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100%VEEL LEES 
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#LifeBeyondOrdinary

CHRISTIAENS
Miele verkoop en service

Wasmachines ∙ Droogautomaten ∙ Stofzuigers
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

 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. 
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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.

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 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

MAZDA CX-5 
SKYCRUISE
(SKYACTIV-G 163pk)

NU 
€ 30.990*

 4,9 - 7,2 (l/100km) NEDC     128 - 164 (g/km) NEDC
 5,7 - 8,4 (l/100km) WLTP      151 - 192 (g/km) WLTP

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 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

MAZDA CX-5 
SKYCRUISE
(SKYACTIV-G 163pk)

NU 
€ 30.990*

 4,9 - 7,2 (l/100km) NEDC     128 - 164 (g/km) NEDC
 5,7 - 8,4 (l/100km) WLTP      151 - 192 (g/km) WLTP

SALON-
PRIJZEN

NV ROGER COOLS Uw 
Mazda-dealersinds 1967

  

Ook  Argenta  Torhout  zet  zich  in  voor  de  warmste  week.  

Bezoek  onze  kerstchalet    Aartrijkestraat  12    van  03  
december  tem  20  december.  

Open  op  dinsdag  van  12  tot  16u  ,  woensdag  van  10  tot  13u  
en  vrijdag  van  12  tot  16u  

Ook  open  op  zondag  15  december  van  14u  tot  19u.  

Leen Tanghe cvoa
Aartrijkestraat 12 - 8820 Torhout

Argenta Bank en Verzekeringen
ON 0465 581 093 RPR W-VL 
T +32 50 21 62 62
F +32 50 21 67 52

tanghe.leen@argenta.be

Bezoek onze kerstchalet  
van 03 december tem 20 december.

Open op 
Dinsdag van 12 tot 16u
Woensdag van 10 tot 13u 
Vrijdag van 12 tot 16u

Ook open op 
zondag 15 december 
van 14u tot 19u.

Kom proeven van 
een glaasje champagne, koffie , gluhwein, soep, pintje , frisdrank, 
warme chocolademelk. We maken ook een warme galette saucisse 

en galette complete en huisgemaakte broodpudding.

Ook Argenta Torhout zet zich in 
voor de warmste week.

Aartrijkestraat 12 

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

Visspaanstraat 91: Totaal gerenoveerde en 
energiezuinige stadswoning met stadstuin + uitweg. 
Startprijs: 279.000 EURO 152 kWh/m² WG GMO 
GVKR GVV

Viaeneweg 3: Ruime gezinswoning op een zonnig 
perceel van ca. 850 m² Startprijs: 319.000 EURO 367 
kWh/m² VG WG GMO GVKR GVV

Zuidstraat 239: Landelijk en rustig gelegen 
gezinswoning met 3 ruime slaapkamers en zonnige 
tuin. Startprijs: 249.000 EURO 596 kWh/m² VG AG 
GMO GVKR GVV

TORHOUT BRUGGE

LICHTERVELDEICHTEGEM

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
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zie verder blz 16

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 49
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Volgende uitgave: 
11 december

Kalender
KOEKELARE: 5/12/2019

Dans je leven lang...
Onder het motto ‘Dans je leven lang’ organiseert het Sociaal 
Huis Koekelare  i.s.m  Logo BRUGGE -OOSTENDE terug een 
spetterend dansfeest. Iedereen die graag een danspasje zet, 
is van harte welkom op donderdag 5 december 2019 van 
14.00 u tot 17.00 u in De BALLUCHON.Toegangskaarten 
kosten €4 (koffie & gebak inbegrepen) en zijn te verkrijgen 
aan de balie van het Sociaal Huis. Meer info Tel. 051 58 10 01.

TORHOUT: 8/12/2019

Familiewerkdag in Groenhovebos.
We nodigen iedereen uit op alweer een beheerwerkdag in 
Groenhove. Tuinhandschoenen zijn nodig, eventueel ook 
spade of riek en een snoeischaar. Afspraak vanaf 09.00 
uur op de parking van Groenhove, Bosdreef 8, Torhout, 
rechtover de manege. Einde omstreeks 12.00 uur. Er is 
een drankje tijdens de pauze, en we sluiten af met een 
biobelegde boterham, aangeboden door Origin’O Torhout. 
Info:  Roney Debaillie  (0484 / 48 15 47), naar wie je ook kan 
bellen als je wat later komt.

BEKEGEM: 13/12/2019

Sfeervolle hobbybeurs te Bekegem
Op vrijdag 13 december organiseren we alweer de 4de 
editie van “CreaGeschenkjes”. CreaGeschenkjes is een 
kleinschalige sfeervolle hobbybeurs te Bekegem, die 
mensen met creatieve hobby’s samenbrengt en hen de 
kans geeft om hun leuke zelfgemaakte spulletjes met 
trots te tonen aan een breder publiek. En ja hoor, ook dit 
jaar verkopen een aantal creatievelingen hun eigenhandig 
gemaakte spullen t.v.v het goede doel in het kader van de 
warmste week. Tenslotte wordt er dit jaar voor de jongste 
bezoekers kinderanimatie en kindergrime voorzien en 
wordt er natuurlijk gezorgd voor een hapje en een drankje. 
Info: 0499/30.48.64 (Evelien) of 0485/92.69.53 (Sofie).

KORTEMARK: 15/12/2019

Een heerlijk Vief-ontbijtbuffet te Kortemark.
Zondag 15 december 2019 van 8 tot 11 uur in OC De Kouter, 
Ichtegemstraat 2A te Kortemark. Vief Kortemark nodigt u 
uit voor een smakelijk en rijkelijk ontbijtbuffet met allerlei 
lekkers. Indien u dit wenst, kan u een extra glaasje cava 
bestellen. Tickets vooraf te koop: €15 p.p. I €7 voor kinderen 
t.e.m. 7 jaar. €2 voor een glas cava. Inschrijven en betalen 
vóór donderdag 5 december 2019 via de bestuursleden van 
Vief Kortemark of via op het rekeningnummer van Vief West-
Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 
747000 Vief Kortemark – 151219 – aantal volwassenen/
aantal kinderen. Vief Kortemark | Tel. 0478 81 34 49

TORHOUT: 8/12/2019

Watervogeltelling in Torhout en Kortemark 
Elk winterhalfjaar, tussen oktober en maart, gaan 6 
midmaandelijkse tellingen door, om meer te weten te 
komen over de watervogels die hier overwinteren. De 
coördinatie gebeurt door het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO). Breng je verrekijker of telescoop mee. 
Afspr. om 09.00 uur op de parking van de kinderboerderij, 
Ieperse Heirweg 5 in Torhout. Einde omstreeks 12.00 uur. 
Info:  Wim Rommel  (0471 / 47 77 54).

#visittorhout

TORHOUT 

   14 december

     Hoedemakersplein & Burg 

15 december 
 
Hoedemakersplein, Burg, 

Markt en Kerk 

KERST  IN  

meer info: www.visittorhout.be 

ZATERDAG EN ZONDAG 

Kerst Hoedemakersplein & Burg

Huis van de Kerstman, Ravenhof

Kerstshoppen 

ALLEEN OP ZONDAG 

 Optredens op de Markt

 Warmste Kerstmarkt 

 Kerst in de Kerk

 Koorddanser vanuit de kerktoren

Sprookjes enzo - Wit (2+), CCdB

2019_pub_bazuin_135x97_KERST.indd   1 18/11/2019   16:28:52

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
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LICHTERVELDESTRAAT 90 
KORTEMARK
800 M V/D MARKT
T 051 56 70 42
VOLG ONS OP

L I N G E R I E
LINGERIE I BADMODE 

NACHTKLEDIJ 

WWW.LINGERIECIRUTTI.BE

Di, Wo, Vr: 9u30-12u00 en 14u00-18u30 
Do: 14u00-18u30 

Za: 9u30-12u00 en 14u00-18u00 
Zo & Ma: gesloten

EINDEJAARS
ACTIE

Bij aankoop setje slip 

-50%
Bij aankoop cadeaubon 

dubbele 
kortingsbon

De Breyne Peellaertstraat 38 • DIKSMUIDE •  051 50 43 46 
 www.wernafashion.be

open: 9u tot 12u - 13u30 tot 18u - zat. 10u tot 12u - 13u30 tot 18u 
dinsdag & zondag gesloten

Woe. 4, Don. 5, Vrij. 6, Zat. 7 december 2019

BROEKEN
ACTIE

BY WERNA FASHION 

BIJ AANKOOP VAN

2 BROEKEN 2DE BROEK 
AAN HALVE PRIJS

50% KORTING OP GOEDKOOPSTE ARTIKEL

KOM VRIJBLIJVEND EEN 
KIJKJE NEMEN...

Volg ons op

Noordomstraat 18
Koekelare
T 051 58 19 81
Eigen Werkplaats

OPTIEK - JUWELEN - UURWERKEN
DORINE & MARC

DEELNEMER EINDEJAARSACTIE UNIZOKOEKELARE

Extra open op 
zondag 15, 22, 29 december 
maandag 16, 23, 30 december

CADEAU
BONS

te verkrijgen

Bekijk onze folder op 
www.dorine-en-marc.be
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TUIN & DIERMARKT

Engelstraat 149
ICHTEGEM

open van 9-12u & van 13.30-18u
zondag van 9-12u - maandag gesloten

BLOEMEN
PLANTEN

GESCHENKEN

ALTIJD 
SUCCES
MET EEN

CADEAU
BON

HOBBYDIEREN,
BLOEMEN EN

PLANTEN
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Openingsuren eindejaar
vanaf vrijdag 20 december

t.e.m. dinsdag 31 december
elke dag open 

van 10.00 tot 12.30 u.
en van 14.00 tot 18.30 u.

Ook op zondag 
22 en 29 december 
de ganse dag open.

Gesloten op kerstdag
en nieuwjaarsdag.

EINDEJAARSACTIE
• Dubbel 
   op klantenkaart
• 10 Geschenkpaketten 
   te winnen

Doorlopend wijn of aperitief 
in degustatie

wijnhuis
desmedt

belhuttebaan 83 I koekelare
T +32-51-58 14 14

info@wijnhuisdesmedt.be
www.wijnhuisdesmedt.be

vanaf woensdag 4 december 2019 t.e.m. zaterdag 4 januari 2020

EINDEJAARSACTIE

1.250 EURO VOOR VZW KIEKAFOBEE MET 
DE GROETEN VAN HET IEPERSTRAATCOMITÉ

Dat de inwoners van de Ieperstraat in Hooglede graag feesten maar ook het 
hart op de juiste plaats dragen, is tot ver buiten Hooglede alom gekend. In de 
voorbije maand september organiseerden ze voor de vijfde keer de jaarlijkse 
Ieperstraatfeesten met rommelmarkt op de parking van de Colruyt. Het 
Ieperstraatcomité overhandigde afgelopen vrijdagavond in De Boksneuze in 
Lichtervelde, de opbrengst van dit event aan vzw Kiekafobee, een vereniging 
die zich dagdagelijks inzet om de levenskwaliteit van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte te verbeteren. Dit doen ze via hun project ‘Noctulica’, 
een initiatief om vakantie voor zieke kinderen te faciliteren, wat gebeurt in 
nauw overleg met vzw Kinderkankerfonds.  

“In het prille begin wilden we met enkele mensen van de Ieperstraat eens 
samen komen om nader kennis te maken met elkaar, maar na een eerste 
samenkomst smaakte dat naar meer en groeide dit ondertussen uit tot een 
jaarlijks weerkerend wijkfeest voor jong en oud”, steekt Kurt De Vuyst van d’ 
Ieperstraatfeesten in café de Boksneuze van wal. “Ondertussen kunnen we 
rekenen op een jaarlijks gemiddelde van zo’n vijfhonderd bezoekers, wat 
voor een wijkfeest zeker niet mis is. Vandaar dat we een aantal jaren terug de 
beslissing hebben genomen om de opbrengst van ons jaarlijks wijkfeest te 
besteden aan een goed doel. Vorige editie schonken we een mooie bedrag 
aan Dominiek Savio, dit keer schenken we de opbrengst (1.250 euro) met 
genoegen aan de vzw Kiekafobee.”

De overhandiging van de cheque door het comité gebeurde in café De 
Boksneuze in Lichtervelde. – Tekst & Foto Eric Vanhooren

INFO HOOGLEDE

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

GROENE VLAG GEHESEN IN DE ZANDKORREL 
EERNEGEM.

Op 18 oktober mochten de kinderen van de 
MOS-leerlingenraad deze vlag ontvangen 
van Vlaams minister van energie Zuhal 
Demir in Brussel. De bekroning op 2 jaren 
hard werken op vlak van duurzaamheid, 
vergroening en milieuvriendelijk beleid. 
In aanwezigheid van de kinderen, collega’s, 
ouders, grootouders en sympathisanten 
mochten we plaatsvervangend 
burgemeester van Ichtegem Lieven 
Cobbaert, Dieter Willems van Regionaal 
Landschap Houtland en Donald Dupon 
van MOS West-Vlaanderen verwelkomen. 
Voor het hijsen van de vlag zongen de 
kinderen uit volle borst ‘de klimaat top 10’ 

van Kinderen voor Kinderen. MOS-je was ook van de partij, MOS-je is eigenlijk 
in het gewone leven juf Joni die bij groene aangelegenheden haar MOS-outfit 
(= Milieuzorg Op School) aantrekt en in de rol kruipt van onze MOS-cotte! (te 
zien op foto met vlag). De volgende drie jaar blijven we ons verder inzetten voor 
het behouden van de Groene Vlag, dit schooljaar werken we binnen het thema 
‘burgerschap’.

INFO EERNEGEM

bvba stortbeton

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

Deze kalender wordt u
aangeboden door:

Divisie
3° Liga AVV

ZATERDAG 7 DECEMBER 19.30 u

Torhout KM
TEMPO OVERIJSE

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM
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Ichtegemstraat 83  I  Koekelare
T 051 58 28 75

OPENDEUR
• Vrijdag 6 dec. laatavondshopping vanaf 17 uur
• Zaterdag 7 dec. van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur
• Zondag 8 dec. van 9 tot 13 uur

6 • 7 •  8 december
weekend

25% 
korting 

op 1 artikel

CRYOPEN

DERMALUX LED

1 bon per klant - Tijdens opendeurweekend1 bon per klant - Tijdens opendeurweekend

Nieuw

Nieuw

9+1
BEURT GRATIS

=

Verwijderen van ouderdomsvlekjes, pigmentvlekken, wratjes,..

Herstelt, revitaliseert 
en verjongt de huid

Uitgezonderd verzorgingsproducten
enkel bij aankoop van minimum €50

jaar

CADEAUBONS • NIEUWE PARFUMS
COFFRETS • BADARTIKELEN

10% korting 
op verzorgingsproducten

25

Kopen of huren?

Bij Albert Vastgoed hebben wij een 
groot aantal huizen die eventueel 
een match zijn met jouw ideale 
thuis. Toch niets in onze portefeuille 
gevonden? Laat ons weten wat je 
zoekt en we houden onze ogen en 
oren voor je open in ons netwerk!

Verkopen of verhuren?

Bij Albert Vastgoed hebben wij een 
groot aantal klanten die op zoek zijn 
naar een woning in jouw regio. Wij 
komen graag vrijblijvend bij je langs 
om een gratis schatting van jouw 
eigendom te maken en de verkoop/
verhuur met je te bespreken.

Wil je een gratis schatting of meer informatie? 
Contacteer ons via onderstaande gegevens.

Goed in wat we graag doen!

  0474/90.54.53

 www.albert-vastgoed.be

 familie@albert-vastgoed.be

info of gratis schatting?

Goed in wat we graag doen!

Duplex-appartement
Kortemarkstraat 2 

Twee slaapkamers - Veel lichtinval - Garage
Prijs: 550 euro/maand - EPC 319 kWh/m2jaar 
(uc 2210075)

Appartement
Steenstraat 39

Drie slaapkamers - Loft-stijl - Privatieve berging 
en autostaanplaats - Prijs: 660 euro/maand - EPC 
119 kWh/m2jaar (uc 2209602)

Nieuwbouw
Steenstraat 80 

Drie ruime slaapkamers - Uiterst energiezuinig - 
Zonnepanelen - Prijs: 279.500 euro

TE HUUR TORHOUT

TE HUUR WIJNENDALE

TE KOOP TORHOUT

Ruim appartement
Zuidstraat 19

Drie slaapkamers - Veel lichtinval - Lift aanwezig 
- Privatieve kelderberging - Prijs 645 euro/maand 
- EPC 377 kWh/m2jaar (uc 856403)

Woning
Revinzestraat 42 

 Mogelijkheid drie slaapkamers - Centraal gelegen 
- Vernieuwd dak met zonnepanelen - Grondopp. 
(zuidgericht) 450 m2 - Prijs 229.000 euro - EPC 
582 kWh/m2 jaar (uc 2197437)

TE HUUR TORHOUT

TE KOOP TORHOUT

Neem snel contact op voor 
uw gratis schatting!

Komt jou pand hier?

WILLAERT BOUWMATERIALEN
OOSTMEETSTRAAT 100
8680 KOEKELARE

TEL. 051 58 28 10

OPENINGSUREN TOONZAAL
MA-VRIJ    09U00-12U00

13U30-18U00
ZA    09U00-12U00

BEZOEK ONZE TOONZAAL

EXTRA KORTING + GRATIS LEVERING

2 ZUSSEN STARTTEN TRENDY 
POP-UP INTERIEURBAR.
In het voormalig artistieke atelier De Beelderij in Torhout openden 
zussen Ann en Mieke Vermeulen ondertussen bijna 1 maand geleden de 
deuren van hun PoP-Up interieurbar SIS. Een succesverhaal te Torhout

In hun PoP-Up interieurbar SIS in de Fraeysstraat:  Ann Vermeulen (links) en haar 
zus Mieke Vermeulen

In de Fraeysstraat 2A opende SIS onlangs haar deuren. Een trendy 
interieurzaak waar je ook iets kan komen drinken. De PoP-Up zal 4 
maanden de gelijkvloerse verdieping innemen van waar zich vroeger 
het artistieke atelier De Beelderij van Torhout heeft bevonden. Op zich 
heeft SIS hier de perfecte locatie gevonden, want ook het concept dat de 
SIS'ters Ann en Mieke brengen bruist van de creativiteit. Ten eerste kan 
je er hippe meubels en tal van interieurartikelen kopen. Ten Tweede kan 
je er een koffietje of wijntje met hapje komen eten. En ten derde krijg je 
van Mieke bij interesse een persoonlijk interieuradvies met eventueel 
bijhorend ontwerp. SIS staat trouwens voor Stoere Interieur Spullen. 

Ann en Mieke nodigen iedereen van harte uit 
tijdens de kerst shopping days te Torhout op 
zaterdag 14 en zondagnamiddag 15 december.

SIS, Fraeysstraat 2A 8820 Torhout
Info@sispopup.be

Open dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18u
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Moerdijkstraat 94 - Ichtegem
T 051 58 92 68 - www.salonsdevrede.be

8 - 15 DECEMBER 2019
Aperitief met oesterbar

Buffet van verfijnde 
koude voorgerechten 

Warm visbuffet en soepbar 

Verscheidene vleesgerechten met 
dagverse groenten en aardappelbereiding 

Dessertbuffet met koffie

63 euro all-in
(met geselecteerde wijnen, water & frisdranken)

ZONDAGSBRUNCH

WIJ VERZORGEN OOK 
FEESTEN AAN HUIS

RESERVEREN VERPLICHT
051/58 92 68
(graag tijdig reserveren)

VOLGENDE BRUNCHEN
5 - 12 - 19 en 26 Januari 2020
2 - 9 - 16 en 23 Februari 2020

Restaurant Nele
Stationsplein 15 - Kortemark

47 jarig
bestaan

sinds
1972

SPECIALITEITEN:
- ook afhalen met de feestdagen -

Mosselen ∙ Paling
•

Dagschotel 
13 euro (zonder koffie)

T 051 56 68 99
www.restaurantnele.be

Jeanpaul.vanhenis@hotmail.com

KNIP MIJ UIT!

1 bon per klant
Geldig tot eind december 2019

GRATIS koffie
bij bestelling van een dagschotel.

RESTAURANT-FEESTZAAL | TORHOUT

Zeeweg 42 8820 Torhout    0477 35 22 45   www.kasteeldaertrycke.be      info@kasteeldaertrycke.be

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Wees snel om Kerst en Nieuwjaar
op een magische manier te vieren 
in Kasteel d’Aertrycke  

Geselecteerde wijnen, kwaliteitsbieren zoals Stella, Tripel Karmeliet, Leffe, ... ,waters t.e.m.Grootmoeders koffie of Viva Sara thee inbegrepen
Reservaties pas definitief na overschrijving (rek. BE 73 7360 1510 2560). Maar eerst bellen aub, dan pas overschrijven !  +32(0)477 35 22 45
* Uitgebreide menu en buffet omschrijving en betalingsvoorwaarden terug te vinden op www.kasteeldaertrycke.be. Telefonisch ook beschikbaar voor vragen. 

KERSTAVOND
Luxe Buffet of Menu

dINSDag 24 december 2019
KERSTDAG

Luxe Buffet of Menu

Woensdag 25 december 2019

NIEUWJAARsdag
Luxe Buffet of Menu

woensdag1 JANUARI 2020

Luxe-buffet / menu start 12u 
Dranken inbegrepen tot en met de koffie*

Aangepaste extra buffetgerechtjes aanwezig.

Luxe-buffet / menu start 12u Dranken inbegrepen
tot en met de koffie* Aangepaste extra buffetgerechtjes aanwezig.

Luxe-buffet / menu start 19u 
Dranken inbegrepen tot en met de koffie*
Aangepaste extra buffetgerechtjes aanwezig.

€68
all-inLuxe

buffet
of menu

Gezellig tafelen
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Wijnendale Stationstraat 85-87 
Torhout (Wijnendale)

T 0478 72 55 44 - Volg ons op Facebook
Openingsuren: 

Maandag tot vrijdag 10u tot 18u 
Zaterdag en Zondag: 10u tot 21u

Woensdag gesloten

WIJNENDALE
STATION

Tearoom - Brasserie

Menu kerstdag
Glaasje cava met hapjes

~~~
Gebakken gamba’s in de look en peterselie

~~~
Kalkoenfiletgebraad met champignonssaus

Pommes duchesse en warme groentjes
~~~

Kerststronk gebak met koffie
~~~

Prijs p/p 49€
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Restaurant - Feestzaal
‘t Schuttershof

Oostendesteenweg 270 • EERNEGEM
T 059 27 88 80 • 0477 36 13 54

www.tschuttershof.be

WILDMENU

49,50 euro/P.P.

Fazantfilet / spruitjes 
op Brabantse wijze

• • • 
Hertekalfsteak / wildgarnituur
peer met veenbessen / witloof 

crème van butternut / amandelkroketjes 
wildsausje met peper

OF
Patrijsfilet / wildgarnituur 

 peer met veenbessen / witloof
crème van butternut / amandelkroketjes

jagersaus
• • •

Sabayon met bosvruchten en vanille ijs
OF

Irish coffee 

de Bietemolen
-  R E S T A U R A N T  -

Hogelaanstraat 3 - Lichtervelde
050 21 38 34 - thor@debietemolen.be

www.debietemolen.be

MENU

Preskop / linzen / aardappel
 •

Coquille / spek / bloemkool
 zeekraal*

 •
     Hert / boschampignon

pastinaak/ amandelkroket
 •

 Mandarijn / biscuit
witte chocolade

3 gangen €42 
4 gangen €51*

the BISTRO

- WINTER IS COMING -

Legends

#Biertje  #Balletje  #Bowlen

Torhoutsesteenweg 222 - ZEDELGEM
woe-don van 14u tot 22u - vrij-zat van 14u tot 1u

zon van 14u tot 23u - ma- din gesloten

www.thelegends.be

FEESTJE? bel 050 81 38 11

BRUNCH-BUFFET
vis en vlees + dessertbuffet

Koud en warm 
Alles à gogo!!

59 euro

Aperitief, wijnen, bieren, frisdranken inbegrepen t.e.m. dessert

Fazant & hertekalf en ons heerlijk stoofpotje van everzwijn 
KLASSIEKE WILDBEREIDINGEN ...

Chantilly
Noordlaan 21 - Torhout - T 050 21 61 61
www.chantilly-restaurant.be Like us on

Reserveer tijdig voor ons BRUNCH-programma najaar 2019
weekend van 14 & 15 december 
telkens de zaterdagavond en zondagmiddag.

IEDERE DONDERDAG

STEAK & 
FRIETJES
Verzorgd DAGMENU

op woe., dond. & vrij.

RIBBETJES 
À VOLONTÉ
keuken non-stop 
van 11u-21u

€21

IEDERE VRIJDAG

vanaf 12u 

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!

NIEUWJAARSBRUNCH 
1 januari 2020 om 12u

KERSTMENU
25 december 2019 om 12u 

69 euro 
69 euro RESERVEER TIJDIG

PARKING opnieuw VLOT BEREIKBAAR

Gezellig tafelen
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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

Klein gebied - Minder dan 10 hectare. 
Het Groenhovebos is een gemengd 
loofbos langs de E403 in Torhout. Dit 
oude bos is ruim 100 hectare groot, 
maar het is verdeeld in veelal kleine 
percelen met verschillende eigenaars. 
Grotere delen van het bos zijn eigendom 
van het Bisdom Brugge, de stad Torhout 
en Natuurpunt. Het bos ligt in een laagte 

en is dus een belangrijke waterbuffer, maar het is bovenal dé groene long van 
Torhout. Een plek waar mensen komen om te genieten van de natuur, om zich 
te ontspannen en om te sporten in het groen.

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevig schoeisel is 
aangeraden bij regenweer. Honden welkom aan de leiband.

Beschrijving en geschiedenis van het gebied

Het Groenhovebos ligt aan de voet van het Wijnendaleplateau en kent een 
lange geschiedenis. Bij de aanleg van de verbinding tussen Torhout en de 
E403, net ten noorden van het bos, werden er zelfs sporen van Romeinse 
nederzettingen gevonden.

In de Middeleeuwen, nadat het oerbos ontgonnen was en evolueerde tot een 
ruig heidegebied, werden er visvijvers aangelegd. Na de Franse revolutie werd 
het gebied opnieuw bebost door de toenmalige eigenaars. Omdat het er zo 
nat is legden ze daarvoor rabatten aan, de langwerpige ophogingen tussen 
greppels die je vandaag nog overal in het bos ziet.

In de loop van de vorige eeuw werd er door het bisdom Brugge een 
retraitecentrum gebouwd, het ‘Diocesaan centrum Virgo Fidelis’, dat nu 
beschermd is als monument. Eind jaren ‘70 waren er plannen om de rest van 
het bos tot een groot recreatieoord met openluchtzwembad uit te bouwen. Het 
bos werd opgedeeld in kleine percelen en verkocht. Vele nieuwe boseigenaars 
zetten er chaletjes en omzoomden hun perceel met paplaurier, rododendron 
en tuinbamboe.

Onder druk van de jonge ‘Torhoutse Milieugroep’, in 1981 opgericht 
door Marcel Gevaert, werden de verkavelings- en zwembadplannen weer 
opgeborgen. Vandaag de dag is Groenhove dé groene long van Torhout waar 
menig Torhoutenaar zich komt ontspannen. Er zijn o.a. een joggingparcours, 
een speeltuin, een visvijver… Je kan er wandelen en genieten van de natuur.
De ‘Torhoutse Milieugroep’ werd ‘Natuurpunt Torhout’ en sinds enkele jaren 
proberen we zo veel mogelijk percelen in Groenhove te verwerven om dit oude 
bos in al zijn glorie te herstellen en zo te beheren dat het een onschatbare 
groene erfenis zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.

Leuk voor kinderen
Kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin of in het pas aangelegde 
speelbos. Tijdens de gezinswerkdagen zijn ze welkom om een handje te helpen 
bij het beheer. Tijdens de wandelingen met gids is er steeds een plaats voor 
kinderen.

Dieren en planten
Groenhove biedt plaats aan heel wat bijzondere planten en dieren. In het 
voorjaar profiteren de voorjaarsbloeiers van de prille lentezon, die nog 
helemaal tot op de bosbodem schijnt. Enkele percelen zijn dan bedekt door een 
wit tapijt van bosanemonen, een van die plantjes die aantonen dat dit een oud 
en waardevol bos is. Het bleeksporig bosviooltje vind je zomaar langs de paden, 
speenkruid komt er veelvuldig voor en witte klaverzuring zorgt er voor een fris 
lichtgroene toets. Mits enig zoeken kan je er zelfs dalkruid en muskuskruid 
ontdekken.

Nog in het voorjaar kan je er amfibieën komen spotten. De vele grachten 
en poelen zijn de ideale biotoop voor hun nageslacht. De kleinste onder 
onze inheemse salamanders, de zeldzame vinpootsalamander, doet het 
wonderbaarlijk goed in dit natte bos.

In de vroege zomer zie je zwermen kikkervisjes in een gracht vol waterviolier, 
gevoed door zuiver kwelwater. Een zeldzaamheid in onze regio. En wie oog 
heeft voor detail kan zelfs veenmos vinden.

Op het heideperceeltje kan je 
naast struikheide genieten van de 
pracht van tormentil en valse salie. 
Libellen en wilde bijen zoemen 
je rond de oren terwijl je vele 
soorten mossen en korstmossen 
bewondert. En misschien vind je er 
wel uitwerpselen van een vos? Of 
betrap je ergens in het struikgewas 
een reetje? In de zomer, na een 
winderige bui, zou je wel eens een eikenpage op de grond kunnen vinden, een 
vlinder die anders graag hoog in de eikenbomen vertoeft. Vorig jaar ontdekte 
een vrijwilliger tijdens zijn wekelijkse wandeling een eileggende keizersmantel.

In de herfst zijn de massa’s paddenstoelen in dit vochtige bos een streling 
voor het oog. Grote vliegenzwam, zwavelzwam, witte kluifzwam, … Ze zijn er 
allemaal te bewonderen. En in de winter spot je makkelijker de eekhoorns, die 
dan op zoek gaan naar een partner en soms een robbertje vechten. Kortom, in 
alle jaargetijden valt er wat te beleven in het Groenhovebos.

Natuurbeheer
Voor het Groenhovebos is er een beheerplan opgesteld, dat uiteraard ook 
door Natuurpunt wordt gevolgd. Op de percelen die wij in eigendom kregen, 
verwijderen we alle afsluitingen, bouwsels en tuinplanten. Zin om te helpen? 
Kijk dan zeker eens in onze activiteitenagenda. (Bron: www.natuurpunttorhout.be)

INFO TORHOUT

WANDELEN IN EIGEN STREEK ... GROENHOVEBOS TORHOUT

BAZUIN   •  10  •  04/12/2019
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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
BAZUIN   •  10  •  04/12/2019



BAZUIN   •  13  • 04/12/2019BAZUIN   •  12  •  04/12/2019

吀攀氀攀渀攀琀 䌀攀渀琀攀爀 ☀ 䈀甀猀椀渀攀猀猀 瀀愀爀琀渀攀爀 ⴀ 䈀愀猀攀 瀀愀爀琀渀攀爀
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瘀愀渀愀昀  갠㤀㤀 Ⰰ 最爀愀爀猀 攀挀栀琀攀 欀攀爀猀琀戀漀漀洀
戀椀樀 愀愀渀欀漀漀瀀 瘀愀渀愀昀 갠㔀　　℀
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䬀漀爀琀攀洀愀爀欀猀琀爀愀愀琀 
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洀愀愀渀搀愀最   ㌀㨀　　ⴀ㠀㨀　　
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稀稀愀琀攀爀搀愀最   　㨀　　ⴀ㜀㨀　　
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• Gratis thuislevering vanaf 1 fiets • Op al onze fietsen geven wij 2 jaar garantie aan huis !
• Alle fietsen worden 100% rijklaar afgemonteerd door ervaren fietsmecaniciens

• Keuze uit meer dan 300 modellen fietsen

✂

BON -€15

✂

BON -€25

WIJAANVAARDEN ECO-CHEQUES

GRANDIOZE VERKOOP
VAN GROTE PARTIJ FIETSEN

                                                                   Waar : Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselare

RUIME
PARKING

VOORZIEN

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

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

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

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

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

ZEER LAGE
PRIJZEN

WIJAANVAARDENECO-CHEQUES

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

€149

• Kinderfietsen vanaf €74
•  Elektrische fietsen

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

•  Koersfietsen met aluminium
kader vanaf €299

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

Wij aanvaarden vanaf heden

Brugge
Oostende
E40

Nieu
wpo

ort

Veu
rne

Eernegem
Donton FietsenN33

Torhout
KortrijkRoeselare

FIETSEN DONTONFIETSEN DONTON

RUIME
PARKING

VOORZIEN

WOENSDAG 11 DECEMBER telkens van 10 tot 18u doorlopend

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

Bij aankoop van 1 fiets
Enkel geldig op 11 december 2019

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

Bij aankoop van een 2e fiets
Enkel geldig op 11 december 2019

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

OVERNAME OUDE FIETS 
mogelijk bij aankoop nieuwe fiets

Aartrijksestraat 51 • Aartrijke • www.dontonfietsen.be

• NIEUW koersbroek of
   koerstrui vanaf €14,95
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戀椀樀 愀愀渀欀漀漀瀀 瘀愀渀愀昀 갠㔀　　℀
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眀眀眀⸀攀氀攀欀琀爀漀琀愀攀氀洀愀渀⸀戀攀

吀愀攀氀洀愀渀 䬀漀爀琀爀椀樀欀
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搀椀渀猀搀愀最    　㨀　　ⴀ㠀㨀　　
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VOLGEND JAAR BESTAAT FIETSENWINKEL ‘DONTON FIETSEN’ 10 JAAR. 

INFO AARTRIJKE

In 2010 opende het filiaal zijn 
deuren in Eernegem, in 2016 
verhuisden we naar Aartrijke,  
Aartrijksestraat 51. In ‘Donton 
Fietsen’, een winkel van 1.200 m², 
worden meer dan 1000 fietsen 
te koop aangeboden, waaronder 
ongeveer 300 elektrische fietsen. 
Op een veilige parking van 1.800 
m² kunnen alle fietsen getest 
worden. Service aan huis via 
een één van onze servicepunten 
is inbegrepen na aankoop. 
Ervaren techniekers staan bij elke 
verkoop paraat om reparaties en 
onderhoud uit te voeren. “ Donton 
Fietsen is niet elke dag geopend. 
De nieuwe verkoopdag kan je 
terug vinden op de website www.
dontonfietsen.be.

Aartrijksestraat 51 
Aartrijke 
www.dontonfietsen.be
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䔀䤀一䐀䔀䨀䄀䄀刀匀䠀䄀倀倀䔀一䤀一䜀 
洀愀 ⴀ 瘀爀 㨀 瘀愀渀 㤀甀 琀漀琀 ㈀甀 ☀ 

㌀甀 琀漀琀 㠀甀

稀愀琀攀爀搀愀最 ☀ 稀漀渀搀愀最㨀 瘀愀渀 
㐀甀 琀漀琀 㠀甀
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ontwerp in functie 
van uw wensen

wij volgen voor u 
de nieuwste trends

alle drukwerk 
van a tot z

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

GELEGENHEIDS
DRUKWERK

BEDRIJFS
DRUKWERK

Letterpress
Geboorte • Huwelijk • Jubileum 

Communie & Lentefeest 
...

Folders • Flyers • Brochures
Affiches • Naamkaartjes

Briefpapier • Facturen
Bestelbons • Leveringsbons

Notablokken
...

YOUR PRINTWORK
OUR DREAMWORK
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Open tijdens de weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur
Op zaterdag open van 8 tot 16 uur

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

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

TUINHUIZEN IN THERMOWOOD & PADDOCK

diverse 
nieuwe 

modellen

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

Vanaf ongeveer 30 j. beginnen de eerste tekenen 
van veroudering zichtbaar te worden.
Gelaat: verlies van elasticiteit, verslapping – vale 
blik  - ouderdoms vlekjes – hamsterwangetjes – enz. 
Lichaam: je lichaam is minder stevig – cellulitis – 
extra kilo’s – enz.

Instituut Vogue biedt u verschillende methodes van behandeling aan…. 
Klassieke behandelingen: mini gelaats- tot uitgebreide verzorgingen. – Kure: 
meer dan 1 behandeling – lichaamsbehandelingen & massages. 
Professionele behandelingen: Lift massage (by endermologie): in Kure – 
Cosmetische Micro-needling - Cosmetische mesotherapie – Lipo-massage (by 
endermologie) in Kure

“U zult ZEKER versteld staan van de resultaten”

Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende 
informatie 
 

WIL JE ER ALTIJD STRALEND UITZIEN
OOK TIJDENS DE FEESTDAGEN!
HUIDVERBETERING begint bij Instituut VOGUE
Een behandeling op jouw maat voor gelaat en lichaam

TIP
GESCHENKBON

INFO ICHTEGEM
Kalender

KOEKELARE: 27/12/2019

Basketbalclub ‘ The Red Sharks’ te Koekelare
Organiseren op vrijdag 27 december 2019 naar jaarlijkse traditie hun ‘Match der 
Titanen’. Met op het programma: vanaf 18u00 wordt gestart met een demonstratie van 
de basketschool met een éérste match voor de U8 spelertjes. Aansluitend volgt de match 
van de ouders versus ouders. Tot slot kan men aan tafel aansluiten voor het gezellig 
eetfestijn met ribbetjes à volonté. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar 
aankoop van materiaal en de algemene werking van de club. Voor meer info omtrent de 
club en voor inschrijvingen voor het ribfestijn kan men steeds terecht bij de secretaris 
van de club:  Annelies De Keyser 0497 42 35 01 of info@theredsharks.be

HANDZAME: 28/12/2019

HANDZAME KREKEROCK 2019
Op zaterdag 28 december vanaf 19.00 u gaat voor de 10 de maal het KREKEROCK 
festival door in zaal OC HANSAM te Handzame . Deuren open vanaf 18u30 . Dit is een 
initiatief van Marc Waeyaert; Martine Samyn; Rik Waeyaert; Mario Vandecasteele; 
Marnic Deceuninck; Nancy Serryn; Luc Olivier; Petra Rolly; Geert Vantoest; Dré Huyst 
en Marc Depover. Tickets kan je bekomen bij: Handzame: Café Delirium - Rojo - Friture 
Shelly’s Kortemark: ‘t Oud Cortemarck - Breughel Lichtervelde: PRINTBAar Gits: Drums & 
Co Torhout: Top Disc Koekelare: De Blaaspijp Staden: De Weunwaegne Ichtegem: Café 
Sint Cecilia Online kan je eveneens tickets bestellen: krekerock@hotmail.com. Inkom 
bedraagt € 12 in voorverkoop . De dag zelf: € 15 De opbrengst van het festival is tvv 
CADAATAN KORTEMARK die op de Filippijnen, op het eiland CEBU, het armoedig leven 
van de schoolgaande jeugd wil verbeteren door voedsel te bedelen en de infrastructuur 
van de schooltjes grondig aan te pakken. info: www.cadaatan.be.

TORHOUT: 29/12/2019

Winterwandeling over het Fonteinpad.
We starten aan het kapelletje voor alweer een wandeling over voetweg 21. We komen 
alles te weten over de druïden in Wijnendalebos en hoe ze de winterzonnewende 
vierden. Daaruit zijn onze kerstrituelen ontstaan. Zoals gebruikelijk deze tijd van het 
jaar wordt na afloop een glaasje Glühwein aangeboden. Afspraak om 10.00 uur aan het 
kapelletje, langs de Zr. Clarastraat in Ichtegem, op het kruispunt met de Fonteinstraat. 
Einde omstreeks 11.30 uur. Info: Bart Van Thuyne  (0479 / 81 29 63).
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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

DE ‘KERSTMARKT’ EN ‘MUZIEK IN HET DORP’ GAAN DIT JAAR DOOR OP 
ZATERDAG 21 DECEMBER  2019 TE KOEKELARE…

INFO KOEKELARE

Het Feestcomité  heeft opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om voor 
de 11e maal  een editie van de succesvolle Kerstmarkt/Muziek in het Dorp in 
te richten op zaterdag 21/12/19 vanaf 16.00 uur. Het programma werd op 
dinsdag 19/11/19 aan de pers voorgesteld in Café De Kroon.

De restauratiewerken aan het Gemeentehuis zorgen voor een paar kleine 
wijzigingen aan de opstelling van de Kerstmarkt, aldus voorzitter Bert Dehullu. 
Het podium komt centraal in het midden van het  Sint-Maartensplein. De 22 
deelnemende verenigingen zullen zij aan zij op de Markt rondom het podium 
opgesteld staan. Het Sint-Maartensplein zal dus weerom mooi vol staan.   
Daarnaast zal ook het pleintje voor ‘De Kroon’ deels ingenomen worden door 
de voorziene kinderanimatie. Uiteraard zal het plein naar jaarlijkse gewoonte 
opnieuw sfeervol verlicht worden. Naast de kerstverlichting van de Gemeente 
wordt zoals gebruikelijk ook bijkomende sfeerverlichting voorzien. Het beloofd 
opnieuw een zeer gezellige aangelegenheid te worden, maar details werden 
niet gegeven… die zal je de dag zelf ter plaatse moeten ontdekken. 

Kort samengevat ziet het programma van de Kerstmarkt er dit jaar als volgt uit:
 - Aanvang Kerstmarkt met start van de X-MAS Trail aan de Sporthal.
 - Tussen 17.00 en 19.00 u aankomst van de X-MAS Trail op de Kerstmarkt. 
  Er wordt muziek voorzien zodat het een sfeervolle aankomst wordt.
 - Om 18.30 u tot ong. 20.30 u wordt de Kerstmarkt definitief op gang  
  geblazen door de Vosjesvrienden, die net als vorig jaar niet meer optreden  
  vanop het podium maar wel zullen rondgaan langs de diverse standen. De  
  Vosjes zijn een vaste waarde op de Kerstmarkt en zorgen voor de 
  nodige sfeer !
 - Vanaf 19.00 tot 21.00 u zullen zij vervoegd worden door minstens één  
  straatensemble.
 - Vanaf 18.30 tot 21.00 u is er nog allerlei randanimatie voorzien. 
  Het spreekt vanzelf dat er ook dit jaar  een vuurelement voorkomt in de 
  Kerstmarkt. Voor dit jaar ligt CIRQ MYSTIEK vast. Twee mysterieuze figuren 
  zweven rond en door het publiek op hun segways. Met hun sarcastisch, 
  uitdagend en plagend karakter leggen ze werkelijk het vuur aan je schenen. 
  Maar ze kunnen ook lief zijn… ze zorgen voor verwondering en magie.
 - Rond 21.00 u begint dan een live optreden op de markt van ‘DIE FREDDIES’ 
  (Een zijsprong van Chris Vantongelen, bekend als een van de drie
   Romeo’s). Samen met zijn kompanen , brengt hij een bonte mengeling van 
  de beste Duitse en Nederlandstalige après-skihits. Vorige zomer stelde hij 
  dit project voor in de ‘Moosebar’ op Tomorrowland en het werd een instant  
  succes !!

Uiteraard zullen tijdens de Kerstmarkt opnieuw enkele straten afgesloten 
worden voor het verkeer… hierop komen we later, in de weken vlak voor de 
Kerstmarkt nog zeker terug!
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BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

Supportersclub De Clubboys
Lokaal Cafe Velodroom

Bruggestraat 29 - 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 9 NOVEMBER 19.30 u

Torhout KM
K. OLSA BRAKEL

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM

ROGGHE

7 en 8 DECEMBER 2019

Oostendestraat 344 - Torhout 
050 21 18 47 - www.rogghe-bvba.be

OPENDEUR
KORTING

OPENDEUR bij Kunstgalerij ROGGHE

KUNSTGALERIJ BRONS, 
MURANOGLAS, AMETHIST, 
SCHILDERIJEN,  KLEINMEUBEL,...

Telkens van 9u30 tot 18u30 doorlopend

HAPJE & DRANKJE
+ leuke attentie!

HET ZEDELGEMSE BATJESCOMITÉ LANCEERT DE ALLEREERSTE WINTERBATJES!

INFO ZEDELGEM

De Zedelgemse Batjes zijn bekend als een jaarlijks driedaags dorpsfeest in 
Zedelgem rond de 10° augustus. Aangezien een jaar wachten op het tofste 
dorpsfeest van de streek voor velen een kwelling is... hebben de leden van het 
Batjescomité beslist om dit jaar de allereerste WINTERBATJES te organiseren.  
Op vrijdagavond 20 december zetten we samen de vakantie in, op een 
muzikale en feestelijke manier. Vanaf 17u is er Late Night Shopping bij diverse 
Zedelgemse Handelaren. Ondertussen zorgt MusicMaster Ward, een jong DJ 
talent van eigen bodem, voor de opwarming op het P.A. Vynckeplein. Om 20 u 
verwachten we er de 6-koppige coverband Mr. O & The Havanas op het podium. 
Zij zullen een mix brengen van bekende rocknummers en Nederlandstalige 
meezingers.  Kortom, ambiance gegarandeerd! Er worden standjes voorzien 
met diverse Jenevers van Filliers, alsook Glühwein, pils, frisdranken, cava en 
warme chocolademelk. Men zal zich kunnen verwarmen aan de kacheltjes van 
Steven Slabbinck, alias Bert’n ’s iezer. 

Leden van het Batjescomité:  v.l.n.r 
Roeland Watteeuw, Stijn Beschuyt, Tom Deneire, Jochen Bruneel, Wouter 
Vlaemynck, Bert Boeve, Kristof De Kimpe, Jonas Devos.

BALOVERHANDIGING MATCH KM TORHOUT

Volg ons via www.kmtorhout.be

Bruggestraat - Torhout - info 0475 91 52 90

MATCHBALSCHENKER

Terrastegel.be Pieter Miny
Kwaplasstraat 21A- 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 23 NOVEMBER 19.30 u

Torhout KM
K.S.V. BORNEM

THUISMATCH TORHOUT 1992 KM
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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

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

Bedeling Bazuin 100%
Onze investering voor
adverteerder en lezer !

met
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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

DE PLAATSING VAN EEN HARTSTARTER BIJ 
HET EUREKA ATHENEUM TE TORHOUT.

Het AED-toestel wordt buiten aan de school, Rijselstraat 110 te 8820, geplaatst 
zodat het toestel in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is. Het 
project staat vermeld op de website van de school: http://secundair.go-eureka.
be/startpagina-2/ De realisatie van dit project is een initiatief van de vzw 
HeartSaver, onder het Peterschap van cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. 
Pedro Brugada.

INFO TORHOUT

SINT- MAARTEN OP BEZOEK IN DE 
BASKETSCHOOL VAN ‘ THE RED SHARKS ‘ 
KOEKELARE 

Op zaterdag 9 november was er speciaal bezoek bij de basketschool ‘The Red 
Sharks’ te Koekelare. De Sint en zijn zwarte pieten kwamen de kleine red sharks 
verrassen op hun wekelijkse training. De pieten deden hun uiterste best om de 
oefeningen mee te doen, maar dat lukte hen nog niet zo goed. Tot slot kregen 
alle spelertjes een basketbal en een lekkere chocolade van de Sint.
 
Voor meer info omtrent de basketschool: info@theredsharks.be of bij Annelies 
De Keyser 0497 423501

Op de foto zien we de spelers van de basketschool en U8 samen met hun 
coachen Chadia Maelegheer, Margaux Delameilleure, Joke Vanzieleghem en 
Mathijs van der Kaaden. 

‘FAIRE FEESTEN’ MET DE OXFAM-
CADEAUDAGEN POP-UP-WEEKEND OP 
14 & 15 DECEMBER IN OC DE SCHOUW
De eindejaarsfeesten naderen met rasse schreden. Kerst- en Nieuwjaar worden 
gevierd, tijd om cadeautjes aan de haak te slaan. Ook de Lichterveldse Oxfam 
Wereldwinkel vindt dat een leuke tijd en pakt uit met cadeaudagen en trekt 
daarvoor in navolging van de nationale Oxfam-campagne voluit de kaart voor 
‘Faire Feesten’. Dat doen ze in OC De Schouw met hun traditionele POP-UP-
weekend op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019.

Programma: 
Er is een wijndegustatiehoek en je kan er kennismaken met verschillende 
voedingsproducten en lekkere proevertjes. “Op zondag 15 december is er een 
aperitiefconcert met Fien & Yann Muylle. Zij brengen er piano en voordracht 
samen in een verrassende voorstelling. Aansluitend daarbij kan Iedereen zich 
inschrijven voor het spaghettifeest op zondagmiddag. Er is veggie of bolognaise 
in de aanbieding.” “In de Foyer is er doorlopend een gezellige ‘Faire Feestelijke 
bar’ met koffie, thee en/of taart. Ook de frisdranken van OWW en de wijnen zijn 
er verkrijgbaar aan een democratische prijs”, klinkt het bij Hilde. “Sinds dit jaar 
hebben we ook een eigen aanbod Oxfam bieren met de keuzemogelijkheden 
blond, bruin en tripel.” 

Maar de cadeaudagen draaien niet alleen rond de Oxfam wereldwinkel. Er 
zijn ook nog andere standhouders die dit weekend de Oxfam-cadeaudagen 
glans zullen geven. “Alle standen die te bewonderen vallen, zijn ofwel lokaal/
sociaal actief of hebben een link met een project waar wordt ingezet op de 
verbetering van de levensomstandigheden voor lokale mensen”, vervolgt Hilde 
nog enthousiast. “En terwijl ouders uitgebreid genieten van het ruime aanbod 
kunnen kinderen terecht in onze voorziene speelruimte. Music For Life Naast 
de samenwerking met een Music For Life project hebben de initiatiefnemers 
dit jaar ook de steun van een paar MFL-vrijwilligers tijdens de Cadeaudagen of 
in de winkel tijdens de eindejaarperiode.  De cadeaubeurs in OC De Schouw is 
open op zaterdag 14 december van 13 tot 21 uur en op zondag 15 december 
van 10 tot 17 uur. – Tekst en foto Eric Vanhooren

De vrijwilligers van Oxfam Lichtervelde kregen een zeefdrukworkshop T-shirts 
bedrukken van Niek Devos van PrintBaar zodat ze er zelf hun T-shirt voor de 
Oxfam-cadeaudagen in OC De Schouw konden maken.

INFO KOEKELARE INFO LICHTERVELDE

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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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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1 bon per klant - geldig tot 1 januari 2020

B
O

N

GRATIS LOTEN5 Deze bon afgeven bij één 
van de deelnemende handelaars van Ichtegem
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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

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

Dansnamiddag "DE MOTE"
Belhuttebaan 40 - 8680 Koekelare. 

Inkom 5 euro gratis koffie-taart. 
14.00 u 17.00 u. Data 13.01 - 10.02 

- 09.03 - 20.04 - 11.05 - 08.06 - 
Inschrijven 0472/518232

 14664-2048

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

8

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

Nijverheidsstraat 5 - 8680 Koekelare

Carwash
TEN BARNE

WASSTRAAT
4 OVERDEKTE

SELF CARWASH PISTES
RINGLAAN

AD
DELHAIZE

TEN
BARNE

CONTAINER-
PARK

ALDI
AVEVE

ALGEMENE SCHILDERWERKEN
EN BEHANGWERKEN.

Plamuren van Gyproc.
Gratis prijsofferte.

Voor meer informatie bellen naar:
0478/26 83 04

 13195-2043

ALGEMENE SCHILDERWERKEN
FIJNSCHILDER TOM

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

Contact 0479/436459
info@fijnschildertom.be

 14654-2044

KAMERS TE HUUR
dag en nacht
ICHTEGEM

051/58 00 19

 76
65

-1
89

6
AANKOOP
INBOEDELS
allerhande opruimingen

ophaling oud ijzer

0494/857 395
info@verkoopzaalrobbe.be

 12731-1907

GORDIJNEN
AMERICAN STORES 

RETOUCHES
GRATIS METEN

EN PRIJSOFFERTE
Vandenweghe Ellen

Korenbloemstraat 37
Torhout - 0473 24 63 80

11
92

3-
16

25

Algemene & decoratieve schilderwerken
Fijne interieurafwerking

Kleine Potelstwegel 7 - Koekelare
Gsm 0495 54 09 92 - christophe.verwee@telenet.be

www.decoratieverwee.be

Verwee Christophe

1°
w

/m
nd

/T
OZ

TE HUUR

gelijkvloers appartement
met 2 slaapkamers

te Koekelare Zuidstraat 7a
575 € algemene kosten inbegrepen.

Tel. 0495/328418
 11661-2049

• Kies eerst een cijfer of een bewerking en klik daarna op de

sudoku.

6 4 3 1 5

1 5 4

1

4 1 5

6 4 3 2 1

1 2 5

Sudoku Generator https://www.sudokuweb.org/nl/

1 van 1 20/03/19 08:41

• Kies eerst een cijfer of een bewerking en klik daarna op de

sudoku.

2 6

6 5 4 1

3 5

6 4

3

3 6

Sudoku Generator https://www.sudokuweb.org/nl/

1 van 1 20/03/19 10:45

SUDOKU
In de sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden ingevuld, en wel op zodanige 
wijze dat: op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt. in elke verticale kolom elk 
cijfer slechts één keer voorkomt.
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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 5 december t.e.m. woensdag 11 december 2019.

€ 21,00/kg

€ 19,90/kg

€ 12,50/kg

€ 17,95/kg

€ 16,85/kg
Hamburger

Notensalami

Brugge belegen

Dunne lende Tonijn cocktail

Gemarineerd varkenskroon

20% KORTING 30% KORTING

25% KORTING 30% KORTING
€13 93

€14 70

€11 79

/kg

/kg

/kg

2+1 GRATIS 30% KORTING

€10 00

€13 46

/kg

/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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De Koninck
A. Deleustraat 68 Torhout (Wijnendale)

050-21 22 49
de specialist in dames en herenjassen

www.kledingdekoninck.be

Open elke dag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18.30u
Zondag van 9u tot 12u -  Maandag gesloten

Volg ons op

A. Deleustraat 68
WIJNENDALE (KERK)
T 050 21 22 49

De specialist 
in dames- en herenjassen

GRATIS 
RETOUCHES

De kalenders 
voor 2020 

liggen klaar

De Koninck
A. Deleustraat 68 Torhout (Wijnendale)

050-21 22 49

Kleding

2020
www.kledingdekoninck.be

• 56 appartementen en 2 handelsruimtes

• garages en / of parkeerplaatsen

• Oppervlaktes tussen 66 m² en 127 m²

• Appartementen met zonneterras (tot 64 m²)

kantoor brugge
torhoutse steenweg 344
050 688 388
brugge@panorama.immo

E-Peil ≤ 50
vg – wg – gvkr – gvv

Vaartdijkstraat 20
Brugge

Nieuwbouwproject 
Gertrude – Bovekerke 

E-Peil 90
 vg – wg – gvkr – gvv

•Nieuwbouwappartementen met 2 of 3 slaapkamers
• Mogelijkheid tot aankoop autostaanplaats

• Oppervlaktes tussen 82 m² en 128 m²
• Smaakvolle binnenafwerking

• 56 appartem  en 2 handelsruimtes

• garages en / of parkeerplaatsen

• Oppervlaktes tussen 66 m² en 127 m²

• Appartementen met zonneterras (tot 64 m²)

kantoor brugge
torhoutse steenweg 344
050 688 388
brugge@panorama.immo

E-Peil ≤ 50
vg – wg – gvkr – gvv

Vaartdijkstraat 20
Brugge

• 56 appartem  en 2 handelsruimtes

• garages en / of parkeerplaatsen

• Oppervlaktes tussen 66 m² en 127 m²

• Appartementen met zonneterras (tot 64 m²)

kantoor brugge
torhoutse steenweg 344
050 688 388
brugge@panorama.immo

E-Peil ≤ 50
vg – wg – gvkr – gvv

Vaartdijkstraat 20
Brugge
Oudstrijdersstraat 4
Bovekerke

Prijzen v.a 

€ 160.000


