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100%VEEL LEES 
PLEZIER!

#LifeBeyondOrdinary

CHRISTIAENS
Miele verkoop en service

Wasmachines ∙ Droogautomaten
Afwasautomaten ∙ Inbouw keukenapparaten

Was- en onderhoudsproducten

Roeselaarseweg 24 - 8820 Torhout
050/21.65.40
Open van 9 tot 12 en van 14 tot 18u
Gesloten zaterdagnamiddag, zondag, maandag

WELKOM
BIJ JE MIELE 

PREFERRED 
SUPPLIER

Laat ons klinken op 

een goed eindejaar !

Naam:  .................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................................

Tel. nr.:  ................................................................................................................................................

BRENG DEZE BON INGEVULD BINNEN TIJDENS ONZE 
OPENDEURDAGEN VAN 30 NOVEMBER TOT 1 DECEMBER ‘19
Maak een kans om een GRATIS WEEKEND ARDENNEN TE WINNEN!
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Crombez Didier bvba 
Mandellaan 59 I 8800 Roeselare I t. 051 210 009

www.expert-crombez.be
OPEN: di-za: 9u-12u & 13u - 18u / GESLOTEN zon- en maandag
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TALRIJKE BLACK FRIDAY DEALS
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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

Week 48
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Editie 191127

Volgende uitgave: 
4 december

Kalender
KOEKELARE: 28/11/2019

Jeugddienst bevraagt inwoners Koekelare De Mokker
Naar aanleiding van het opfrissen van het speelpleintje in 
De Mokker organiseert de jeugddienst een bevraging bij de 
inwoners.  Dit doen we in samenwerking met en op vraag van 
het wijkcomité De Mokker. We nodigen de geïnteresseerden 
uit bij een drankje op donderdag 28 november om 17u00 
in zaal De Mokkernaere.  We willen luisteren naar de 
voorstellen en vragen van de omwonenden.  Iedereen 
is welkom om constructief mee te denken. Om praktisch 
één en ander te kunnen voorbereiden vragen we om je 
aanwezigheid via mail te bevestigen. Schepen van jeugd, 
Jan Lievens 0472/52.80.20 of janlievens@hotmail.com - 
Jeugddienst, 051/58.92.04 of jeugd@koekelare.be - Heidi 
Brock (wijkcomité), heidi.brock@telenet.be

KORTEMARK: 3-6/12/2019

KOTK maak uw eigen kerstwandstuk.
Kerst is de periode van lichtjes en sfeervolle kerststukjes. 
Misschien wilt u zelf iets creëren. Samen met de werkgroep 
‘Kortemark komt op tegen Kanker’ kunt u, onder 
begeleiding, een fraai kerst-wandstuk (voor buiten of 
binnen) maken. Het stuk is 60 cm op 83 cm en 4 cm dik. 
Er zijn verschillende mogelijke data: di  03/12 (19:30u),  
wo 04/12 (19:30u),  do 05/12 (13:30 u), do 05/12 19:30 
u  VOLZET) ofwel vr 06/12 (19:30u) telkens in de Gildezaal, 
Schoolwegel 5, Handzame. Deelname in de kosten:  € 45,00  
met inbegrip van een drankje en hapje. Snel inschrijven via 
overschrijving: BE50 9792 5406 3718  op naam van Joke 
Pattyn. Op de overschrijving mededelen ! naam, datum en 
uur van uw deelname. Meebrengen schaar en short. Het 
stuk kan ook besteld worden via onderstaande emailadres: 
€ 55,00 en dient afgehaald te worden gedurende de data 
van de workshops. U geniet alvast nog vele jaren van 
deze creatie en u steunt ook nog ‘Kom op tegen Kanker’. 
Contactpersoon: Joke Pattyn, jokestef@telenet.be - 0494/ 
61 81 65 - Info:  www.kortemarkkomtop.be

ICHTEGEM: 4/12/2019

Kinderfilmclub Gezinsbond
Woens 4 dec. van 14u. tot 16u. in Dorpshuis De Ster: 
prachtige 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

TORHOUT: 4/12/2019

Sta gratis op infodag te Torhout vakantieaanbod 2020.
Organiseer je in 2020 kampen en/of activiteiten voor 
kinderen en jongeren? Stel je aanbod op 4 december gratis 
voor aan de inwoners van Torhout tijdens een infonamiddag. 
Het event gaat door van 13.30 tot 18 uur in Cultuurcentrum 
de Brouckere. Op dat moment gaat ook de Sinterklaasshow 
door in het cultuurcentrum, zodat je gratis stand een 
maximaal bereik heeft. Deelnemen kan door een mailtje te 
sturen naar vrijetijdshuis@torhout.be of te bellen naar 050 
21 67 03 (vragen naar Veerle). Kan je die dag niet aanwezig 
zijn? Bezorg je folders/brochures op het Vrijetijdshuis zodat 
deze kunnen worden verspreid. vrijetijdshuis@torhout.be 
Tel. 050 21 67 03 

TORHOUT: 4/12/2019

Op zoek naar een kamp of leuke activiteit voor de 
kinderen en jongeren? 
Kom dan naar het infomoment op woensdagnamiddag 4 
december 2019 van 13.30 tot 18 uur naar Cultuurcentrum 
de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout.  Voor, tijdens 
en na de sinterklaasshow staan we je graag te woord.  Meer 
info Vrijetijdshuis Markt 1 8820 Torhout vrijetijdshuis@
torhout.be Tel. 050 21 67 03 

TORHOUT: 4 & 11/12/2019

Geef bloed in december en wordt verwend met 
heerlijke pannenkoeken.
Bloedinzameling: Woensdag 4 december en woensdag 
11 december van 16u tot 20u in de Brandweerkazerne 
van Torhout, Aartrijkestraat 13 Torhout. Heel wat mensen, 
voorbeeld leukemiepatiënten en slachtoffers van 
ongevallen rekenen op onze donoren! Daarom doen we voor 
de bloedinzameling van december in de brandweerkazerne 
van Torhout een speciale oproep aan onze donoren om 
bloed te komen geven. We verwennen al onze donoren met 
heerlijke pannenkoeken tijdens beide bloedinzamelingen 
in december. Dit kan -naast een leuke babbel - een extra 
stimulans zijn om bloed te komen geven in december. Je 
kan de zelftest doen om te weten of je bloed mag geven: 
www.rodekruis.be/donorzelftest

Zie verder blz. 10

Concertplein 7 • Koekelare          T 051 58 20 10

esloover joost

Waar

nog is...

Kerst
Kunst
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Markt 30 - 8610 Kortemark
T 051 56 62 87
Volg ons op 

FEESTKLEDIJ! 
ACCESSOIRES!  

CADEAUBONNEN!

EXTRA OPEN:
Zondag 22 en 29 december 

van 10u tot 12u
Maandag 23 en 30 december 

van 14u tot 18u

VAN HARTE WELKOM!

VAN 1 T.E.M. 31
DECEMBER 

ontvangt u 
per aankoopschijf 

van 50 euro 
WAARDEBON 
VAN 5 EURO 

 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

MAZDA CX-5
(SKYACTIV-G 163pk)
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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

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

www.immogryson.be
050 21 39 45

IMMO

GRYSON
NIEUW IN ONS AANBOD

Tinnenburgstraat 22: Recent (2016) app. met 2 
slaapkamers+ terras + mogelijkheid tot aankoop van 
een autostaanplaats (verkoop met btw) Startprijs: 
189.000 EURO 116,62 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Oostendestraat 303: Handelspand met 
woongelegenheid + parkingsmogelijkheden op een 
strategische toplocatie. Startprijs: 379.000 EURO 
353 kWh/m² VG AG GMO GVKR GVV

TORHOUT

TORHOUT

Bassinstraat 10: Ruime gezinswoning met loods 
(120m²) in centrum Torhout. Startprijs: 329.000 
EURO 228 kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Kerkstraat 5: Gerenoveerde woning met 3 
slaapkamers en grote tuin. Prijs: 230.000 EURO 126 
kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

TORHOUT

ZWEVEZELE

WOONKLAAR

BONGRATIS
1 zak pellets

15kg

Bij vertoon van 
een foto van 
uw pelletkachel
1 bon per klant
Zolang de voorraad strekt

Bruggesteenweg 295 • Hooglede • 051 69 86 87

GOEDKOOPSTE IN OMSTREKEN

NIEUW 
TE HOOGLEDE

GRATIS 
A1 print/plan afdrukken

OPEN OP ZONDAG van 14u tot 18u

tegels en parket 
spanplafonds en gietvloeren 

maatkeukens en badkamermeubelen

ramen en deuren
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Sinterklaasvoorstelling   
De kleermaker van de Sint
met de Proefkonijnen.

WOENSDAG 4 DECEMBER
14, 15.30 & 17 uur CCdeBrouckere

tickets:  
www.ccdebrouckere.be

2019_pub_bazuin_135x97_SINT.indd   1 18/11/2019   12:17:24

Prijzen BTW inbegrepen I Geldig zolang de voorraad  strekt of tot uiterlijk 31/12/2019 

Dany & Kristien Van Middelem-Pollet

WOON- EN TUINDECORATIE

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

IntergardenDesign

Kerst 

Een infrarood sauna in eigen huis 
is momenteel één van de 

populairste manieren van ontspanning. 

Doorlopend open 
van 9 tot 19 u.
Ook op zon- & feestdagen
Don. gesloten

TEA-ROOM - BRASSERIE

DE STOVE

DEELNEMER EINDEJAARS
ACTIE

OPENDEUR bij

Intergarden Design
WOON- EN TUINDECORATIE

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

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
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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

WASMACHINES
BOSCH WAE28262FG
€ 499,-
SIEMENS WM14T493FG
€ 749,- met 5 jaar waarborg!

DROOGKASTEN
SIEMENS WT45N202FG
€ 499,-
SIEMENS WT45RV05FG
€ 799,- met 5 jaar waarborg!

VAATWASSERS
SIEMENS VRIJSTAAND TOESTEL
VANAF € 499,-
INBOUWTOESTEL 
VANAF € 599,-

SIEMENSACTIES DEELNEMER EINDEJAARSACTIEICHTEGEMMET EEN PRIJZENPOT VAN € 8.000,-

Prijzen BTW inbegrepen I Geldig zolang de voorraad  strekt of tot uiterlijk 31/12/2019 

Optiek Allosserie 
Westkerkestraat 3 - 8480 Eernegem
www.optiekallosserie.be

*1 stuk per klant, tot einde voorraad

Ontvang dit mooi feestcadeau bij aankoop 
van een multifocale bril!*

Op elk montuur krijg je

20% KORTING 

Prettige feestdagen!

DECEMBER 
FEESTMAAND!

THUISKOMEN BIJ OPTIEK ALLOSSERIE.

In 2002 opende Tom Allosserie z’n deuren in de Westkerkestraat in 
Eernegem. Ondertussen bijna 18 jaar later is Optiek Allosserie een 
gevestigde meerwaarde in Eernegem en omstreken.

Daarom voelt shoppen bij Optiek een beetje zoals thuiskomen. "Omdat 
iedereen de beste zorg verdient, kan elke klant bij ons rekenen op 
levenslang gratis onderhoud en bijstelling van de bril. Een dergelijke 
service is tegenwoordig zeldzaam, maar vinden wij vooral belangrijk. 
Een goede klant is immers een tevreden klant, maar ook een klant 
die zich ook op zijn gemak voelt”, aldus zaakvoerder Tom van Optiek 
Allosserie. Een bril was vroeger een hulpmiddel om goed te kunnen 
kijken. Maar vandaag de dag willen velen een bril die hen op het lijf 
geschreven staat. Een bril weerspiegelt voor een stuk je persoonlijkheid, 
net zoals mooie kledij je look bepaalt en je lekker in je vel laat voelen. 
Daarom trekt Tom veel tijd uit om z'n klanten persoonlijk te adviseren. 

Tegelijk beter zien en er ook nog eens goed uitzien? Kom dan zeker 
eens langs en ontdek onze nieuwe collecties Kinto, Opaline & Malt! Of 
volg ons via facebook.
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‘T WIT PAARD
Dr. Bruwierplein 4 - Ichtegem

tel. 051-58 11 58 - 051-58 88 32

TRAITEURDIENST 
FEESTZAAL Elke dag THUISLEVERING

van verse warme maaltijden
HET GANSE JAAR DOOR
(behalve op woensdag en zondag)
Regio groot Ichtegem - Aartrijke - Kortemark 
Handzame - Zarren - Werken

Deelnemer Unizo eindejaarsactie Ichtegem

Wij maken de heerlijkste
       kerst- en nieuwjaarsgerechten
    voor u klaar!

Vraag 

onze folder

De nieuwste kersttrends voor uw interieur...

FIRST LEGO LEAGUE INTERVIEW MET 
KRISTOF AUDENAERT

Burgerschap en participatie, holle begrippen? Niet voor de leerlingen van 
atheneum Eureka! Zij zetten deze waarden om in een project dankzij de LEGO-
wedstrijd City Shaper en winnen de prijs voor strategie en innovatie bij de 
Robotontwerp Award.

Recent werden een aantal leerlingen van het 2e jaar optie STEM-Wetenschappen 
op het stadskantoor van Torhout ontvangen door burgemeester Kristof 
Audenaert, dit in het kader van de First Lego League. Dit jaar heet deze LEGO-
wedstrijd “City Shaper” of de stad meehelpen vormgeven. 

Naast het uitvoeren van een aantal opdrachten met een zelfgebouwde LEGO-
robot is het de bedoeling dat de leerlingen een architecturaal probleem 
proberen op te lossen binnen de eigen leefomgeving. Wie anders dan de 
burgemeester kent zijn stad beter… Het was een zeer inspirerende babbel. 
De leerlingen doopten zich om tot ‘De Eureka Einsteins’ en gingen aan de 
slag om de stad mee te helpen vormgeven. Afgelopen zondag 24 november 
vond de regiofinale plaats en wonnen de Eureka Einsteins de Robotontwerp 
Award voor beste strategie & innovatie. De toekomst is verzekerd want ook een 
leerlingenteam uit 1A optie STEM-Engineering nam deel en legde een mooi 
parcours af. 

“Uiteraard ben ik trots op wat de leerlingen ontworpen hebben, het is mooi 
te zien hoe ze de leerinhoud concretiseren in een reële probleemsituatie en 
zo hun talenten ontplooien”, zegt directeur Ilse Coucke, “nogmaals een dikke 
proficiat aan alle deelnemers!”

Eureka atheneum, de school waar maximale leerkansen en welbevinden voorop 
staan. Ontdek onze warme school via www.go-eureka.be of kom langs en leer 
ons kennen tijdens de opendeurdagen op zondag 29 maart van 13u tot 17u en 
zondag 3 mei van 10u tot 17u.

INFO TORHOUT

25 JAAR SCHOONHEIDSINSTITUUT HILDE 
Schoonheidsinstituut Hilde te 
Koekelare bestaat 25 jaar en dat 
plaatsen we graag even in de 
kijker. De sturende kracht achter 
dit schoonheidsinstituut is Hilde 
Coucke (48) Gehuwd met Bert 
van der Kaaden. Moeder van 
Astrid (23) en Mathijs (20). 

Hilde studeerde af in 1989 aan het KTA te 
Brugge na een opleiding Bio-esthetiek. Hilde 
startte in 1992 met schoonheidszorgen op 
zelfstandige basis en dit in haar eigen kamer 
in het ouderlijk huis te Koekelare. Twee jaar 
later bouwde zij dit verder uit in de eigen 
woning. Maar de echte boost kwam er pas 
toen ze aan de Ichtegemstraat een stuk grond 
kocht, waar een nieuwbouw werd gezet en het 
schoonheidsinstituut in 2008 tot leven kwam. 
Verschillende ruimtes, de nieuwste apparatuur en alles werd tot 
in de puntjes voorzien, zodat de klanten telkens opnieuw zouden 
kunnen genieten van de beste behandelingen. 

Nog elke dag stapt Hilde met veel passie en liefde voor het vak, 
haar instituut binnen. Ze doet er alles aan dat elke klant telkens 
opnieuw, tevreden en met een goed gevoel bij haar buitengaat, 
want dat is haar visie en missie. Er wordt steeds geïnnoveerd en 
de nieuwste technieken en behandelingen staan op nummer 
één. Zo staat het instituut bekend voor behandelingen tot 
huidverbetering, huidverjonging via de nieuwste technieken 
en apparaten. Zoals Venus Swan, Aquarenew, Microneedling 
en Dermalux led. Elke klant krijgt hiervoor een persoonlijke 
huidanalyse en een behandeling op maat. Foto’s voor en na 
worden genomen en elke klant heeft zijn eigen dossier. 

Daarnaast kan men ook terecht voor de klassieke behandelingen 
zoals gelaatsverzorging, manicure, 
pedicure, epilaties, massages,
permanente make up, gelnagels,
gellish,… Maar ook de nieuwste
trends zoals wimperlashlift,
wimperextentions, brow shaping,
… behoren tot de services. 

Ichtegemstraat 83  I  Koekelare
T 051 58 28 75

Wil je de dagelijkse sleur 
eens doorbreken? 
Geniet, ontspan en herbron in het 
sfeervol schoonheidsinstituut. 
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Schenk een 
CADEAUBON

Wij aanvaarden 
ECOCHEQUES!

KERSTDAG en 2e KERSTDAG
GESLOTEN!

Met of zonder kluit in alle formaten van 1m tot 6m hoog.

Vele soorten, bv. Nordman ... goed naaldvast en sterke takken. 

Servische spar met zachte niet prikkelende naalden, zilverkleurig 
aan de onderkant, heerlijk geurend, goed naaldvast. 
Ook “kerstboomvoeten” te koop voor “gekapte” bomen.
 
Past je favoriete kerstboom niet in je auto 
dan brengen wij hem graag naar huis!

De nieuwste kersttrends voor uw interieur...

INTER IEUR -  DECORAT IE  -  TU INPLEZ IER  -  TU INCENTER

Zevekoteheirweg 45
GISTEL
059 27 99 64

Maandag-zaterdag doorlopend open van 8.30 tot 18.00 uur
Zondag- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur - DINSDAG GESLOTEN

WWW.TUINCENTER-DEFEVER.BE

DEFEVER
Jarenlang genieten ...
met een KUNSTKERSTBOOM!

De echte Kerstbomen zijn binnen bij...

UITZONDERLIJK 
OPEN 

dinsdag 24 dec. 2019
van 9u - 17u
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DEELNEMERS
Intergarden Design • Groenten en fruit Verhaest • Electro Mattheus • Kaderatelier

Slagerij Calleeuw • Ceremonies Luc Beernaert • Schoonheidsinstituut Vogue • Electro Declerck 
DrankMart • Schoenen Luca • Kapsalon Luc • FD Computers • Optiek Devolder 

Patisserie Finesse • Bakkerij Steven & Cindy • Bakkerij Gadeyne • Feestzaal 't Wit Paard 
Hairstudio Marijke • Salons de Vrede • Flinstones-IT  • Keurslager Stijn en Leen • Café St.-Cecilia

1x €2020 & 10x €200 
Winkelprijzen €4000

Like us on facebook

Enkel potgekweekte 
bomen 
= minder naaldverlies

Grote keuze
kerstbomen

• TUINCENTER
• AGROPRODUCTEN
• TRANSPORT

Bij afgifte van deze

10 kg strooizout
* bij aankoop van minimum 20 euro

bon
gratis

Like us on facebook

Catstraat 34 - Koekelare
 T 051 58 11 25 - www.sysbvba.be

9DE EINDEJAARSACTIE
Koekelare
DEPONEER je invulkaartje in de deelnemersbox

Trekking op 3/1/2020

of

REGISTREER JE wekelijks op www.unizokoekelare.win

100 prijzen van € 25 te besteden bij de deelnemende handelaars en dit tot 01/04/2020.
(Niet inwisselbaar in speciën)

Actie loopt van 1/12/2019 t.e.m. 31/12/2019

KOEKELARE

AD Delhaize AVEVE Depreitere Bakkerij Coudeville Bakkerij Desmet-Vanmullem

Bel & Bo Carlines Cleo beautiek Crevits Apotheek

Decru Marc Delicas Desloover Joost Devriendt Printing

Dorine en Marc Drukkerij Impuls Exacto FOTOKAzO

Hair Fashion Nanou Hertog van Arenberg Huys Délice Jonckheere Johan

Kafe Local De Blaaspijp Kantoor Volcke Les Ciseaux Marijke en Emmelie

Monroe Slagerij Bruno en Heidi Slagerij De Mokker Slagerij Kurt en Lena

Vanacker - Verhelst Vanbavinckhove/Marchand Vinckier Marc Wesley’s Bike Repair

1901645 Unizo Koekelare_publi BAZUIN 200x135 halve blz.indd   1 25/11/19   08:07

Nieuwjaarsmenu
Aperitief met hapje

•
Gebrande Zeebaars / Risotto 

Beukzwam / Kerstomaat 
•

Pompoensoep van Butternut
•

Hertekalf  / Witloof / Spruiten 
Zoete aardappel / Rösti

•
Irish Koffie anders

•
Koffie met versnapering

75 euro  all in.

Kerstmenu
Aperitief met hapje

•
Griet / Aardappel / Spinazie

Erwtenmousse / Beurre Blanc
•

Bospaddenstoelensoep
•

Fazant / Gekonfijte Bout / Witloof
Spruiten / Zoete aardappel / Rösti

•
Chocolade brownie / Vanille

•
Koffie met versnapering

65 euro all in. 

Moerestraat 1 
8680 Koekelare

Tel. 051 58 90 11 
GSM 0479 26 45 17

Brasserie - Eethuis

Jurgen en Stefaan

      De
Hertog
   van
Arenberg

Maandag 11u00 - …
Dinsdag 08u30 - …
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag 11u00 - …
Zaterdag 11u00 - …
Zondag 11u00 - …
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29  
NOV
2019 3  

JAN
2020 

DEELNEMERS
Intergarden Design • Groenten en fruit Verhaest • Electro Mattheus • Kaderatelier

Slagerij Calleeuw • Ceremonies Luc Beernaert • Schoonheidsinstituut Vogue • Electro Declerck 
DrankMart • Schoenen Luca • Kapsalon Luc • FD Computers • Optiek Devolder 

Patisserie Finesse • Bakkerij Steven & Cindy • Bakkerij Gadeyne • Feestzaal 't Wit Paard 
Hairstudio Marijke • Salons de Vrede • Flinstones-IT  • Keurslager Stijn en Leen • Café St.-Cecilia

EINDE
JAARS
ACTIE
ICHTEGEM

1x €2020 & 10x €200 
Winkelprijzen €4000
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Belangrijkste taken: klanten bestellen & toonbank aanvullen.
Vereisten: vriendelijke & klantgerichte houding, verzorgd
voorkomen, leergierig, gemotiveerd, vlot Nederlands spreken.
Ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

Wij bieden een bediendencontract (30/38), maaltijdcheques,
veel variatie & werken in een jonge, dynamische zaak.

Gelieve ons via volgende gegevens te contacteren bij interesse:
Zandvoordsestraat 13 – 8460 Oudenburg – 059 26 67 87
info@keurslager-migueljennifer.be

Wij zijn op zoek naar een

WINKELBEDIENDEICHTEGEM: 6/12/2019

Gezinsbond Ichtegem: Whisky tasting
Op vrijdag 6 december kan je om 19.30u in Dorpshuis De Ster terecht voor een avondje 
whisky proeven onder leiding van whiskykenner Michiel Mestdagh. Je verneemt er alles 
over whisky en we proeven 6 soorten! Deelnemen kost all-in 35 euro per persoon voor 
bondsleden, niet-leden betalen 40 euro. Aantal deelnemers beperkt! Inschrijven via 
ichtegem.gezinsbond.be Je inschrijving is geldig na storting van het deelnamebedrag 
op BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem. Info: Willy hosten, Sportlaan 24, 
Ichtegem 0477/772076

KORTEMARK: 11/12/2019

Sneukelnamiddag
Wat is er gezelliger dan een leuke babbel met koffie en gebak? Iedere maand kan je 
terecht in de cafetaria van LDC De Wimperlinde voor een sneukelnamiddag.In december 
voorzien we een verwenbordje.  Woensdag 11 dec. vanaf 14u Prijs: € 4 (Verwenbordje 
en koffie) De Roende - LDC De Wimperlinde, Hospitaalstraat 31, Kortemark Inschr.: Tel. 
051 650 180 of ldcdewimperlinde@blijvelde.be – inschr. voor 4/12/2019

KORTEMARK: 12/12/2019

Denk aan je rug
Onbewust beschadigen dagelijkse bewegingen de gezondheid van de rug. Een groot 
deel van deze bewegingen zijn niet te vermijden. Met de juiste houding en oefeningen 
kan je je rug gezond houden. Tijdens deze voordracht geven we je praktische tips om 
dagelijkse bewegingen op een rugsparende manier uit te voeren. Donderdag 12 dec. 
om 14u Prijs: € 4 (Koffie en versnapering inb.) De Roende - LDC De Wimperlinde, 
Hospitaalstraat 31, Kortemark Door: Hef- en tilcoach Inschr: Tel. 051 650 180 of 
ldcdewimperlinde@blijvelde.be

ZEDELGEM: 14/12/2019

TIJDLOOS: Digitale projectie door Kiwabi Zedelgem.
Zaterdag 14 december 2019 om 14 uur en 19.30 uur. Zaal CC De Groene Meersen 
Stadionlaan 48 Zedelgem. De titel voor onze nieuwe KIWABI-multimediaprojectie werd 
niet zo maar willekeurig gekozen. Ze geeft perfect de inhoud van ons programma weer 
omdat verschillende van de montages de tijd overstijgen. We nemen jullie mee vanuit 
onze eigen gemeente naar de andere kant van de wereld. Tussenin presenteren we 
reisverslagen, natuurbeelden en fotografische hoogstandjes. Om de hoogst mogelijke 
beeldkwaliteit te bekomen, projecteren we onze beelden met een krachtige Full HD-
beamer op een scherm van 9 op 3 meter. De briljante panoramische beelden laten 
we vergezellen van passende muziek en begeleidende commentaar. Info: www.
kiwabi.be Kaarten in VVK: € 4.00 – ADD: € 5.00 Freddy Slabbinck tel. 050.-/200330 
kiwabimultimedia4.0@gmail.com

ICHTEGEM: 23/12/2019

Koken voor kinderen
Op maandag 23 dec van 14u tot 16.30u kunnen alle jonge koks terecht in Dorpshuis de 
Ster om onder leiding van Nele Bolle hun kookkunsten uit te testen. Op het menu staat 
een kerstdrankje, sterrensoep, rendierburgertje en een dessertenbuffet ! Je brengt een 
keukenschort, een keukenhanddoek en 2 bewaardoosjes mee. Deelnemen kost slechts 
6 euro voor leden, 89 euro voor niet-leden. Er kunnen max 20 koks in spé deelnemen. 
Inschrijven via ichtegem.gezinsbond.be  

ZEDELGEM: 23/12/2019

Kerstconcert
Lisa del Bo en Peter van Laet te Zedelgem staan op de planken te Zedelgem en dit ten 
voordele van WZC Klaverveld te Zedelgem.Het kerstconcert ‘Kerst bij Lisa’ gaat door op 
maandag 23 december om 20u in de St.-Elooikerk te Zedelgem. Special guest is Peter 
Van Laet (Mama’s Jasje) en tevens is er het jongerenkoor Artiriacum uit Aartrijke. Tickets 
40 euro (VIP, incl. maaltijd van 18u) en 25 euro (Cat1) Tickets te bestellen via kerstconcert.
zedelgem@telenet.be of via 0494 11 87 81.

VERNIEUWING SPEELTOESTEL DE WARANDE 
TORHOUT.
Lokaal Bestuur Torhout voorziet € 60.000 voor de aankoop van een nieuw 
speeltoestel voor domein De Warande. De keuze gaat naar een toestel waarop 
alle kinderen kunnen meespelen, met of zonder beperking. Daarnaast zullen 
nieuwe schommels aangekocht worden, om oude schommels doorheen de 
stad te vervangen.

Domein De Warande is een zeer waardevol stuk speelbos en speelterrein, 
gelegen langs de Aartrijkestraat. Het domein is niet alleen de thuisbasis van 
de stedelijke speelpleinwerking, heel wat scholen en verenigingen vinden 
hun weg naar dit stuk speelnatuur. Daarnaast is het domein tussen de paas- en 
herfstvakantie ook regelmatig open voor het publiek. 

Het grote klim- en klautertoestel op het grote plein was verouderd. Omdat 
de veiligheid van de kinderen niet meer kon worden gegarandeerd, werd dit 
toestel recent verwijderd. De gemeenteraad gaf toestemming om hier een 
nieuw inclusief speeltoestel te plaatsen. Een inclusief speeltoestel is een toestel 
waarop ook kinderen met een beperking zich kunnen uitleven.

Schepen van Jeugd Lieselotte Denolf: “We vinden het belangrijk dat 
alle kinderen kunnen spelen. Voor kinderen met een beperking zijn de 
standaardspeeltoestellen niet altijd toegankelijk genoeg. We willen dat deze 
kinderen mee kunnen spelen met alle andere kinderen. Daarom kiezen we 
voor een inclusief toestel, dat voor zo veel mogelijk kinderen toegankelijk is.” 
Op deze manier neemt Lokaal Bestuur Torhout het voortouw in spelen voor 
kinderen met een beperking. 

Met de aankoop van tien dubbele schommels toont het Lokaal Bestuur 
daarnaast aan dat ook de kleinere  wijkspeelpleintjes niet vergeten worden. 
Verschillende schommels zijn aan vervanging toe. De technische dienst zal 
oordelen welke schommels niet meer voldoen aan de veiligheidsvereisten. Met 
deze investeringen blijft het Lokaal Bestuur Torhout inzetten op kwalitatieve 
speelpleintjes. Buiten spelen is namelijk leuk, gezond én leerrijk. 

Wie opmerkingen heeft over de kwaliteit van een speelpleintje of een defect 
opmerkt, kan dit steeds melden via jeugddienst@torhout.be.

INFO TORHOUT

Mail ons op info@bazuin.be 

UW ACTIVITEIT IN 
ONZE AGENDA?

Kalender
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Johan Catteeuw: “Uuzne latsten” is echt 
de laatste cd die we maken.  Bovendien, 
november 2020 houdt ons koor op te 
bestaan.  Niet dat we er genoeg van 
hebben, maar, we hebben altijd gesteld 
dat we “netjes” willen stoppen.  Toen 
we begonnen , gingen we naar de 
communiefeesten van mekaars kinderen, 
nu gaan we naar de babyborrels van 
mekaars kleinkinderen……Volgend jaar 
in november bestaan we exact 20 jaar, 
en dat vonden wij een ideaal moment 
om met pensioen te gaan.  In die 20 jaar 
zullen welgeteld 25 zangers korte of 
lange tijd in ons koor gezongen hebben. 
Momenteel zingen wel al een paar jaar 
met dezelfde bezetting. 

SINDS KORT LIGT DE NIEUWE CD VAN

’t Westvlams Gemiengeld vintekoor 
IN DE WINKEL TE KOOP!

’t Is dus nog niet voor direct, dus, al 
wie ons nog een keer op zijn podium 
wil, laat maar weten.   We komen graag 
nog eens het beste van onszelf geven 
op uw podium. Wij zijn van plan om er 
nog eens een lekker jaar van te maken. 
Met op het eind van het jaar zeker nog 
een groots afscheidsconcert, maar later 
meer daarover;….Ondertussen kregen 
wij al telefoon van de Russen en de 
Chinezen , beiden zijn kandidaat om ons 
concept over te kopen, maar dat zal niet 
gebeuren. Er zal in de geschiedenis maar 
één Westvlams gemiengeld vintekoor 
geweest zijn, dat van ons, en dat zal altijd 
zo blijven.  

Met “Uuzne latsten” 
willen we nog één 
keer tonen waar 
we goed in zijn: 
het zingen van 
leuke Westvlaamse 
liedjes op gekende 
melodietjes, steeds 

met een knipoog naar de realiteit….

Voor boeking en info: 
www.vintekoor.be of 0494/41 37 34

Op de cd “Uuzne latsten” staan de volgende 
14 spiksplinternieuwe nummers:

1/ Islamietn en Katholieken
 …over hoe het ooit toch allemaal goed komt 
 met de religies…
2/ Noenetuk
 …over hoe zoiets als een banale noenetuk de 
 geschiedenis kan/kon bepalen…
3/ Ne Stavaza
 …over hoe afkortingen voor misverstanden kunnen zorgen..
4/ Nie van gistern
 …over dat wij de politiekers wel door hebben…
5/ Comment ça va
 …over het belabberde Frans dat mijn vriend 
 probeert te praten…
6/ Ze stoan te klopn
 …over hoe vervelend het is om in de hoofdstraat 
 van een dorp te wonen…
7/ Sommigte menschen
 …over de rage van de tatoeage…
8/ Meisjes van Pleysier
 …over een misverstand…
9/ Anders dan Obama
 …over de Amerikaan die president werd na Obama…
10/ Dokteurtje
 …over het proefondervindelijk ontdekken van 
 elkaars menselijk lichaam…
11/  Eendagsreize
 …over een bus senioren en een vrachtwagen varkens….
12/ Danke moaten
 …mijn persoonlijke dank aan mijn koorleden….
 voor al die jaren…
13/ Wafel toe
 …over wat wij na 11 november 2020 gaan doen…
14/ Come back
 …over wat wij na 11 november (haast zeker) niet 
 meer gaan doen

MEGA KORTINGEN VANAF 29 NOV.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
OPEN TOT 21U

VANAF 2 STUKS

-30% VANAF 4 STUKS

-50%
bella
vitta

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

Staden: Dinsdag t.e.m. zaterdag 10-12 & 13.30-18 uur

Torhout: Dinsdag t.e.m. zaterdag 10-12.30 & 14-18 uur 
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KerstmarktKerstmarkt
PAROCHIEZAAL SINT-HENRICUS TORHOUT

VRIJDAG 13 DECEMBER ‘19
Koffie met taart tot 17 uur

Braadworsten & hamburgers
vanaf 17 uur

Jenever
Hasseltse Koffie

Verschillende handelaars als standhouders
Verschillende kerstbieren
Verkiezing mooiste kerststand
Aangename kerstsfeer
Kerst tombola met prachtige prijzen

vanaf 15 tot 1 uurVRIJDAG 13 DECEMBER ‘19

4DE EDITIE

Bedeling Bazuin 100%
Onze investering voor
adverteerder en lezer !

Comfortabele veiligheidslaars met 
warme voering met polyester pels, 

water resistent en bruin leder

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 

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

VRIJ. 29 NOVEMBER T.E.M. MA. 2 DECEMBER
(ZONDAG 9-17U)

KOM DE SFEER IN ONZE KERSTBAR OPSNUIVEN OP ZATERDAG EN ZONDAG!

Kerstopendeurdagen

-10% 
ALLE KERST
DECORATIE

BIJ AANKOOP 

VANAF 25 EURO

 GRATIS KERST-

ROOS 

TWV 2.75 EURO

(1 PER KLANT)
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Zuidstraat 105 - Ichtegem
T 051 58 80 12 - info@gedimattanghe.be

www.gedimattanghe.be

Comfortabele veiligheidslaars met 
warme voering met polyester pels, 

water resistent en bruin leder

WEAR IT - WORK IT

SPORTIEVE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Vooral in de winter
zijn kleding 
en schoenen
belangrijk voor uw
bescherming

- Zachte stoffen
- Soepele materialen
- Leuke kleuren

Modellen foto

UW VEILIGHEID EN COMFORT ZIJN BELANGRIJK!

Drive-in bouwshop

€ 109*

€ 109*

* BTW INCLUSIEF

TICKETS VIA: 0495 66 35 89 - ‘T FRIET UURTJE TORHOUT - WWW.CWA-WRESTLING.BE

MET STEUN 
VAN 

Oostendestraat 82 - Torhout
Volg ons op Facebook

Menu Kerstavond 
& Kerstdag

Aperitief met hapjes
❄ ❄ ❄

Toast van Schots gerookte zalm, 
grijze garnalen en kersttomaatjes

❄ ❄ ❄

Pompoensoep
❄ ❄ ❄

Fazantenfilet in roomsaus 
met boschampignons 
en amandelkroketjes

❄ ❄ ❄

Dessert van de chef

€52,50 
per persoon
Enkel op reservatie

Reservatie gewenst 
050 69 35 48

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

11de editie

MEER DAN 100

tweedehandswagens
MET UITGEBREIDE GARANTIE

AANTREKKELIJK GEPRIJSDE 

DEMO- EN DIRECTIEWAGENS
ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

STOCKDEALS

vrijdag
6 december 

14 tot 18 uur

zaterdag 
7 december 

10 tot 18 uur

zondag 
8 december 

10 tot 18 uur

Plaats van afspraak 

domein vossenberg - hogestraat 194 - 8830 hooglede

www.automobilia.be

Kerstconcert
SINT-MARTINUSKERK KOEKELARE
(CONCERTPLEIN)

TOEGANG €20

ZAT. 14 DECEMBER 2019
DEUREN OPEN 19U00 - AANVANG 20U00

WILLY SOMMERS

LAATSTE KAARTEN! 

Wees er snel bij... KAARTEN ENKEL VERKRIJGBAAR BIJ 
REIZEN JOYE

Atlasstraat 1 - 8680 Koekelare 
051 58 83 47 - info@reizenjoye.be

KOEKELARE EN DIKSMUIDE 
BELONEN WINNAARS GEZAMENLIJKE 
ZOMERZOEKTOCHT

De gemeente Koekelare en stad Diksmuide hebben op zaterdag 9 november  in 
De Brouwerij in Koekelare de winnaars van hun zomerzoektocht beloond met 
een riante prijzenpot van zo’n € 1.500. Het was de 1ste keer dat beide buren 
een gezamenlijke fietszoektocht organiseerden en met 700 deelnemers mag 
deze samenwerking een succes genoemd worden. Interessant om weten 
is dat de meeste deelnemers uit de Westhoek kwamen (54%), gevolgd door 
het Brugse Ommeland (29%), de Kust (3%), de Leiestreek (8%) en de rest 
van Vlaanderen (6%). Eén deelnemer kwam zelfs uit Spanje… Er was een 
originele schiftingsvraag  voorzien: ‘In gemiddeld hoeveel seconden kunnen 
respectievelijk de burgemeester van Diksmuide, Lies Laridon  en schepen 
Jessy Salenbien van Koekelare elk 3 Diksmuidse boterkoeken verorberen?‘ 
Het effectieve aantal seconden was 604,50! Rita Dewilde uit Beerst  was daar 
het dichtst bij met 715 seconden. Tweede werd Anja Vandamme uit Reningelst  
en derde was Sarah Beelprez uit Poperinge. Alle winnaars gingen uiteindelijk 
naar huis met een goed gevulde geschenkenmand, streekproducten, een 
aantal boeken én enkele Diksmuidebons.  Afhankelijk van het antwoord op de 
schiftingsvraag kregen de vijftien winnaars een pakket tussen de € 65 en € 200!

INFO KOEKELARE

BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

4D-Trans
Roeselaarseweg 30 - 8820 TORHOUT

Aftrap van de wedstrijd werd gegeven door:

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
3° Liga AVV

ZATERDAG 19 OKTOBER 19.30 u

Torhout KM
K. hoger op 

wolvertem merchtem
THUISMATCH TORHOUT 1992 KM
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AUTOMOBILIA 
EXPERIENCE DAYS

11de editie

MEER DAN 100

tweedehandswagens
MET UITGEBREIDE GARANTIE

AANTREKKELIJK GEPRIJSDE 

DEMO- EN DIRECTIEWAGENS
ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

STOCKDEALS

vrijdag
6 december 

14 tot 18 uur

zaterdag 
7 december 

10 tot 18 uur

zondag 
8 december 

10 tot 18 uur

Plaats van afspraak 

domein vossenberg - hogestraat 194 - 8830 hooglede

www.automobilia.be
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     Juwelen Dedeyne 
         Lichterveldestraat 26 
               8820    TORHOUT 

                                 Website : www.dedeynejuwelen.com 

             UITNODIGING 
   “ DEDEYNE EXCLUSIVE ”  
 
VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 NOVEMBER 
                  ZONDAG 1 DECEMBER  
           TELKENS VAN 10 U TOT 17U30 

UW KEUZE UIT DEZE COLLECTIE LAAT U UW PARTNER NIET ALLEEN GENIETEN VAN 
EEN  UNIEK JUWEEL VOOR EEN VERRASSENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING ! 

MEER NOG…… JUWELIER DEDEYNE LAAT U BOVENOP VERWENNEN MET EEN 

              EN DIT IN EEN GASTRONOMISCH  
                     STERRENRESTAURANT  !!! 

INFO WIJNENDALE

Kerstmagie

presenteert

Vanaf 7 t.e.m. 23 december
Tickets en info: kerstmagie.be

Wijnendale

KERSTSPEKTAKEL IN KASTEEL VAN 
WIJNENDALE

Kerstmagie met ‘Paniek in het Kerstkasteel’

Het Kasteel van Wijnendale is van 7 tot 23 december 2019 het decor voor het 
prachtige topevenement Kerstmagie op het getouw gezet door prins Simon de 
Merode. De kinderen van basisschool Ten Parke in Torhout kregen vorige week 
vrijdag al een exclusief voorproefje. “Hiervoor openen we met plezier de poort”, 
lacht de kasteelheer Jerôme Matthieu de Wynendaele.

‘Historalia’ is al enkele jaren het geesteskind van organisator prins Simon de 
Merode (38). Al enkele jaren zet hij samen met heel wat acteurs en actrices, 
historische spektakelstukken in de openlucht en betoverende musicals in 
kastelen op het getouw, dit om de enorme restauratie- en onderhoudskosten 
te financieren van de kastelen waar ze opgevoerd worden. Van 7 tot en met 23 
december 2019 strijkt de productie ‘Kerstmagie’ neer in maar liefst zes Vlaamse 
kastelen, waaronder ook het Kasteel van Wijnendale. 

Betoverend spektakel
“Kerstmagie is een betoverende theaterwandeling door het kasteel”, 
verduidelijkt Simon de Merode. “De kamers van het kasteel zijn voorzien van 
prachtige decoraties en worden tijdelijke bewoond door kerstfiguren. Met meer 
dan duizend figuranten in de cast en crew, is Kerstmagie met voorsprong de 
grootste theaterproductie van het land.” 

“Wat het verhaal helemaal bijzonder maakt, is dat de acteurs en actrices voor 
iedere locatie apart gecast worden uit de lokale bevolking”, vervolgt de prins. 
“Het spektakel kende de voorbije jaren heel wat succes. Het is de eerste maal dat 
het ook te zien zal zijn in Torhout. We zijn de familie Matthieu de Wynendaele 
uiteraard zeer dankbaar dat zij haar kasteel ter beschikking stelt.” 

In het Torhoutse kasteel krijgen de toeschouwers ‘Paniek in het Kerstkasteel’ 
voorgeschoteld, een meeslepend verhaal op kindermaat. De regie is in handen 
van Luc Stevens. Een tachtigtal acteurs uit Torhout en omstreken geven het 
kerstspektakel vorm. En om de ouders warm te doen lopen, kregen de kinderen 
van de Torhoutse basisschool Ten Parke, onlangs alvast een exclusief voorproefje 
in het kasteel, want mond aan mond reclame is nog steeds de beste en als 
kinderen aan hun vriendjes en vriendinnetjes voortvertellen, dan weet je het 
als ouder wel. 

De historische waterburcht is grotendeels een negentiende-eeuwse constructie. 
Maar een deel van de noordelijke vleugels is vijftiende-eeuws. Het is daar dat 
de familie Matthieu de Wynendaele verblijft. De andere vleugel is als toeristisch 
museum publiek toegankelijk. “Voor een kindvriendelijk project openen we 
met plezier de poort van het kasteel”, lacht Jérôme Matthieu de Wynendaele 
(53). “We stellen zelfs een deel van onze privévertrekken ter beschikking, 
onder meer als backstage voor de acteurs”, zegt hij. “In de kasteelschuur zal 
een gezellige winterbar zijn. Evenementen waarin jeugd, cultuur en plezier 
samenkomen, willen we met open armen verwelkomen. Mogelijk volgen er 
nog meer dergelijke evenementen.”

Info & tickets
Een bezoekje aan ‘Kerstmagie’ kost 14,95 euro. Kinderen tot en met vier jaar 
mogen gratis binnen. De winterbar is gratis toegankelijk, ook voor wie geen 
ticket voor de voorstelling heeft. Tickets via www.kerstmagie.be . Tekst en foto’s 
Eric Vanhooren

Bruggestraat 113 • Torhout • 050 21 16 11
info@printea.be • www.printea.be

BEDRIJFS
DRUKWERK

YOUR PRINTWORK
OUR DREAMWORK

GELEGENHEIDS
DRUKWERK
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BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

2 Fish Bar
Stationsstraat 10 - 8820 TORHOUT

Aftrap van de wedstrijd werd gegeven door:

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
3° Liga AVV

ZONDAG 3 NOVEMBER 14.30 u

Torhout KM
K.S.K. OOSTNIEUWKERKE

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

DE SINT EN ZIJN PIETEN WAREN OP BEZOEK 
BIJ VERMEERSCH-DECONINCK …

Op zaterdagnamiddag 9 november waren de Sint en zijn medewerkers 
op bezoek in de speelgoedafdeling van het bedrijvencenter Vermeersch-
Deconinck  Edewallestraat 96 te Kortemark. Er was een heuse troon opgebouwd 
in de speelgoedafdeling waar de kinderen op de foto konden met de Sint en 
hun brieven en mooie tekeningen konden afgeven. Voor elk kindje was er een 
lekkere verrassing voorzien! In afwachting van een bezoek aan de Sint of na 
hun bezoek konden de kinderen zich amuseren in het warme winterzonnetje 
op een heuse kindermolen aan de ingang 
van het winkelcentrum. Een bezoek 
aan de afdeling speelgoed in de Shop-
Vermeersch-Deconinck is zeker aan te 
raden… vooral in het vooruitzicht van 
Sinterklaas  die in vele gemeenten pas op 
5 december aan huis komt bij de kinderen.
   

INFO KORTEMARK

Hugo Verriestlaan 5 - Torhout - T 050 21 25 07

Wil je wat lekkers voor 
de sint kom gerust langs ruime 
keuze aan heerlijke holfiguren. 
Ook suikervrije, lactose vrije 

holfiguren.
 

De winkel is maandagvoormiddag 
gesloten, elke dag open 

van 9 tot 18u30.
Enkel op zondag 

van 9 tot 12 uur open.

Chocolaterie Denolf

Bij aankoop van min. 5 euro 
maak je kans op één van onze 8 sinten

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trekking op 10 december 2019

TORHOUT WINKELT 
LOKAAL 
OP BLACK FRIDAY
Vergeet even Black Friday en winkel lokaal in Torhout. De beste persoonlijke 
service vind je nog steeds bij de lokale handelaar. Onze Torhoutse winkeliers 
zorgen voor voordelige vrijdagmiddagdeals en leuke attenties. Ze geven steeds 
het beste van zichzelf. Lokale zelfstandige winkeliers staan elke dag voor jullie 
klaar. Hun persoonlijke groet en service op maat maakt elk bezoekje waardevol.

Winkel lokaal en zet vrijdagmiddag 29 november je lunch aan de kant om tal van 
voordelige vrijdagdeals van de lokale handelaar in de Torhoutse winkelstraten 
te ontdekken. Speciaal voor jou zetten de meeste winkels in Torhout tijdens de 
middag hun deuren open. Enkele winkels blijven ook ‘s avonds langer open. Je 
wordt verwelkomd met gadgets, een hapje of een drankje en je ontdekt tal van 
voordelige vrijdagmiddagdeals. 

Schakel je weekendmodus op vrijdag 29 november vervroegd in, neem je 
vrienden en collega’s mee shoppen en combineer het met een gezellige lunch 
in Torhout. 

Torhout, winkel lokaal! 

INFO TORHOUT

UW ZOEKERTJE 
in ons adverentieblad? 

Contacteer ons en 
wij helpen u verder!

Stuur u zoekertje door naar info@bazuin.be 
of neem telefonisch contact op het nummer 050 21 11 16
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Torhout winkelt lokaal op Black Friday!
vrijdag 29 november   Torhout, 

 winkel  
   lokaal!

Winkel lokaal en zet vrijdagmiddag 29 november je lunch aan de kant om tal van voordelige 
vrijdagdeals van de lokale handelaar in de Torhoutse winkelstraten te ontdekken. Speciaal 
voor jou zetten de meeste winkels in Torhout tijdens de middag hun deuren open. Enkele win-
kels blijven ook  langer open. Je wordt verwelkomd met gadgets, een hapje of een drankje en 
je ontdekt tal van voordelige vrijdagmiddagdeals. 

Schakel je weekendmodus op vrijdag 29 november vervroegd in, neem je vrienden en collega's 
mee shoppen en combineer het met een gezellige lunch in Torhout. 

Torhout, winkel lokaal! 

INFO: www.torhout.be/winkel-lokaal

2019_pub_Bazuin_gratis_200x135.indd   1 22/11/2019   16:05:53

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

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

NOBEL INFRAROOD SAUNA’S
De behoefte aan ontspanning van lichaam en geest in onze moderne 
samenleving is erg groot. Een Nobel infrarood sauna in eigen huis of tuin is een 
ideale manier om dat te bereiken. NobelSaunas beschikt over een groot gamma 
zodat u kan kiezen volgens uw unieke persoonlijke situatie. Er zijn flexibele 
keuzemogelijkheden in afmetingen, houtsoorten, infraroodtechnologiën en 
een uitgebreid assortiment aan accessoires.

Standaard zijn de cabines vervaardigd van white cedehout (hemlock). Deze 
houtsoort is zeer geschikt om de sauna in een droge ruimte te plaatsen. Red 
Ceder hout is van nature mooi en duurzaam en heeft daardoor een grote 
toegevoegde waarde in bijvoorbeeld vochtige ruimtes. Red Ceder heeft een 
prettige geur en bovendien heeft het van nature een antibacteriële werking.

Last van koude voeten?  De Carbon Floor HEATER zorgt voor de nodige 
vloerverwarming die u dat beetje extra comfort geeft, hetgeen uw 
infrarood sessie helemaal compleet maakt. Kies voor de professionele LED 
kleurentherapie. Ze beschikt over wit licht (lichttherapie) om de winterdip te 
verzachten  en u kunt de kleuren(rood, blauw, groen, geel) met de bijgeleverde 
draadloze bediening in de gewenste sterkte dimmen. Deze kleurentherapie is 
een absolute meerwaarde voor uw infrarood sauna. De meest populaire straler 
voor thuisgebruik is de duoflex straler. Deze straler is zeer duurzaam en heeft 
zowel lange golfstraling als een deel middengolf straling.

Energieverbruik. Het energieverbruik van een infrarood cabine is bijzonder 
laag. Iedere cabine kunt u immers aansluiten op een gewoon stopcontact en de 
gemiddelde cabine heeft een vermogen dat lager ligt dan die van een normale 
stofzuiger. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn! Voor meer info over de verschillende 
cabines kan u terecht in de toonzaal en Kerstshow van INTERGARDEN DESIGN 
Torhoutbaan 10-12 te Ichtegem. Doorlopend open van 9 – 19 uur, ook op zon- 
en feestdagen. GESLOTEN OP DONDERDAG !

INFO ICHTEGEM
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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 > OOSTENDE 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. 

Beeldhouwerstraat 6
Vraagprijs: 

195.000 euro
Deze woning is gelegen 
in het centrum van Oos-

tende op 900m van het strand. Goed onder-
houden, cv op aardgas, dubbele beglazing.  
Indeling: inkom, keuken, woonkamer, 2 bdk., 6 
slpks, zolder, kelder en koer.  EPC: 731 kWh/m². 
Mogelijkheid tot aankoop garage in de buurt.

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:

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

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

TE KOOP > KOEKELARE

TE KOOP > LEKE TE HUUR > 
ICHTEGEM

TE HUUR >
KOEKELARE

Ichtegemstraat 67  
Vraagprijs: 

190.000 euro
Huis te koop op een 
invalsweg dichtbij het 

centrum van Koekelare. Indeling : inkom, toi-
let, woonkamer, eethoek, keuken, wasruimte, 
badkamer, 3 slaapkamers, garage en tuin.  
EPC :397 kWh/m²

Lekedorpstraat 44 -46            
Vraagprijs: 

289.000 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

Concertplein 20      
Huurprijs: 
550 euro

Appartement in het 
hart van Koekelare 
mooi gerenoveerd.  
EPC 318 kWh/
m²(voor vernieuwing)

TE KOOP > KOEKELARE

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.

Woning gelegen nabij 
het centrum van Koe-

kelare.  Er is al een nieuwe houten roos-
tering geplaatst, de woning dient verder 
afgewerkt te worden. Indeling: woonkamer, 
keuken, 3slaapkamers, badkamer, zolder 
en tuin.  EPC: 651 kWh/m².

Dorpstraat 54
Vraagprijs:

175.000 euro

Sterrestraat 56
Vraagprijs:

135.000 euro

VERLAAGDE PRIJS

VERLAAGDE PRIJS

GEZINSBOND 
KOEKELARE ZONDAG 1 DECEMBER 2019

CC DE BALLUCHON KOEKELARE

Toegang: 3 euro - Kinderen -12 jaar gratis

KERST- & 
HOBBYBEURS

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

Kids onder de 4 jaar 
GRATIS MENU
Op vertoon van bonnetje
Geldig op 1/12/2019

KNIP MIJ UIT! 
OPEN iedere vrijdag, zaterdag & zondag.  Open op speciale dagen en feestdagen. 

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

SWING
MENU 

Vrijdagavond
29/11/2019

€69 ALL-IN 

Sinterklaasbrunch
Zondag 1 december 2019

Huisaperitief, alle reguliere dranken,
 huiswijnen naar believen inbegrepen tot aan de koffie.

Vanaf de koffie alle dranken te betalen à la carte.

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

ATTENTIE + INDOOR PLAYHOUSE OPEN - ANIMATIE  - KINDEROPPAS 

€70
ALL-IN
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TE KOOP: KOEKELARE
Dorpsstraat 20/ Volledig vernieuwde woning met 5 slpks, 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: GISTEL
Nieuwland 1. Deze alleenstaande woning is rustig gelegen 
op een grondoppervlakte van 1196 m² en bestaat uit: dub-
bele oprit - inkomhal - living - salon - keuken - kelder - toilet 
- badkamer - wasplaats - berging - 1 slaapkamer op het ge-
lijkvloers - 2 slaapkamers op verdiep 1 - zolder - grote garage 
met zoldering - 2 tuinhuizen - serre - mooie diepe en brede 
tuin. Centrale verwarming aanwezig. EPC: 393,00KWh/m²/jaar

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: KOEKELARE
Sterrestraat 132. Woning opp. 350 m² en bestaat uit: inkomhal - 
living - keuken - bdk. - toilet - nachthal - 3 slpks - zolder - terras 
- tuin - tuinhuis - ruime oprit - dubbele garage. EPC: 768 kWh/m²jaar. 
Vraagprijs 139 000 €

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

TE KOOP: KEIEM
Deze alleenstaande woning is gelegen te Keiem op een 
grondopp. van 342m² en bestaat uit: living - keuken - 
kelder - wasplaats - berging - afz. toilet - garage - ter-
ras - tuin - tuinhuis - oprit - badk. met ligbad en toilet 
- 3 slpks. - 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 - badk. met badkamermeu-
bel/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 150 000€

TE KOOP: VLADSLO
Ruime nieuwbouwwoning, gelegen op een grondopp. van 
285,50 m². Deze woning heeft een bewoonbare opp. van 
195 m². Deze nieuwbouwwoning bestaat uit: GELIJKVLOERS: 
inkomhal - toilet - living met open keuken - berging/wasplaats 
- carport - tuin. 1ste verdiep: nachthal - 3 slpks - badk.- afzon-
derlijk toilet. Geïsoleerde zolder. EPC: woning in aanbouw. Alle 
plannen en info op kantoor. Prijs 260 000 € is excl. kosten en 21 % BTW.

TE KOOP: VLADSLO
Kortewildestraat 31. Deze woning met prachtig zicht is gelegen 
langs een kleine rustige weg. De woning bestaat uit: inkomhal - 
veranda - woonk. met kachel - keuken - living - toilet - badk. - 3 
slpks - ruime tuin - garage - oprit voor 3 wagens. Centrale ver-
warming op gas. EPC: 1088,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 165 000 €
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TE KOOP: KOEKELARE
Sterrestraat 15 bus 5. Appartement met 2 slaapkamers EPC: 398,00KWh/
m²/jaar. Vraagprijs 120 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Kleine Asstraat 8. Halfopen bebouwing bestaande uit: inkomhal - 
afzonderlijk toilet - living - keuken - berging - veranda - wasplaats 
- garage - terras - tuin - 2 tuinhuizen - bdk. met toilet - 3 slpks - zol-
der met vaste trap. overal centrale verwarming. Attest goedgekeurde 
elektriciteit aanwezig. EPC: 410,00KWh/m²/jaar. Vraagprijs 248 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Pottebezemstraat 1. Deze woning heeft een grondopp. van 833m² 
en bestaat uit: inkomhal - living - keuken - veranda - bijkeuken/was-
plaats - berging - kelder - toilet - 2 badk. - nachthal - 5 slpks. - grote 
zolder - terras - grote tuin - grote gemetste berging - garage - oprit. 
Centrale verwarming op aardgas aanwezig. 1454,00KWh/m²/jaar. 
Vraagprijs 280 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
Rustig gelegen woning heeft een grondopp. van 538 m² en bestaat 
uit: inkomhal - living - keuken - wasplaats - berging - toilet - bdk. - 
3 slpks - grote zolder met mogelijkheid tot inrichten van meerdere 
slpks - terras - tuin - tuinhuis - grote garage - oprit. Centrale ver-
warming aanwezig. Vrij uitzicht vanuit de living en de keuken. EPC: 
512,00KWh/m²/jaar UC: 20191111-0002217081-RES-1. Vraagprijs 285 000 €

TE KOOP: KOEKELARE
23+ wordt een wooncentrum voor volw. met nood aan be-
geleiding. 23 woonunits, + staat voor inclusie. Woonunits 
met een aanleunfunctie voor mensen met een beperking. 
KOSTPRIJS UNIT INCLUSIEF 6% BTW 174 193,00 €, HUUR-
OPBRENGST PER MAAND 450,00 €, RENDEMENT 3,10% 
Jaarlijkse kosten voor syndic en grote onderhoudskosten zijn 
ten laste van de huurders. Investeerders gaan een overeenkomst aan van 27 jaar waarbij 
elke maand het bedrag doorgestort wordt. De BTW is recupereerbaar voor het vrucht-
gebruik, dit zowel voor zelfstandigen en niet-zelfstandigen/BTW-plichtigen. Onroerende 
voorheffing is inbegrepen in de kostprijs. Er is een huurgarantie nadat de unit 1 jaar is be-
woond d.w.z. dat ook al staat de unit even leeg dat er toch kan doorgestort worden. EPC: 
gebouw in aanbouw UC: gebouw in aanbouw. Contacteer ons gerust voor vrijblijvende 
info. We stellen u graag het project in al zijn aspecten voor.

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

TE KOOP: DIKSMUIDE
Wijnendalestraat 32. Deze woning is gelegen te Beerst opp 
219m² en bestaat uit: inkomhal - living - keuken - berging/was-
plaats - kelderberging - toilet - badk. - terras - diverse bergingen - 
tuin - garage (uitweg in andere straat) - nachthal - 2 slpks - geïso-
leerde zolder (met mogelijkheid inrichten meerdere slaapkamers). 
Attest goedgekeurde elektriciteit aanwezig. EPC: 424,00KWh/m²/
jaar. Vraagprijs 169 000 €

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

TE HUUR: KOEKELARE
Bovekerkestraat 92, huis 3 slpk EPC: 309,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. Huurprijs 725 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Ichtegemstraat 16 bus 3, appartement, 2 slpk, EPC: 418,00KWh/m²/jaar. Vrij 1/12/2019. 
Huurprijs 515 €/mnd ( exclusief 50 €/mnd syndickosten).

TE HUUR: KOEKELARE
Dorpstraat 48 bus 2, app., 2 slpk, EPC: 229,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. Huurprijs 575 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Ringlaan 11 bus 10, app., 3 slpk, EPC: 276,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. 
Huurprijs 545 €/mnd (exclusief 50 €/mnd syndickosten).

TE HUUR: KOEKELARE
Ringlaan 11 bus 2, app., 2 slpk, EPC: 302,00KWh/m²/jaar. Vrij 1/12/2019. 
Huurprijs 565 €/mnd (exclusief 25 €/mnd syndickosten).

TE HUUR: KOEKELARE
Karel de Ghelderelaan 3 bus 3, 1 slpk, EPC: 452,00KWh/m²/jaar. Direct vrij.  
Huurprijs appartement 460 €/mnd + 55 €/mnd huur garage.

TE HUUR: KOEKELARE
Langewegel 27. Woning met 3 slaapkamers, EPC: 159,00KWh/m²/jaar. Vrij 1/02/2020. 
Huurprijs 695 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Ommegangstraat 34, huis 3 slpk EPC: 437,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. Huurprijs 675 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Belhuttebaan 63, huis 4 slpk EPC: 274,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. Huurprijs 750 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Oostmeetstraat 105, huis 3 slpk EPC: 367,00KWh/m²/jaar. Vrij 1/12/2019: Huurprijs 675 €/mnd

TE HUUR: KOEKELARE
Schouttetenstraat 2, huis 4 slpk EPC: 249,00KWh/m²/jaar. Direct vrij. Huurprijs 750 €/mnd

  

  

  

  

  

     

Gezocht  

Elektricien  en  onderhoudstechnieker  

Voor  voederinstallaties,  ventilatie  en  
elektriciteit  in  agrarische  gebouwen  

Interesse?  Contacteer  Hans  0475/328431  

  

  

  

  

  

     

Gezocht  

Elektricien  en  onderhoudstechnieker  

Voor  voederinstallaties,  ventilatie  en  
elektriciteit  in  agrarische  gebouwen  

Interesse?  Contacteer  Hans  0475/328431  

GEZOCHT
ELEKTRICIEN EN

ONDERHOUDSTECHNIEKER
Voor voederinstallaties, ventilatie en
elektriciteit in agrarische gebouwen

Interesse? Contacteer Hans 0475/328431

TANDARTSPRAKTIJK 
KOEKELARE

KERKSTRAAT nr. 3
8680 KOEKELARE

e-mail: tandartspraktijk.koekelare@telenet.be

TEL.: 0470 457 781
0468 508 235

ELKE DAG TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN  8u - 20u
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TE KOOP
VINYL SINGLES

45 toeren van de jaren
1960 tot de jaren 1990

0495/506 402
gr14358-1651

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

stukken zoals schouwgarnituren, meubelen 
en allerhande opzet.

Verkoopzaal Odette
Ramskapellestraat 2A Nieuwpoort

0496/043 528 TO
Z 1

42
68

-18
88

Aankoop oud goud
Juwelier Michel Proot

Pieter de Coninckstraat 4 - Torhout. 

050/216603
Hoogste prijs

6489-1892

BRANDHOUT
BOMMERS NV

Amersveldestraat 101
8610 KORTEMARK

Eik en beuk
gezaagd en gekloven.

Mogelijkheid tot zelfafhaling

051/57 08 57
www.brandhoutbommers.be

 1
24

94
-1

89
8

BRANDHOUT
DENDOOVEN BVBA

Ambachtstraat 28
8820 TORHOUT

Droog hout: 80 €/m3

Vers hout: 68 €/m3

Specksteenhout droog : 60 €/m3

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

050/82 52 25
 64

90
-1

89
9

ALFREDO
de spaanse kok

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

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

 6386-1910

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

Zelfs onder moeilijke omstandigheden.

0477/593 049
 7699-1667

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

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

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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AANKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN en POSTKAARTEN

't ARCHIEFJE
0475/534 284

14d. 14345-1890

Klus & Bouwbedrijf 
Danny Plets
ALLE HERSTELLINGEN

Schouw, gevel, dak, terras, afdichtingen.

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

Gevraagd

METSER
Arcus Bouw bvba AARTRIJKE

Contact: 

0475/845605
 13495-2021

DRINGEND GEZOCHT
2 à 3 METSER

Regio Hooglede.
Bel: 0478/46 04 23
of 0494/82 56 16

 14161-2041

TE HUUR

gelijkvloers appartement
met 1 slaapkamer

te Nieuwpoort Stad - Kerkstraat

475 € - Tel. 0495/328418
 11661-2042

TE HUUR Appartement
te Torhout 50 m. v/d markt met 
2 slpkrs., volledig herschilderd. 

Instapklaar geen syndic alles inb. 
575 euro/mnd. 050/211330 of 

0494/581259
 14289-2045

TE HUUR
TORHOUT

GARAGE of BERGPLAATS
52 euro/mnd. alles inbegrepen 
050/211330 of 0494/581259

 14289-2046

Sint en 2 Pieten op bezoek bij u 
thuis, school, bedrijf. Wij komen 

met stijl op bezoek voor ieder kind 
hebben we lekkers mee voor meer info 
bel de pietenfoon 0485/145621. Wij 
komen bij u in gans West-Vlaanderen

 14501-2035

UW KLEINE
ADVERTENTIE

HIER PLAATSEN?
ONLINE:

www.bazuin.be/
zoekertje-plaatsen

050/211611 of
zoeker@bazuin.be

VERHUUR CONTAINERS & RIJPLATEN

14
d.

 6
50

7-
16

77

V&D 0493 187 146 - ICHTEGEM

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

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE

MINI CURSUS BACHATA
VOOR BEGINNERS.

Reeks van 3 lessen/90 min per les. 
3/10/17 december 2019 om 20 u. - € 30 pp

www.b-salsa.be - info@b-salsa.be.
POC Sint Willibrord,

K.K. Theodoorstraat 4 - St Andries
 14390-2037

ALGEMENE SCHILDERWERKEN
EN BEHANGWERKEN.

Plamuren van Gyproc.
Gratis prijsofferte.

Voor meer informatie bellen naar:
0478/26 83 04

 13195-2043

TANDARTSPRAKTIJK
KOEKELARE

0470/45 77 81  
We zijn blij u te informeren dat de
activiteiten van Tandartspraktijk

(vorig Marc Verfaillie)
te Koekelare verder doorgaan.

 14656-2047

ALGEMENE SCHILDERWERKEN
FIJNSCHILDER TOM

Voor al uw schilderwerken binnen 
en buiten, plamuur- en behangwerk. 

Contact 0479/436459
info@fijnschildertom.be

 14654-2044
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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 28 november t.e.m. woensdag 4 december 2019.

€ 22,90/kg

€ 13,60/kg

€ 10,80/kg

€ 20,20/kg
Kippeburger

Passendaele

Breydelhamsla

Gepelde biefstuk Kalfsworst

Koekelaars vleesbrood

20% KORTING 30% KORTING

2+1 GRATIS 30% KORTING
€9 52

€16 03

€14 14

/kg

/kg

/kg

2+1 GRATIS 30% KORTING

€8 64
/kg

Actie geldig vanaf 14 november 2019 t.e.m. 15 januari 2020
Volle spaarkaarten kunnen omgeruild worden t.e.m. 29 januari 2020

* Tegen afgifte van een volle spaarkaart met 10 originele zegels. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Zie voorwaarden op de spaarkaart. 

Ontdek het 
GENEROSA- gamma 
van Lagostina
Van het koken tot het serveren: trak-
teer jezelf op Italiaanse topkwaliteit. 
Met deze kookpotten en braadpan-
nen tover je in een handomdraai de 
lekkerste gerechten op tafel. 

Ideaal om cadeau te geven of om 
jezelf te verwennen tijdens de 

feesten!

Geschikt voor alle vuren 
 Vaatwasmachinebestendig

braadpannen en  kookpotten
 overbestendig 
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Burg 7 - 8820 TORHOUT 

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

VERKOOP
VERHUUR

NIEUWBOUW

Bezoek onze website > www.osaer-pauwels.be

NIEUW TE KOOP

TE KOOP

TE HUUR GARAGES TE KOOP

Mezenstraat
Gerenoveerde gezinswoning (HOB) rustig ge-
legen op de Goede Herder, instapklaar, ver-
nieuwd in 2016: dak, schrijnwerk, keuken, 
badkamer, vloeren, cv, indeling woning: inkom 
met toilet, leefruimte, inger. keuken, garage, 
nachthal, berging, 3 slpk, badkamer, garage, 
terras en tuin. (EPC 254) Topper!

B Hapken
Appartement met 2-slpk en terras, centrum 
Torhout, rustige straat, energiezuinig en in-
stapklaar, mooie parketvloeren, kwaliteitsvolle 
afwerking, gebouw met lift, gem. fietsenber-
ging, (EPC 78) Nieuwe prijs: 195.000 euro

Stijlvol gerenoveerde rijwoning met 3 slpk en tuin, vlakbij het centrum van 
Kortemark. De renovatie werd zorgvuldig uitgevoerd met oog voor licht-
inval en hoogstaande materialen. Indeling: inkom, zitruimte, leefruimte, 
uitbouw met nieuwe keuken, badkamer met douche en wastafel, apart 
toilet, 3 slaapkamers en terras en tuin. Opbrengsteigendom of starters-
woning zonder zorgen. Verkoopprijs: 229.000 euro.

Woning op idyllisch domein met bos, op een 
rustige ligging vinden we dit volledig omheind 
terrein (opp. 7604m²), naast de degelijke 
ruime woning herbergt dit unieke domein een 
prachtige tuin, 2 vijvers en goed onderhou-
den bos. Woning met 4 slpks: energiezuinig, 
rolluiken, regenwater, boorput, cv-installatie 
(°2016), dubbel glas, geïsoleerd dak, enz… 
(EPC 275). Verkoopprijs: 549.000 euro²/jaar

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP KORTEMARK

TE KOOP VELDEGEM

Oostendestraat
App. met 2 slpk en terras (bewoonbare 
opp. 102 m², bj 1993), centrum Tor-
hout, indeling: inkom met gastentoilet, 
grote leefruimte, keuken, 2 slpks, bdk., 
berging en zonnig terras met berging, 
aankoop garage mogelijk (EPC 362). 
Verkoopprijs: 218.000 euro

Ichtegemstraat
Villa met landelijk zicht, perceel van 
1823 m², indeling: inkom, keuken, li-
ving, 3 slpk, bdk., zolder, keldergarage, 
terrassen en tuin rondom (EPC 483). 
Verkoopprijs: 349.000 euro.

Werkenstraat
App. (96 m²), gunstig gelegen, met 
volgende indeling: inkom, leefruimte 
met ingerichte open keuken, gasten-
toilet, badkamer, 2 x berging, 2 slpks, 
aankoop garage mogelijk (EPC 154). 
Verkoopprijs: 180.000 euro (garage 
20.000 euro).

Camiel Meysmanstraat
Gerenoveerde en ruime gezinswoning, 
Wijnendale, rustig gelegen, net gereno-
veerd: cv, schrijnwerk, elekt., vloeren, 
waterleiding, goten,…, indeling: inkom 
met toilet, living, ingerichte keuken, ga-
rage met wasplaats, 3 slpk, bdk., zolder, 
tuin rondom, parkeerplaats (EPC 548). 
Verkoopprijs: 309.000 euro.

Werkenstraat
Rijwoning, gerenoveerd en instapklaar, 
centrum Torhout, perfect opbrengstei-
gendom of starterswoning, met terras/
koer, 2 slpk (EPC 361). Verkoopprijs: 
189.000 euro.

TE KOOP TORHOUT TE KOOP TORHOUT TE KOOP TORHOUT TE KOOP TORHOUTTE KOOP AARTRIJKE

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

Kortemarkstraat 
Garage met kantelpoort, 20.500 euro

Werkenstraat 
Residentie Archipel, gemetste garagebox met 
kantelpoort, 25.000 euro

Werkenstraat
3 garages, gunstig gelegen, vernieuwd dak, verhuurd, 
67.500 euro

TE HUUR TORHOUT

TE HUUR TORHOUT

TE HUUR TORHOUT

TE HUUR TORHOUT

Loft – 170 m², unieke woonervaring in een 
voormalige maalderij, 690 euro/maand, 
(15€ gem. kosten/maand)

Handelsruimte – in-
stapklare winkelruimte/
kantoorruimte, sanitair, 
kitchenette en terras/
koer, top-ligging, parking 
vlakbij, voll. geschilderd, 
recent schrijnwerk, 750 
euro/maand

App. met super zicht over de Markt, leef-
ruimte met open keuken, 2 slpk, ingerichte 
bdk., kelderberging, gem fietsenberging, 
570 euro/maand (40 € gem. kosten/maand)

App. met 1 slpk, living, inger. keuken, bdk. 
met douche en lav, gastentoilet, met private 
kelderberging en gem fietsenberging, 470 
euro/maand (30 € gem. kosten/maand)


