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www.optiekeveline.be

Stationsstraat 31
Scheldewindeke

 
09 362 02 95

 

actie tot eind juni 2020

di-vrij:     9u30 - 12u30            
                13u30 - 18u
zat:          10u - 17u 
zon-ma:  gesloten

DEELNEMER
WEBSHOP

OOSTERZELEONDERNEEMT

WWW. 
.BE

“Try it and tell it”

Kies en voeg
toe in je mandje

Betaal online 
vanuit je zetel

(thuisgeleverd of 
afgehaald).

Vooraf bestellen 
= niet wachten

Tijdens de corona-crisis, en ook erna,

kan je lokaal digitaal winkelen.

Je kiest en haalt het af zonder wachten 

of laat alles GRATIS bij u thuis afleveren 

EN steun de lokale handelaars

in deze crisistijden !

DEELNEMER
WEBSHOP

OOSTERZELEONDERNEEMT
WWW. .BE

DEELNEMER
WEBSHOP

OOSTERZELEONDERNEEMT
WWW. .BE

Thuislevering

Koop lokaal, ook digitaal
op webshop

www.oosterzeleonderneemt.be
Samen met alle deelnemende handelaars
vind je nagenoeg alles wat je nodig hebt...
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Marktplein 2
Scheldewindeke
Tel. 09 363 04 00
Gsm 0477 55 71 97

Kantooruren :
Maandag : op afspraak
Dinsdagvm : 10 - 12
Woensdag :  10 - 12
Donderdag : 10 - 12
Vrijdag :  16 - 18
Zaterdag : op afspraak
Afspraak mogelijk, ook buiten de kantooruren
e-mail :  makelaar.jm@telenet.be
   degroote@verzekeringen9860.be
www.verzekeringen9860.be

#

#
#

#

Verzekeringen

De Groote nv
Jean Marie

DEELNEMER
WEBSHOP

OOSTERZELEONDERNEEMT
WWW. .BE

“Panta Rhei”

Alles evolueert, alles wijzigt... de omgeving, ook wijzelf, de familie...
onze noden en behoeften...
Zijn onze verzekeringen mee geëvolueerd ?
Nog aangepast aan onze huidige situatie ?
Laat je verzekeringsdossier eens doorlichten !
Dat is gratis ! 
Maak  een afspraak, en tot . . .

WELKOM !

Uw verzekeringsdossier nog in orde?
   Wij willen graag helpen en advies geven!



Ramen  en  deuren

Vrijhem 26
9860 Oosterzele-Balegem

Tel. & fax 0032 (0)9 362 35 11
Gsm 0032 (0)495 51 07 38

Email: info@jeroenvdv.com
www.jeroenvdv.com

Jeroen
Van De Velde

Alu - PVC - Hout





Slagerij
Günther & Wendy

Pelgrim 12 - Scheldewindeke - Tel. 09/324.60.67
www.slagerijguwe.be

Voor uw “thuis”restaurant

is er maar 1 adres

voor kwaliteit en versheid !



Iedereen dol op de wereldbol

GILO
Oosterzele - Balegem - Scheldewindeke
Tel.: 09 362 61 20 • directie@oosterzele.be • www.gilo.be

Openklasdagen 2020
voor kleuters:
Afdeling Balegem en Scheldewindeke:  
WOENSDAG 25/3, 13/5 EN 17/6
Afdeling Oosterzele:
VRIJDAG 27/3, 13/5 EN 17/6

Iedereen dol op de wereldbol



 
 

Paasmenu 
Agathea - Landskouter 

 
Zondag 12 april 2020   - 12.00 u 

 
 

Verwelkoming met Cava brut als aperitief en verwenbordje 

 
Velouté van asperges met grijze garnalen 

 
Ragout van lentegroenten en gebakken zeebaarsfilet 

 
Lamskroontje met rozemarijnsaus, peultjes, asperges en  

gratin dauphinois à la Provençale 

 
Lekkers van de Paashaas 

Roomijs met crème Anglaise en vruchtencoulis, 
“Hoorn des overvloeds” met profiterolletjes” , 

grote diversiteit van luxe pâtisserie, mini patisserie,  bavarois,  
glaasjes chocomousse en gourmandisen, 

crème brûlée, rijstpap, drooggebak, verse fruitsalade 

 
Koffie of thee  

 
 

€ 65,00  met aperitief, witte en rode wijn, water  bij de maaltijd 
 
 

  
 
09-252.49.10           www.agathea.be 
Reservering per e-mail  : info@agathea.be                                       
(reservering is geldig na onze bevestiging) 
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DORP 15 - 9860 OOSTERZELE
09 362 60 32

Openingsuren:

dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Contact : tel 09/362 60 32  of  online boeking

8u30 - 12u00
8u30 - 12u00

8u30 - 12u00
8u      - 12u00

13u30 - 18u00
13u30 - 17u00
13u00 - 20u00
12u30 - 18u00
12u30 - 15u30 

Het is onze missie om elke dag opnieuw voor onze klanten

 een toffe snit en kleur te creëren in een ontspannen sfeer

  en hun blij zien buiten te gaan...

Op vertoon van studentenkaart:
 korting
       Snit - handdrogen :
 Girl  49 €
 Boy 29 €

Ontdek ook onze
peter - meterschap-actie

        Gesloten op maandag en zondag
        Dinsdag 8u30 - 12u     13u30 - 18u
        Woensdag 8u30 - 12u     13u      - 18u
        Donderdag       13u      - 20u
        Vrijdag 8u30 - 12u     12u30 - 18u
        Zaterdag 7u45 - 12u     12u30 - 16u

Afspraak online
esthetique-bote.optios.net
of
telefonisch
0470 85 31 01

Dorp 15, 9860 Oosterzele







Balegemstraat 1 .  9860 Balegem
Tel. 09 362 57 18 .  0475 40 22 44

info@chrisdecor.be .  www.chrisdecor.be
www.oosterzeleonderneemt.be

Chris
Decor

v.o.f.

Interieur ?
Eén adres :

Openingsuren :
dinsdag t.e.m. vrijdag : 9 - 12 & 13.30 - 18 u

zaterdag : 9 - 12 & 13.30 - 16.30 u
zon- & maandag gesloten

Schilder- &
behangwerken

Verf . Behang
Stoffen . Gordijnen

Overgordijnen
Optrekstores



 

Voor AL uw verzekeringen en beleggingen moet u bij bvba Windofin zijn. In ons kantoor bieden wij u 
een waaier aan mogelijkheden! 

Waaruit bestaan onze diensten? 

 Ruim aanbod voor uw auto-, brand-, familiale, hospitalisatie-, 
rechtsbijstandsverzekering en nog veel meer. We werken met heel wat 
verzekeringsmaatschappijen = UW VOORDEEL! 

 Fiscale optimalisatie 
 Raad over Financiële Planning 
 Beleggingen :  een brede waaier aan producten in tak 21-23-26. Vraag ernaar, dit zijn 

alternatieven voor de klassieke spaarrekeningen. 
 Voordelige tarieven voor startende ondernemers. 

NIEUW en UNIEK in Oosterzele en omstreken 

De huurgarantieverzekering : Bescherm u als eigenaar tegen onbetaalde huur en geniet van 
bijkomende waarborgen. 

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers. Een must voor IEDERE werknemer. 

Alle info : 

Bvba Windofin, Stationsstraat 74 te Scheldewindeke  

RPR Gent, afdeling Gent 0819.930.112 

Telefoon : 09/362.06.56 

Email : info@windofin.be 

Website : www.windofin.be 

Financiële rekening : AXA BE85 7512 0443 3806 

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan voor al uw verzekeringen.  
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Café - Restaurant - Feestzaal
‘t HOF van ORANJE

Reserveren via 09 360 01 27
 ‘t HOF van ORANJE         Oudenaardsesteenweg 2         9860 Balegem

Vrijdag 10 april &  maandag 13 april 2020

Paasmenu
HAPPY EASTER

PAASDINER
Zaterdag 11 april 2020 om 19 uur

VERRASSINGSMENU

(wijnen inbegrepen)

Luc Steeno

Zondag 12 april 2020
Aanvang 12u

Paaszondag Happening
Excellent diner

2 x 40 min. Live optreden
Sfeer, gezelligheid, ambiance

Meet & Greet met artiest
Een onvergetelijke paaszondag

Frank & Christel Galan

Nu tijdens de coranasluiting

MOGELIJKHEID OM MAALTIJDEN AF TE HALEN OP AFSPRAAK

steeds tot uw dienst...  ook in moeilijke tijden

Wees erbij en boek snel

uw beste plaatsen !



Lange Ambachtstraat 14 • 9860 Oosterzele
Tel.: 09/362.39.95 • info@geedeco.be • www.geedeco.be

Voor al uw:
Buitenschrijnwerk in Hout:

Ramen, deuren, poorten
Daktimmerwerk en houtskelet

Houten gevelbekleding.
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SCHOONHEIDS- &
VERZORGINGSINSTITUUT

GELAATSVERZORGING, RELAXATIE
en ANTI-AGING :

LED - DUO-LIFT - RADIOFREQUENTIE
MICRODERMABRASIE

MANICURE & MEDISCHE PEDICURE
DEFINITIEVE ONTHARING: STEREX BLEND

GELISH NAGELS
ZONNEBANK

HIFU-BEHANDELING

Interesse voor een demo-dag?
Gelieve mail te sturen naar

schoonheidsinstituut.cybele@hotmail.com
met vermelding van naam en telefoonnummer

Ann Solemé
Vrijhem 50 - BALEGEM

T. 09 362 49 60 - GSM 0478 25 49 60
www.schoonheidsinstituut-cybele.be

Erkenning mutualiteit pedicure

BEAUTÉ  PACIFIQUE - MILA D’OPIZ

EEN CADEAUBON MAAKT JE OOK MOOI !

29

Duolift - Radiofrequentiebehandeling

 -7,50 euro

Ledtherapie

-5,00 euroBON

BON




1 bon per klant tot 30/06/2020



ZenonPlus.be

aan ‘t WERK
= altijd DRUK

De wereld staat op zijn kop...

09 362 88 20 - 0494 49 56 54



De werking van Oosterzele Onderneemt is in verander-
ing en sluit aan bij het meerjarenplan van het college van 
burgemeester en schepenen en in het bijzonder voor het 
luik m.b.t. de lokale economie 2020-2025 ! 

De 4 speerpunten van het rapport 2025 zijn :
Support, Stimulate, Collaborate & Expert.

De gemeente en de lokale raad van economie zullen acties ondernemen vooral gericht op ondersteuing van 
lokale ondernemers (zowel voor starters, groeibedrijven, op kruissnelheid draaiende ondernemingen en over-
laters). Stimulansen naar lokale economie zoals de uitvoering van een lokaal handelsbeleid; het inschakelen van 
een expert (i.s.m. buurtgemeenten). En tot slot met een bijzonder accent op Collaborate, en dit door het onder-
steunen en samenwerken met verenigingen in Oosterzele. Zolang er lokale handelaars zijn, kan er gesponsord 
worden. Met duidelijke oproep dat lokale verenigingen EN HUN LEDEN, dan ook proberen wat ze voor hun wer-
king (feesten/vergaderingen/materiaal/privé) zoveel mogelijk lokaal aankopen, om op die manier de lokale eco-
nomie levendig te houden, en zodoende de continue sponsoring ondersteuning te garanderen. Zoniet loopt 
men het risico dat de lokale verenigingen meer zullen afgestemd zijn op de bijdragen van eigen leden (wat kan 
leiden tot de duur en niet haalbaar en een vlucht naar grotere verenigingen in naburige gemeenten/steden). 
Mooi om zien is dat er dit jaar o.a. reeds 2 nieuwe bestuursleden bestuursverantwoordelijkheid op zich nemen, 
zie hun persoonlijke voorstelling en motivatie hierna Yannick De Pelsmacker en Joris Schepens ... in volgende 
editie meer bestuursnieuws.

Wat zijn je ondernemersactiviteiten in Oostezele ?

Ik ben Yannick De Pelsmacker en woonachtig te Gijzenzele. Sinds 2017 heb ik als 
hobbybrouwer een eerste bier op de markt gebracht, het Gijzelaarke blond. Door 
het succes van dit product hebben wij ons gamma verder uitgebreid met bijpas-
sende bierkazen en nog 2 andere bieren, nl. Gijzelaarke tripel en dubbel. En recent 
in beperkte vorm een gin van het gijzelaarke. Dit alles i.s.m. met mijn broer Robin. 

Waarom engageer je u voor mee te werken aan de uitbouw van de werking van 
de lokale raad van economie  Oosterzele Onderneemt ?

Yanncik : “Oosterzele is de gemeente waar ik geboren en getogen ben, van kinds af aan ben ik hier met de lo-
kale handelaars in contact gekomen. Door zelf een stap in het ondernemerschap te zetten ben ik er van over-
tuigd dat door het ondersteunen van lokale zelfstandigen, de gemeente zal floreren in al zijn facetten. Hier doel 
ik vooral op het toerisme, verenigingsleven en uitstraling van onze lokale handelaars. Wie bij de lokale handelaars 
koopt, denkt aan het verenigingsleven, het zijn deze mensen die steeds opnieuw de plaatselijke activiteiten zoals 
kermissen, sportwedstrijden, sportevenementen, concerten, fuiven,... steunen.
Denk lokaal, koop lokaal, omdat wij allemaal Oosterzelenaren zijn.”

Waarom engageert Joris Schepens zich om mee te werken aan de uitbouw van de werking van 
de lokale raad van economie Oosterzele Onderneemt?
Joris : “ ik wil graag mijn steentje bijdragen om de lokale handel in onze gemeente te stimu-
leren. Door lokaal te kopen stimuleert men het sociaal contact ; de dynamiek & de leefbaarheid 
(we verplaatsen ons minder naar grote steden of omliggende gemeenten en dragen zo ook een 
steentje bij aan de duurzame mobiliteit). Het uitwerken & meewerken aan allerlei initiatieven om 
de Oosterzeelnaren aan te zetten om aankopen te doen in eigen gemeente vind ik uiterst boeiend.”

Waarom als afgevaardigde van het kermiscomité Oosterzele (Sinksenvrienden) meewerken in het bestuur O.O.?
Joris : “Ik ben ervan overtuigd dat SAMENWERKEN WERKT !  Onze handelaars ondersteunen op allerlei manieren
onze verenigingen: financiële steun, logistieke steun... De kermis Oosterzele is een ideale gelegenheid om onze 
eigen handelaars extra in “the picture” te zetten, daarom het initiatief van een lokale markt (braderie) op zondag 
31 mei 2020.”

Welkom aan Yannick en Joris en we duimen op een 
succesvolle samenwerking !

PRIJSUITREIKINGEN OP MAANDAG 10.02.2020

19 prijzen van € 25 bij 19 deelnemende handelaars  
en 3 bonnen van € 25 voor de gebruikers van de 

freedelity e-id klantenkaart
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W E L L N E S S    O N    W H E E L S
Y O U R    H O M E    S P A

- 18 -

ZOEK HET
WITTE

 PAASEITJE !

ISOLATIEWERKEN
  

WANDEN EN PLAFONDS
  

PARKET & LAMINAAT
  

RENOVATIEWERKEN

Hofkouter 25, 9860 Oosterzele
Gsm: 0476 220 217

www.nverstraeten.be
E-mail: info@nverstraeten.be

0476 220 217

info@welness-on-wheels.net
www.wellness-on-wheels.net

VERHUUR VAN
MOBIELE SAUNA’S

Herbron uzelf op de meest
confortabele plaats...

thuis !
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TIMMER-
&

SCHRIJNWERKEN



Bij                                                kan je verder bestellen

én thuis laten afleveren of in afspraak afhalen !

Om mee te helpen aan de bestrijding van het coronavirus is de winkel sinds woensdag 18 maart 2020,
om 12 uur, gesloten. Dit met veel pijn in het hart.

Wij duimen voor jullie en al jullie dierbaren dat we allen mogen gezond blijven.
Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen kan je ook digitaal bestellen.

DUBBELE SPAARPUNTEN tot na de coronasluiting
op de  FREEDELITY digitale E-id spaarkaart bij Het Zoeteke

Per euro je koopt NU 2 spaarpunten in plaats van 1 punt

SPAAR voor 1 doosje pralines OF paaseitjes GRATIS  !

Thuis geleverd (GRATIS in GROOT OOSTERZELE) of afspreken om af te halen

WEBSHOP bij het Zoeteke : http://www.oosterzeleonderneemt.be/handelaar/het-zoeteke/
Of telefonisch op 09.362.97.52 of telefonisch of via sms op 0475.98.87.38

of via mail op hugo.verstraeten@hetzoeteke.be

100 %
extra punten

 = 

 10%
korting

Doopsuiker - Pralines - Confiserie - Geschenkpakketten
Wijn & Bubbels - Gin - Rhum - Jenever - Suikerarme fruitsappen

Gepersonaliseerde (o.a. gegraveerde) gadgets
SUIKERVRIJE PRODUCTEN - NIEUW  tapenades

Stationsstraat 23 - 9860 Oosterzele - Tel. 09.362.97.52
Carine 0475/98.87.38 - Hugo 0471/36.35.34 - Hugo.Verstraten@hetzoeteke.be

www.hetzoeteke.be

Enkele voorbeelden en om je te helpen kiezen van paasattenties  (incl. 6% BTW)

Model 1 :
zakje

paaseitjes (100 gr)
€ 3,50

Model 2 :
doosje

paaseitjes (175 gr)
€ 5

Model 3 :
zakje

paaseitjes (200 gr)
€ 5,50

Model 4 :
luxe paasdoos

raap & paaseitjes (400 gr)
€ 12,50

Andere of andere producten  zijn op aanvraag mogelijk. U vraagt... Carine maakt !



Verzekeringen
Kredieten

Beleggingencvba

ON/FSMA 0429 874 306
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6. Geen vrijstelling vereist
Zo zijn echt álle medische kosten gedekt.

7. Gezinnen profiteren van een goedkoper tarief
Gezinnen genieten een voorkeurstarief. Bij 1 kind geniet u een korting van  
5% op de totale gezinspremie. Vanaf 2 kinderen loopt dit op tot 7,5 % van  
de gezinspremie.

8. Jong onderschrijven wordt beloond
U hoeft niet méér te betalen, enkel omdat u ouder wordt. Uw leeftijd bij 
onderschrijving bepaalt de premie. U hebt er dus alle belang bij om zo jong 
mogelijk te onderschrijven.

9. U blijft verzekerd zolang ú dat wenst
AG kan uw contract niet opzeggen. Ook niet als u meer risico loopt  
op een hospitalisatie: u blijft verzekerd zolang ú dat wenst.

10. Geen financiële zorgen
Zodra u de facturen ontvangt, stuurt u ze naar ons. Wij schrijven het 
verschuldigde bedrag over op uw rekening zodat u ruim op tijd bent om 
uw medische kosten te betalen. Dankzij de waarborg Medi-Assistance zal 
uw ziekenhuisfactuur bovendien rechtstreeks geregeld worden tussen het 
ziekenhuis en AG.

11. De Care Line staat garant voor een uitstekende service
Onze Care Line staat steeds tot uw dienst, telefonisch en online, om snel en 
duidelijk uw vragen te beantwoorden. Wie Medi-Assistance onderschreven heeft, 
kan bovendien 24u/24 terecht op ww.ag.be/hospi om een ziekenhuisopname te 
melden.

12. De zekerheid van AG 
AG kent een lange geschiedenis in de particuliere ziekteverzekeringen. Ook 
vandaag doen al onze medewerkers, elke dag opnieuw, er alles aan om u de 
service, kwaliteit en zorgeloosheid te bieden waarop u recht hebt.

Dit document bevat algemene informatie over de hospitalisatieverzekering AG Care.
De juiste omvang van de waarborgen en de onderschrijvingsmodaliteiten vindt u in de algemene en 
bijzondere voorwaarden.

Care Line:   02 664 10 35 (België) 
+32 (0)2 664 01 70 (buitenland) 
agcare.broker@aginsurance.be

Medi-Assistance:   www.ag.be/hospi 
+32 (0)2 664 81 99 
(binnen- en buitenland)

AG Insurance

E. Jacqmainlaan 53
B-1000 Brussel
Tel. +32(0)2 664 81 11
Fax +32(0)2 664 81 50
www.agemployeebenefits.be
e-mail: info.employeebenefits@aginsurance.be

AG Insurance nv  
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel 
RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079,  
onder toezicht van de Nationale Bank van België,  
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

AG Care Hospitalisatie

SUPPORTER VAN JOUW GEZONDHEID

De levenslange omnium  
voor uw gezondheid

Omdat uw gezondheid
voor ons belangrijk is!

Samen met u werken wij uw 
hospitalisatieverzekering uit

Geraardsbergsesteenweg 92 - 9860 OOSTERZELE
Tel. 09 362 01 83 - oosterzele@groepvanvlaenderen.be

Kruishoutemsesteenweg 52 - 9750 ZINGEM
Tel. 09 273 54 82 - zingem@groepvanvlaenderen.be

Oudenaardsesteenweg 69 - 9000 GENT
Tel. 09 222 75 91 - gent@groepvanvlaenderen.be


