDDERVOORDE
Sint-Elooisstraat 98. Deze volledig vernieuwde woning is gelegen te Ruddervoorde 
(Oostkamp) op een grondoppervlakte van 419 m² en be-
staat uit: inkomhal - living - keuken - berging - wasplaats 
- kelder - diepe tuin waar u zalig kunt genieten - badka-
mer met inloopdouche - toilet - nachthal - 3 slaapkamers 
- zolder. Centrale verwarming op aardgas. Attest goedge-
keurde elektriciteit aanwezig. EPC: 222,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 275 000 €NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

50 JAAR CULTURELE RAAD TE KOEKELARE.

INFO KOEKELARE

Het belang van cultuur in de maatschappij 
mag zeker niet onderschat worden… cul-
tuur is een bindmiddel voor de samenle-
ving. Het begon allemaal in 1969… onder 
burgemeester Etienne Lootens, samen met 
de toenmalige schepen Urbain Vandecas-
teele, voorzitter Jules Anseeuw, ondervoor-
zitter wijlen Raf Seys en secretaris Jef Heus. 

De aanzet was het samenbrengen van mensen van diverse pluimage, verzuiling tegen 
te gaan  en samenwerking van de verenigingen te bevorderen. En in de laatste 50 jaar 
is men steeds bezig geweest om te werken aan het toen gestelde doel, mensen samen-
brengen en cultuur betaalbaar maken maken voor alle inwoners, aldus schepen voor cul-
tuur Jessy Salenbien. Ter inleiding brachten de cultuurdames van dienst, schepen Jessy 
Salenbien en voorzitster Elise De Gend aan de hand van een mooie PowerPoint voorstel-
ling het relaas van 50 jaar culturele raad te Koekelare. De vele verwezenlijkingen met 
logistieke steun van de gemeente en van  verschillende voorzitters en ondervoorzitters 
kwamen aan bod. De cultuurraad wordt steeds om advies gevraagd bij het realiseren van 
belangrijke projecten. Twee oudgedienden van de cultuurraad konden jammer genoeg 
de viering niet meemaken. Het betreft Marc Leplae en Raf Seys. Hun nagedachtenis 
wordt levend gehouden door twee cultuurprijzen te Koekelare: de jaarlijkse cultuurprijs 
‘De Bronzen Stekker’ en de driejaarlijkse ‘Raf Seys Prijs’.

Filip Jorden bracht België’s grootste chansonier Jacques Brel 
weer tot leven!
Brel is precies 41 jaar geleden overleden (oktober 1978). Filip 
Jorden bracht op meesterlijke wijze een ‘ode aan Jacques Brel”. 
Je kon zien dat hij naast zanger ook acteur is. Hij beweegt als Brel 
met handen, armen en benen, hij maakt als het ware simultaan een 
schilderij bij de teksten die hij zingt en dat werkt begeesterend. Hij 
bracht vele liedjes uit het repertoire van Brel, waaronder ‘Marieke’, 

het kippevelmoment ! Jorden is werkelijk een ’grote meneer’ die alle muziekfans kan 
bekoren, echt een waardig  programma voor ‘50 jaar culturele raad te Koekelare’. Filip 
Jorden treedt trouwens reeds 20 jaar op met zijn Brelprogramma.

Slotwoord van burgemeester Patrick Lansens
In 50 jaar werd een hele weg afgelegd… de restauratie van De 
Brouwerij tot cultureel centrum, de huisvesting voor de nieuwe 
bibliotheek. De bouw van de Balluchon en de restauratie van Huis 
Proot waren de kers op de taart. De cultuurraad heeft daar telkens 
zijn rol in gespeeld. Er duiken steeds nieuwe uitdagingen op, zoals 
de herbestemming van ons kerkpatrimonium vormt een belangrijke 
uitdaging voor de komende jaren. Ook daar wordt gedacht in termen 
van socio-culturele invulling en ook daar zal de cultuurraad zijn rol in 
spelen! De Burgemeester bedankte iedereen, zonder namen te noemen voor het bijzon-
der mooie verhaal dat op cultureel vlak geschreven werd te Koekelare. Daarop nodigde 
hij iedereen uit op de receptie die aangeboden werd werd door het gemeentebestuur.
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TE KOOP
VINYL SINGLES

45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402
gr14358-1651

TE KOOP
RUNDSVLEES

van eigen gekweekte dikbil 
(voorzien datum 16/11/19) info 

0498/102977
 11860-2032

TE KOOP Set van
4 originele AUDI winterwielen

voor AUDI Q3 4 X aluvelg 17" 
'5-spaak Y-design 4 X winterbanden 

Pirelli Sotto Zero 215/6017
Pr.o.t.k. - Contact: 050/212464

of werner.dyzers@skynet.be
 14646-2034

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

stukken zoals schouwgarnituren, meubelen 
en allerhande opzet.

Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

0496/043 528 TO
Z 1

42
68

-18
88

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout. 

050/216603
Hoogste prijs

6489-1892

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19
 76

65
-1

89
6

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

 1
24
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89
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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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ALFREDO
de spaanse kok

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

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

 6386-1910

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

Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

0477/593 049
 7699-1667

OPSLAG- OF STOCKRUIMTE
NODIG IN TORHOUT
veilig en betaalbaar
Tel. 0496/101035

 14639-2027

KAPSTER
AAN HUIS

DAMES - HEREN - KINDEREN
JULIE CORNILLE
snit - kleuring - permanent

0478/77 68 18
enkel na afspraak

 14566-2020

Kamer te huur
met domicilie te Torhout

vanaf 23/10/19.
050/21 26 27

 9238-2028

GRATIS
OPRUIMING
en ophalen van alle oude metalen,

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

KOEKELARE
KORTEMARK

TORHOUT
zoekt woonhuis met tuin

te koop gevraagd.
Prijs 135.000 euro ± 5.500.000 BEF

056/20 64 28
TOZ 6494-1935

DRINGEND
GEVRAAGD

HEFTRUCKCHAUFFEUR
BETONARBEIDER
Spanbeton Hollevoet nv
Keibergstraat 89 - Torhout

050/212692
 7225-2022

ALGEMENE BOUWWERKEN
Decloedt Thomas Lichtervelde

is uw partner voor alle renovaties,
metselwerk, vloeren, ....

Tal van mooie realisaties in een ruime regio.
Contact 0477/329891

Decloedt-Thomas@hotmail.com
 14538-2026
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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

GRILLMOBIEL
TORHOUT
PARKING ZWEMBAD

IEDERE
VRIJDAGAVOND

16:30 tot 20:00 uur

IEDERE
ZONDAGOCHTEND

07:30 tot 13:00 uur

KIP aan ‘t SPIT
Gebakken RIBBEN ...

ook te bestellen

0475/68 94 68
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AANKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN en POSTKAARTEN

't ARCHIEFJE
0475/534 284

14d. 14345-1890

ALLE
METSELWERKEN

0474/800342
ook eventueel in onderaanneming

 14628-2012

Klus & Bouwbedrijf 
Danny Plets
ALLE HERSTELLINGEN

Schouw, gevel, dak, terras, afdichtingen.

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

Gevraagd
Onderhoudstechnieker

voor machines, betoncentrales, 
vrachtwagens en installaties.

Ervaring en zelfstandig kunnen
werken is een vereiste.

Zich aanbieden bij

Bouwmaterialen Willaert
Oostmeetstraat 100 te Koekelare. 

051/58 80 65

TO
Z 

64
40

-2
00
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Gevraagd

METSER
Arcus Bouw bvba AARTRIJKE

Contact: 

0475/845605
 13495-2021

TE HUUR
APPARTEMENT

 2 slpkrs, ruime living, grote keuken, 
badkamer, te bezichtigen na tel. afspraak 
051/725495 Rijksweg 41 Torhout

 14634-2023

TE HUUR
WOONHUIS
 Korenbloemstraat nr. 8

zich wenden nr.12 Torhout.
Tel. 050/21 29 74

 14643-2030

TE KOOP Veldegem
Koningin Astridstraat 27

Schitterend HANDELSPAND
op het commercieelste plekje van Veldegem! 
Epc: 237 KWh/m² Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv. 
Lumaro Vastgoed 0476/868467

 6542-2033

 14645-2031

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.

BEDANKING AAN
HET HEILIG HART

Bedanking aan het Heilig Hart voor de beko-
men gunsten omdat Peter genezen is van darm-
kanker en mijn dochter ander werk gevonden 
heeft Gary Vanderghote Malesoone

UW KLEINE ADVERTENTIE HIER PLAATSEN ?
ONLINE: www.bazuin.be/zoekertje-plaatsen

BEL 050/211611 of e-mail naar zoeker@bazuin.be
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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 24 oktober t.e.m. woensdag 30 oktober 2019.

€ 29,60/kg

€ 22,10/kg

€ 16,50/kg

€ 9,50/kg

€ 15,89/kg
Kippenorloff 

Vieux pane

Pompoenvleesbroodje

Hespenrolletjes met witloof 
in kaassaus

Paté eend met porto

Krabsla

50% KORTING 30% KORTING

50% KORTING 30% KORTING
€15 47

€20 72

/kg

/kg

50% KORTING 1+1 GRATIS

€8 25

€4 75

€7 94

/kg

/kg

/kg

SPAAR MEE VOOR 
DE ALLERLEUKSTE 
FAMILIESPELLEN! 

Leuke spaaractie van Goliath!
Bij iedere € 10,- besteding ontvangt u een Goliath spaarzegel. 
Tegen inlevering van een volle spaarkaart, verkrijgbaar bij de kassa, 
ontvangt u tot maar liefst 50% korting op een spel van Goliath.

Actievoorwaarden
De spaaractie loopt van 3 oktober en eindigt op 13 november 2019. 
U kunt uw volle spaarkaarten inleveren t/m 27 november 2019.
Drukfouten voorbehouden.

Bij de volgende productgroepen ontvangt u géén spaarzegels: 
leeggoed, tabak, serviceartikelen.

Plak hier uw zegels:

AD Delhaize
Koekelare
Ringlaan 88, 8680 Koekelare
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AC Systems® — Diksmuidesteenweg 97B, 8830 Hooglede 
T 051 72 11 42 — 0476 46 85 29 — info@acsystems.be 

www.acsystems.be

Aluminium Carports en Terrasoverkappingen
  Vormgeving naar wens
  Handgemaakt
  Beste kwaliteit 
  Beste prijs bij een erkend vakman

  Excellente service
  Uitbreiding mogelijk met poort, 
deur, berging, wanden

  Nu aan beurscondities
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Geef ruimte 
aan je dromen!

Profiteer 
nog tot 15 november van 
Beurskorting
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