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Vraag uw slaapspecialist naar de actievoorwaarden:

Voor een complete Auronde 1000, 160/180 x 200, inclusief comfortabele vlakke spiraalbodems en    
  Auping AVS Inizio matrassen betaalt u geen €2.075, maar slechts €1.695. Aanbod geldig tot 14 november 2007.

Auping nights, Better days

Een complete Auronde nu slechts €1.695 
in plaats van €2.075 

Heiststraat 110  •  Zeebrugge  •  Tel. 050/54.41.24  •  info@zmc.be
Ook open op zondagnamiddag • Gesloten op woensdag en feestdagen

ZEEBRUGSE MEUBELCENTRALE

RUIME KEUZE

DONSDEKENS

OCMW MIDDELKERKE

Het OCMW Middelkerke gaat over tot het organiseren 
van selectiegesprekken voor het aanwerven van (m/v): 

2 POETSVROUWEN 
(niveau E1–E3) voor een halftijdse betrekking voor
onbepaalde duur in het kader van de dienstencheques. 

Functie-omschrijving: • schoonmaak van woningen van senioren, mindervaliden
en zieken in groot Middelkerke • kleine occasionele naaiwerken, wassen en
strijken.

De kandidaten moeten beschikken over vervoer.

Aanbod: • gratis hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques van 4 euro • gunstige
verlofregeling • de verloning gebeurt volgens de openbare sector niveau E
(min. 752,61 euro bruto per maand).

Voor meer inlichtingen betreffende functie inhoud en profiel kunt u terecht bij
Vangaever Caroline, 059 31 92 30.

Uw schriftelijke kandidatuur, samen met uw curriculum vitae, moet tegen uiterlijk
14 november 2007 bezorgd worden aan OCMW Middelkerke, t.a.v. de voorzitter,
Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke.

Namens de Raad: • De secretaris, Jan Van Parijs
• De voorzitter, Geert Galle

Aan- & verkoop van alle strips, alles over
Kuifje, smurfen, Star Wars-beeldjes,

Barbies, euromunten en oude munten !

GGRIZIO Christinastraat 58
Oostende 059/51.09.10

www.grizio.be
Gezien in Jambers & Telefacts

WIJ ZOEKEN DRINGEND
woningen en app. TE KOOP
voor bestaand cliënteel. 
Bel ons vrijblijvend
Immo Dot 059/80.34.38
www.immodot.be

STEEDS RUIME KEUZE
AAN

TOONZAAL
KEUKENS EN 
BADKAMERS

-50%
INBOUWTOESTELLEN
(diverse merken)

STUNT
-PRIJS

Eernegemstraat 36
Aartrijke 

tel. 050/24.01.03 
fax. 050/20.18.03

Privaat persoon zoekt een
app.gebouw/ opbrengst -
eigendom aan te kopen met
2, 3 of meerdere app.en.
Discretie verzekerd. Tel.
050/42.70.42 of
gerano@scarlet.be

AUTO’S KURT : Tweedehands -
wagens, wisselstukken, ruilmo -
toren. Overname van uw auto
mogelijk. Afhalen van autowrak
met attest voor sloop. Open van
14-17u. Gesloten zon- en maan -
dag. Brugsestwg. 4, Oost ende.
Tel. 0475/23.26.63 
autoskurtoostende@skynet.be

0475/47 11 11

LEFFINGE
Bouwgrond

te koop

OP ALLE TUINHOUT
(palen, schermen, bloembakken, biels, 
rolborders, tegels, planken, pick-nicktafels, 
dierenhokken, vijverbruggen, pergola’s, 
hekkens, enz...)

NU -10%
BIJ AANKOOP VANAF 50€

MAXI-STOCK • ICHTEGEM 
ZIE VOORLAATSTE PAGINA geldig van woe 31/10/07 t.em. 8/11/07

Recent ruim app. met
duinenzicht. Ink., liv. met inger.
bar-kkn., inger. badk., 2 slpk. en

terras voor- en achteraan. TH/245.
Huurprijs: €600

AGENCE

Tel. : 059/70.70.10

TE HUUR BREDENE

TE HUUR : Torhout, alleenst.
woning alle comf., 3 slpks, gar.,
tuin, Tel.051/58.99.71 

006737TKB

TE KOOP : gewonnen reis
EGYPTE vr. 2 pers. all inclus.,
vlucht inclus. pr. OTK tel.
051/31.71.02 006755TK

GEVRAAGD : afwashulp voor
weeekendavonden (ongev. 3 a
4 u) en feestdagen. afwas met
de hand. tamelijk zwaar werk.
Restaurant Kazoe Zandvoorde
Tel. 059/267.132 006768TK

GEVRAAGD
voor onmiddellijke indiensttreding

✔ Verkoopster
(full-time)

Slagerij Dumalin
Duinenstraat 185 • Bredene

ook open op zondag van 7.30u. tot 19u.
059/51 90 45

TIPS : service en informatie,
zomaar GRATIS in je bus !

GISTEL

Ook barbecue in de winter
Je kan ook een barbecue houden in de winter. Het is

niet alleen super gezellig, maar ook culinair niet te

versmaden. De kneepjes van het vak leer je nu tijdens

een driedelige cursus van de barbecuespecialist bij uit-

stek, Kurt Dekoninck van Traiteur Matthias. De data

zijn 13 & 20 november en 4 december. Meer info:

0475/33 01 25.

OOSTENDE

Kerstmarkt Keulen
Op vrijdag 7 december om 10 uur trekt Bistro van

Gogh (Torhoutsesteenweg 601 te Oostende) naar de

kerstmarkt in Keulen. Ze reizen met de bus en er is

één overnachting in “Am Augustinerplatz” voorzien.

De deelnameprijs bedraagt slechts 100 euro. Voor info

en inschrijvingen: 059/50 20 16

Ichtegem behaalt zilver 
in Japan

In het hoofdkwartier

van Suzuki in het Japan-

se Hamamatsu vond

onlangs de finale plaats

van de “Suzuki World

Technical Skill Competi-

tion”. Benny Becue,

zaakvoerder en techni-

cus van Motozaak De

Engel uit Ichtegem be -

haalde zilver nadat hij

een technische diagnoseproef op een GSX-R1000 tot

een goed einde bracht. Hij won voordien al de Euro-

pese finale in het Duitse Bensheim.

OOSTENDE

Over CO2 
en klimaatopwarming

Op maandag 5 november om 20 uur is onderzoeks-

journalist Eric Cornand te gast in Hotel Royal Astrid,

Wellingtonstraat 1 te Oostende. Op uitnodiging van

Synergio brengt hij een zeer interessante visie op de

klimaatopwarming. De ingang bedraagt 8 euro.

GISTEL

Open deur OCMW
in De Zonnewijzer

Het Gistelse OCMW houdt van 5 tot en met 8 novem-

ber opendeurdagen in dienstencentrum De Zonnewij-

zer in de Bruidstraat. Er is doorlopend een budget-

beurs waarbij wordt gewezen op de gevaren van

onder andere overconsumptie die leiden tot budget-

problemen. Op woensdag 7 november om 14 uur is er

ook nog een Similes-infonamiddag met als centraal

thema “Hoe omgaan met depressie, suicidegedachten

en suicidepogingen”.


