


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.Verstraeten@hetzoeteke.be

Vernieuwde www.hetzoeteke.be

Meimaand = DUBBELE SPAARPUNTEN
op de FREEDELITY digitale E-id spaarkaart

Per euro je koopt NU 2 spaarpunten in plaats van 1 punt
SPAAR voor 1 doosje pralines GRATIS  !

Online bestellen = laten afleveren of afhalen.
Iemand verrassen = laten afleveren of opsturen bij uw bestemmeling

(GRATIS in GROOT OOSTERZELE en omliggende gemeenten).

WEBSHOP :  http://www.oosterzeleonderneemt.be/handelaar/het-zoeteke/
09.362.97.52 telefonisch en/of sms 0475.98.87.38

of hugo.verstraeten@hetzoeteke.be
100 %

extra punten

 = 

 10%
korting

Verwen geschenkmaand,
ontbijtmand, snoep(taart),

pralinetjes...

DOOPSUIKER  -  PRALINES  -  CONFISERIE  -  SNOEP  -  SUIKERARM FRUITSAP
GESCHENKPAKKETTEN  -  WIJN  -  BUBBELS  -  JENEVER  -  GRAVEERWERK

CADEAUBON

Stationsstraat 23 - 9860 Oosterzele
Tel. 09 362 97 52 - Carine : 0475 98 87 38 - Hugo : 0471 36 35 34

www.hetzoeteke.be  -  hugo.verstraeten@hetzoeteke.be

geldig t.e.m.  . . . . . / . . . . . / . . . . . . . .

t.w.v. € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voor waar en echt verklaard,

(handtekening)

Tapa’s voor groeps (virtuele)
corona-tief

met lokale bieren,
bubbels en wijnen (11+1)

Zomersegeschenkjes



DEELNEMER
WEBSHOP

OOSTERZELEONDERNEEMT
WWW. .BE



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



Follow us!

Gratis levering 
vanaf €50

Gratis afhalen
in Balegem

Online Conceptstore
voor  Mini’s
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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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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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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.

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
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Houten gevelbekleding.







aan ‘t WERK= altijd DRUK
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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

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


