
Nieuwe webshop van Oosterzele 
onderneemt is gestart... de ‘kick-off’ 
sessie werd gegeven op zaterdag 
30.09.2017 op de Oosterhoeve bij 
Ubeon te Oosterzele. 

Hugo Verstraeten deed het welkomstwoord met voor-
al veel dank aan allen die aan dit project meewerkten 
of ondersteunden.  In eerste instantie de deelnemen-
de handelaars en straks hopelijk de talrijke klanten. De 
klant kan voortaan 365 dagen per jaar, 24/24 u, bestel-
len en kiezen voor afhalen of thuis laten afleveren.  De  
afleverservice wordt overwegend georganiseerd geza-
menlijk met het 
afleveren van de 

bestellingen die uitgevoerd worden door feestzaal Ter 
Ginstberg (voor de dagschotels van het ACMW°-.  Zo-
doende zijn er geen extra vervuilende koerierdiensten 
die hiervoor extra gaan rondtoeren. Gedéputeerde 
Sander Vercamer was fier dat de provincie een dergelijk 
mooi project kan ondersteunen met een bescheiden 
bijdrage vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.  De pro-
vincie ondersteunde reeds meerdere projecten voor de 
lokale economie in Oosterzele en Unizo Land van Rho-
de.  Het zijn altijd projecten met een drang naar vernieuwing en binding en verankering met 
de lokale bevolking. Burgemeester Johan van Durme 
onderstreepte het belang van lokaal aankopen doen 
en een lange termijn garantie van behoud van de lo-
kale handelaars die allen samen hoofdsponsor zijn van 
talrijke Oosterzeeelse verenigingen... 

Steffert Vanneste (die samen met zijn echtgenote Les-
ly Van den  Berge) via hun bedrijf Quanto instaan voor 
de techniek achter de vernieuwing van de website en 
het opzetten van een nieuwe gezamenlijke webshop.  
Steffert verduidelijkte de immense groei en groeikan-

sen van online bestellingen , ook in de landelijke ge-
meente Oosterzele.  Reeds jaren stellen we vast dat 
er een koopvlucht is naar de handelscentra in de om-
liggende gemeenten, vandaag is de groeiende koop-
vlucht vooral naar de webwinkels.

Met dit initiatief wordt de lokale handel kernver-
sterkend  voorzien van één gezamenlijke webshop. 
Samen zijn de intussen meer dan 10 aangesloten 
handelaars het grootste digitale grootwarenhuis van 
Oosterzele.



Steffert Vanneste overtuigde de noodzaak aan de hand van  een aantal evoluties die niet 
te stoppen zijn.  Later ondersteunde Jan Kriekels van Jaga het element lokale economie is 
ecologische economie.  Jan onderstreepte de absolute noodzaak van dagelijks bezig te zijn 
met onze eigen inbreng om de strijd tegen het verwateren van onze aardbol te vertragen in  
plaats van het nog te versnellen.  De cijfers zijn duizelingwekkend !

Jan Kriekels is daarom bijzonder gelukkig met het Oosterzeelse initiatief en het is een begin 
van het samen met de lokale handelaars en de lokale bevolking fier zijn op het vormen van 
één “community” ... samen kunnen wij hierdoor een inbreng doen om wat Oosterzele betreft 
de verdere vervuiling van de lucht tegen te gaan.  Alles wat verstookt wordt is immens scha-
delijk voor de inkrimping van de dampkring. Dus iedere onnodig koerierdienstwagentje in 
oosterzele er buiten houden , door gebruik te maken van ons één lokaal afleversysteem is 
een voorbeeld van ecologische economie... Oosterzele mag hier  fier op zijn.. het is nu aan 
de consumenten om er gebruik van te maken . Het forum is er , het kan en  mag nog verder 
groeien , er zullen zeker nog bijkomende handelaars zijn;

Vandaag kan je alvast bestellen via de webshop bij  13 handelaars zijnde :  Apotheek Min-
naert, Bakkerij Bulthé , Bloemen en boeketten De Keyster, Chris Decor , Fietsen Stefan, 
Het Zoeteke , MADE BY VERO, Optiek Eveline, Slagerij Kurt,  Traiteur Jo Steurbaut, Tré-
sor D’ Axelle, Tuincentrum Eric Suenaert, Verzekeringen De Groote.  En binnenkort zijn 
er zeker nog een aantal bij, die zich nu aan het voorbereiden zijn om zich aan te sluiten ... 
vrij snel zullen er meer dan 20 handelaars zijn waar je kan bestellen...en voor zij die nog niet 
aangesloten zijn.. je bent welkom... Beste inwoners probeer het uit, vertel het ons als het nog 
niet loopt zoals verwacht... vertel het anderen als de service super goed werkt ... en  samen 
bouwen we verder aan een verfijning en gaan we samen het grootste digitale grootwaren-
huis van Oosterzele uitbouwen... succes !  En op dagen dat de traiteurdienst niet kan ingezet 
worden ; kan het groene wagentje van de gemeente alvast een reserve optie zijn... dit wordt 
nog bekeken hoe het kan ingezet worden. Hier rond foto van het groene wagentje.

Een aantal aanwezige bestuurders/handelaars reden in en door de najaarsbuien letterlijk en 
figuurlijk de doop van de nieuwe webshop in ; en bezochten samen met oa Jan Kriekels een 
aantal van de deelnemende handelaars ... het startschot is gegeven !


