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Geniet van 2020 
Beste inwoners van Oosterzele

2020 is net gestart. Ik hoop dat iedereen het afgelopen jaar meerdere 
mooie momenten beleefd heeft om met een warm hart aan terug te 
denken. Samen met de vele Oosterzelenaren die afgelopen zondag afzak-
ten naar Moortsele, mocht ik al klinken op het nieuwe jaar. Wie ik nog geen 
gelukkig nieuwjaar kon wensen: via deze weg wens ik je graag een bijzon-
der mooi en gezond nieuw jaar. Geniet van elke dag en van alles wat 2020 
op je pad zal brengen. 

Wij werken intussen verder aan het verbeteren van onze dienstverlening. 
In dat kader zullen onze inwoners vanaf maandag 6 januari ook een col-
lega van het politiecommissariaat kunnen treffen in het gemeentehuis. Hij/
zij zal er vanaf dan aanwezig zijn op maandagavond en woensdagnamid-
dag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Je kunt er dan voor 
alle politionele zaken terecht en dat zonder extra verplaatsing; een meer-
waarde voor onze inwoners! 

In deze januari-editie van ons infozine stellen we graag de gemeenteraad 
voor; op die manier heb je een actueel overzicht van wie wie is en hoe je 
iemand kunt contacteren.

Het klimaat … het is een vaak besproken onderwerp. Ook in Oosterzele 
zetten we volop in op klimaat! Een van onze acties daarbij is dat we inteken-
den op het bomencharter: zo engageren we ons om het bomenbestand 
op ons grondgebied uit te breiden. Dat wegwerpmaterialen schadelijk zijn 
voor onze omgeving is ook al langer geweten. Vanaf 2020 is het op alle 
events verboden om nog dranken te serveren in blikjes, petflesjes, weg-
werpbekertjes. Ook in Oosterzele. We willen de verschillende Oosterzeelse 
organisatoren echter graag faciliteren: Gemeente Oosterzele heeft bij de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) een subsidiedossier 
ingediend om herbruikbare bekers en een speciale afwasinstallatie aan 
te kopen. Onze verenigingen zullen die bekers kunnen huren tegen een 
schappelijke prijs; daarover volgt later nog meer info.

In het vorige infozine kon je het al lezen: we organiseren een Klimaattafel 
op dinsdag 3 maart in GC De Kluize. Met de input van die avond gaan de 
twee studiebureaus, de Provincie en de gemeentelijke diensten aan de 
slag om een klimaatplan uit te werken. We doen een warme oproep aan 
onze inwoners die willen mee nadenken, praten, … over dit thema. Wil je 
meer weten? Blader dan snel naar onze achtercover!

Ik kijk er naar uit jullie te mogen verwelkomen bij een van de vele activitei-
ten die dit jaar op de agenda staan!

Johan Van Durme 
Burgemeester van alle Oosterzelenaren 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
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Bestuur & organisatie

Het college van burgemeester en schepenen 
bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen, inclu-
sief de voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Het college vervult ook de taak van het 
Vast Bureau in het OCMW. De vergaderingen van het 
college zijn niet openbaar.

- Van Durme Johan 
burgemeester 
CD&V - N-VA 
johan.vandurme@oosterzele.be 
0477 62 00 99 

- Cottenie Orville 
1ste schepen 
CD&V - N-VA 
orville.cottenie@oosterzele.be 
0468 26 93 01 

- Meuleman Christ 
schepen 
CD&V - N-VA 
christ.meuleman@oosterzele.be 
0497 48 08 51 

- Verdonck Marleen 
schepen 
CD&V - N-VA 
marleen.verdonck@oosterzele.be 
0474 68 60 65 

- De Wilde Elsy 
schepen 
CD&V - N-VA 
elsy.dewilde@oosterzele.be 
0494 86 57 04 

- De Turck Els 
voorzitter BCSD/schepen 
CD&V - N-VA 
els.deturck@oosterzele.be 
0498 12 76 22

- Borchert Beliën 
algemeen directeur 
algemeendirecteur@oosterzele.be

 

Gemeenteraad / Raad voor maatschappelijk welzijn

- Voorzitter De Sutter Hilde 
CD&V - N-VA 
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be 
0473 55 50 70

- De Groote Jean Marie 
CD&V - N-VA 
jmdg@telenet.be 
0477 55 71 97 / 09 363 04 00 

- De Vos Linda 
CD&V - N-VA 
lindadevos60@gmail.com 
0479 77 38 45 

- Keymeulen Pieterjan 
fractievoorzitter CD&V - N-VA 
Voorzitter Huisvestingscommissie  
pieterjankeymeulen13@hotmail.com 
0472 66 31 58 

- Roelekens Evelien 
CD&V - N-VA 
evelien.roelekens@gmail.com 
0479 90 70 94

- Vermeiren Filip 
Voorzitter Verkeerscommissie 
Voorzitter Raad van Bestuur AGB 
CD&V - N-VA 
filip.vermeiren2@telenet.be 
0496 57 27 68 

Gemeentelijke mandatarissen: wie is wie 

We stellen ieder jaar graag de gemeentelijke mandatarissen aan je voor. Op die manier houd je steeds een 
actueel overzicht. 
De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. De data zijn te 
raadplegen via www.oosterzele.be. 
Abonneren op de dagorde kan door een mailtje te sturen naar info@oosterzele.be. De raad voor maatschappe-
lijk welzijn vindt aansluitend op de gemeenteraad plaats.
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Bestuur & organisatie

- De Gusseme Ruben 
Open Vld plus 
rubendegusseme@gmail.com 
0496 83 86 10 

- De Smet Guy 
Open Vld plus 
guydesmet13@proximus.be 
0472 81 03 47 

- Fermon Pascal 
Open Vld plus 
pascal.fermon@belgacom.net 
09 362 22 00 

- Michiels Filip 
fractievoorzitter Open Vld plus 
filip.michiels@telenet.be 
0498 50 01 04 

- Pien Kaat 
Open Vld plus 
kaat.pien@hotmail.com 
0478 20 42 98 

- Schamp Carine 
Open Vld plus 
carine.schamp@skynet.be 
0495 58 31 12 

- Van Hecke Ann 
Open Vld plus 
ann.vanhecke2@telenet.be 
0497 68 70 85 

- Van Hoorde Louise 
Open Vld plus 
louise.vanhoorde@telenet.be 
0496 25 53 81 

- Logghe Jeroen 
fractievoorzitter Groen 
jeroen.logghe@groenoosterzele.be 
0497 86 02 95 

- Gerbosch Roswitha 
Groen 
roswitha.gerbosch@groen.be 
0499 42 29 34

- Van Der Heyden Simon 
Groen 
simonmia@hotmail.com

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) 
buigt zich over alle individuele hulpvragen en bestaat 
uit de voorzitter en zes leden. Zij werden verkozen op 
de eerste vergadering van de raad voor maatschap-
pelijk welzijn. De vergaderingen van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst zijn niet openbaar.

- De Turck Els 
voorzitter 
CD&V - N-VA 
els.deturck@oosterzele.be 
0498 12 76 22 

- De Smet Marc 
CD&V - N-VA 
marc.de.smet1@telenet.be 
 
 

- Gerbosch Roswitha 
Groen 
roswitha.gerbosch@groen.be 
0499 42 29 34 

- Haesebeyt An 
Open Vld plus 
an.haesebeyt@telenet.be 
0494 19 66 79 

- Van de Voorde Nele 
CD&V - N-VA 
nele.vandevoorde@n-va.be 
 

- Van Grembergen Geert 
Open Vld plus 
geert.van.grembergen@telenet.be 
0498 81 84 29 

- Verspeeten Wilfried 
CD&V - N-VA 
wilfriedverspeeten@gmail.com 
0497 94 53 98

Foto’s: Danny De Lobelle
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Milieu en duurzaamheid

Oosterzele stapt in op bomencharter
Gemeente Oosterzele wil op zijn grondgebied bijko-
mend bomen planten. Het planten van bomen ver-
mindert de klimaatopwarming (opname van CO2). 
Bovendien bieden bomen bescherming tegen de 
gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte 
en overstromingen). Bomen zorgen voor een betere 
luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Daar-
naast bevorderen ze ook de (geestelijke) gezondheid, 
de natuurbeleving en de biodiversiteit. 

Door in te tekenen op het bomencharter wil Ooster-
zele die doelstellingen realiseren. Via het bomenchar-
ter engageren steden en gemeenten zich om een 
bepaald aantal bijkomende bomen te realiseren op 
hun grondgebied.

De Gemeente beslist zelf of ze een effectief aantal 
bomen, of een raming of een niet vastgesteld aantal 
bomen wil aanplanten en neemt dit zo op in het char-
ter. Met het ondertekenen van het bomencharter geeft 
Oosterzele aan dat het effectief het bomenbestand op 
zijn grondgebied wil uitbreiden. 

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 
2019 – 2024 zodat op die manier het Bomencharter 
maximaal geënt wordt op de bestuursperiode van de 
lokale besturen. Alle bomen die geplant worden van 
1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgeno-
men in de telling. 

Geen wegwerpmaterialen voor dranken meer vanaf 2020
Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van school-
feesten tot grote festivals – verboden om drank te 
serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. 
Gemeente Oosterzele wil hierin faciliterend optreden 
en herbruikbare bekers aankopen die kunnen ver-
huurd worden aan Oosterzeelse organisatoren.

Oosterzele zal hiervoor samenwerken met de Open-
bare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM): de 
Gemeente zal bij OVAM een subsidiedossier indienen 
voor de aankoop van de bekers en een afwasinstalla-
tie. Verder wordt een retributiereglement uitgewerkt 
dat de verhuur van de bekers zal regelen.
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Wonen

Ken je ‘de Krekelberg’?
De Krekelberg is een nieuwe residentie van 29 assis-
tentieflats volledig uitgerust van alle comfort waarbij 
alles rolstoeltoegankelijk is. De residentie is rechtover 
de kerk van Balegem gelegen (Balegemstraat 11).
Elk van de flats is voorzien van een aangename 
leefruimte met veel aandacht om licht en open ruimtes 
te creëren. Er is in elke flat ook een oproepsysteem-
steem waarbij 24/24 en 7/7 bij nood een interventie 
van een verpleegkundige kan gevraagd worden.
Het beheer is in handen van de vzw zorgbeheer waar-
bij de CM-zorgmakelaar de rol van woonassistent 
opneemt.
Een van de troeven is ook de prachtige ontmoetings-
ruimte die voorzien is van een gashaard, projectie-
scherm en bar. Deze ontmoetingsruimte moet het 

kloppend hart van de residentie worden waar de 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De woonas-
sistent zoekt ondermeer naar een aangename vrije-
tijdsbesteding en ontmoetingsmogelijkheden. Ook 
familieleden, buren en kennissen zijn welkom op deze 
activiteiten. Op deze manier kan er een wisselwerking 
komen tussen de bewoners van de residentie en de 
gemeenschap in Balegem.
Geplande activiteiten in De Krekelberg waarop ieder-
een welkom is:

• 14 januari om 14.30 uur : nieuwjaarsdrink met 
volksspelen.

• 28 januari om 14.30 uur: filmnamiddag
• 18 februari om 14u30 : info-namiddag rond 

valpreventie
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Bestuur

Werken op afspraak – Wacht niet langer in de rij
Niemand staat graag in de wachtrij. Dat is logisch 
want je hebt wel wat anders te doen. Daarom werkt 
Gemeente Oosterzele sinds mei 2019 in testfase met 
het maken van afspraken voor bepaalde producten. 

Door het werken op afspraak word je geholpen op 
het moment dat het voor jou het best uitkomt. De 
betrokken dienst kan zo ook je dossier voorbereiden 
en gedurende de tijd van de afspraak in volle aandacht 
aan jouw dossier werken.

Op maandagavond zijn alle loketten vrij geopend en 
kan je dus geen afspraak maken.

BURGERZAKEN-BURGERLIJKE STAND
Op dienst Burgerzaken kan je op afspraak terecht voor:

• nationaliteitsdossier
• 1ste inschrijving als niet-Belg in Oosterzele
• aangifte van een huwelijk
• aangifte erkenning voor geboorte
• aangifte van een geboorte
• registratie euthanasie
• aanvraag van pensioen
• registratie van geslachtsverandering
• wijziging van voornaam

Een afspraak maken kan rechtstreeks bij de betrok-
ken medewerkers via burgerzaken@oosterzele.be 
of 09 363 99 26.

GRONDGEBIEDSZAKEN
Een afspraak maken kan via omgeving@oosterzele.be 
of 09 363 99 34 voor:

•  allerlei stedenbouwkundige inlichtingen; 
(ver)bouwen, verkavelen, kappen bomen, …

• milieuactiviteiten (ingedeelde inrichtingen) 
 verbonden aan een vergunning

•  begeleiding bij het indienen van een omgevings - 
vergunning

• dossiers in verband met leegstand
• energieloket voor groepsaankopen, energiemaat-

regelen, …

Let wel! Het officieel indienen 
van een  omgevingsvergunning kan enkel 
 digitaal en moet gebeuren via 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

infrastructuur@oosterzele.be of 09 363 99 38 voor:
• info over (grotere) wegeniswerken
• groen- en inrichtingsprojecten
• riolerings- en afkoppelingswerken

mobiliteit@oosterzele.be of 09 363 99 38 voor:
• mobiliteits- en verkeersproblemen

Afspraken – wanneer?
Je kunt standaard een afspraak maken tussen 9 en 
11.30 uur. Wil je een afspraak buiten die uren, neem 
dan contact via bovenstaande contactgegevens. Onze 
medewerkers helpen je graag verder!
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Veiligheid Nieuws uit de adviesraden

Bedankt!
Maandagmiddag 25 november 
werd Jos Storms als erevoorzitter 
van de Seniorenraad gehuldigd; 
dit omwille van zijn bijzondere 
inzet voor de raad. Dat gebeurde 
in GC De Kluize tijdens het senio-
renfeest, een feest voor en door 
de Oosterzeelse senioren. Meer 
dan 300 senioren genoten er van 
een gezellige namiddag! Houd dit 
infozine in de gaten voor meer info 
i.v.m. de volgende editie van het 
seniorenfeest.

Filmnamiddag bij de Seniorenraad
Maandag 
3 februari 2020

Bølgen (De Vloedgolf) is een Noors 
actie-drama en rampenfilm uit 
2015 onder regie van Roar Uthaug. 
Tachtig jaar geleden werden een 
aantal dorpen in Noorwegen weg-
gevaagd door een enorme vloed-
golf die veroorzaakt werd toen 
een bergwand instortte. Wanneer 
een ervaren geoloog opmerkt 
dat een soortgelijke nieuwe ramp 
onafwendbaar is, komt zijn ergste 
nachtmerrie uit. Met minder dan 
10 minuten om te reageren zal hij 
alles op alles moeten zetten om zo 
veel mogelijk mensen te redden. 

Om meerdere redenen is Bølgen 
een interessante film: het is de 
eerste rampenfilm uit Scandina-
vië, de Noorse inzending voor de 
Oscars in 2015, de meest succes-
volle film van 2015 in Noorwegen 
en we krijgen heel mooie beelden 
te zien van de Noorse natuur.

In theaterzaal van GC De Kluize 
om 14 uur
Kostprijs: 5 euro p.p. film, koffie en 
gebakje inbegrepen
Tickets te koop in De Kluize, 
de bibliotheek en bij de 
 seniorenverenigingen Neos 
en Okra

OPGELET! 
Laat je niet in 
de luren leggen

FOD Justitie en verschillende 
besturen stellen vast dat er sinds 
kort websites actief zijn die tegen 
betaling uittreksels uit het straf-
register aanbieden. We willen alle 
inwoners erop wijzen dat het hier 
gaat om een mogelijk onwettige 
praktijk. De bevoegde autoriteiten 
onderzoeken momenteel deze 
praktijk en zullen de nodige maat-
regelen nemen om deze stop te 
zetten.

Een uittreksel uit het strafregister 
kan je altijd rechtstreeks aanvra-
gen bij de dienst Burgerzaken in 
het gemeentehuis. Deze proce-
dure is bovendien gratis.
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M O D E  V O O R  D A M E S ,  H E R E N  E N  K I N D E R E N

KAMELEON
Vrijhem 21 | 9860 Balegem | Tel. 09/362.99.52 

Volg ons op
 www.kameleon-balegem.be
 KameleonBalegem   kameleonbalegem

Communie en Lentefeest
O P E N D E U R  2 0 2 0

Openingsuren opendeurweekends: 
zaterdag 10u-18u - zondag 10u-17u
OOK OP WEEKDAGEN WELKOM

10%
KORTING 
in waardebon voor
de feestvierder op 
een volledige out� t

Openingsuren opendeurweekends: Openingsuren opendeurweekends: 
zaterdag 10u-18u - zondag 10u-17uzaterdag 10u-18u - zondag 10u-17u
OOK OP WEEKDAGEN WELKOMOOK OP WEEKDAGEN WELKOM

Zaterdag 11 en 
zondag 12 januari

Zaterdag 18 en 
zondag 19 januari

Zaterdag 25 en 
zondag 26 januari

OOK OP WEEKDAGEN 
WELKOM
 
Openingsuren opendeurweekends: 
zaterdag 10u-18u - zondag 10u-17u

KINDEREN - TIENERS - COMMUNIE - LENTEFEEST  BABYBOL | BLUE BAY PARTY | DIAMANTE BLU | GYMP | INDIAN BLUE JEANS | LEVI’S | 
LINEA RAFFAELLI | MAXLI | MAXLI SCHOENEN | MAYORAL | MISS LEOD | NOALI | NOALI SCHOENEN | PEPE JEANS | RED LIMIT | RED LIMIT SCHOENEN | 
RIFLE | RTB | RTB SCHOENEN | RUFF | SCAPA | SO PRETTY BY PAULINE B. | TOMMY HILFIGER | VARONES  
DAMES ATMOS | BLUE BAY | CALVIN KLEIN | FOUR ROSES | H2O | LEE COOPER | LUCKY LU | NO SECRETS | PAULINE B. | PEPE JEANS | RIVER WOODS | 
SENSO | TERRE BLEUE  
HEREN BRONSON | LEE COOPER | McGREGOR | PEPE JEANS | RIVER WOODS | TERRE BLEUE | TOMMY JEANS
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Nieuws uit de adviesraden

Algemeen

Eerste editie van Wereldlichtjesdag in Oosterzele
Zondag 8 december organiseerden we voor het eerst 
Wereldlichtjesdag. Een 50-tal mensen kwam in het Erf-
goedhuis in Moortsele samen om een kaarsje ter bran-

den ter nagedachtenis van een overleden kind, samen 
naar muziek en teksten te luisteren. Om de avond af te 
sluiten, werd nog een kom warme soep aangeboden.

Inrijhappening wielerseizoen 
Zondag 1 maart organiseert 
WTC-LBC De Zwervers i.s.m. de 
Oosterzeelse sportraad een inrij-
happening voor alle aangesloten 
en niet-aangesloten Oosterzeelse 
fietsliefhebbers. 

Er wordt gezorgd voor een veilig 
parcours van ca. 40 km en het 
startschot knalt om 9 uur stipt 
aan sporthal De Kluize. Vanaf 14 

jaar mag iedereen meefietsen aan 
een gezapig tempo van max 18 km 
per uur. Na de rit krijgt iedereen 
in een gratis consumptie aange-
boden.

Wil je het wielerseizoen 2020 op 
een sportieve manier inzetten 
dan hoef je alleen nog je fiets 
in orde te stellen en op 1 maart 
naar de sporthal te komen.
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In Oosterzele

Film Adam en Eva
vanaf 21 februari in Oosterzele 
Eerste Vlaams-Ardense langspeler is een feit!

Drie jaar na het eerste geschreven woord heeft regis-
seur Nicolaas Rahoens er terug een langspeler bij: 
Adam & Eva. Een charmante volksfilm waar drama, 
romantiek en vooral humor de belangrijkste ingredi-
enten zijn. Maar Adam & Eva is niet zomaar een film 
waarvan er twaalf zijn in een dozijn. De film is een soci-
aal-cultureel project met als doel mensen samen te 
brengen en vooral de pracht en praal van de Vlaamse 
Ardennen onder de aandacht te brengen. En daar zal 
Nicolaas’ thuisdorp Oosterzele niet in ontbre-
ken! Niet alleen verschillende locaties komen 
uit Oosterzele, in de film zal je ook menig bijrol-
len en figuranten ingevuld zien door mensen uit 
Oosterzele!
Verras jezelf van 21 februari t.e.m. 1 maart en 
reserveer tijdig je tickets op www.adamenevadefilm.be. 
In naam van het Adam & Eva -team en de ‘Ambassa-
deur van de Vlaamse Ardennen’ Marijn Devalck, heten 
we jullie van harte welkom!

MARIJN: “Iedereen kent mij van F.C. De Kampioenen, 
maar in sé ben ik een drama-acteur van opleiding. Ik 
ben dan ook heel dankbaar dat ik dit mysterieuze per-
sonage, vol drama en intieme humor, mag vertolken. 
En dan nog eens in mijn eigen geliefde streek! Ik hoop 
van harte voor Nicolaas dat het een succes wordt. Der-
gelijke projecten krijgen spijtig genoeg niet veel kansen 
meer van de overheid. Maar we laten ons niet doen 
en maken samen een vuist. Komen kijken is de bood-
schap!”

PEGGY: “Ik heb elke acteervezel in mijn lijf aangespro-
ken om deze rol van Eva zo goed mogelijk te vertolken. 
Ik ben razend benieuwd naar het resultaat! Nicolaas 

wil nog geen enkel beeld lossen tot aan de première. 
We moeten het stellen met de trailer. Maar los van 
het resultaat, heb ik mij op alle draaidagen kostelijk 
geamuseerd! Als de film evengoed is als de sfeer op 
de set, dan wordt dit ongetwijfeld een kaskraker! Daar 
steek ik mijn hand voor in het vuur.”

BOB: “Nee hoor, voor mij niks ‘bang afwachten’. Ik weet 
wat Nicolaas in zijn mars heeft. Hij weet als geen ander 
hoe een ganse ploeg te motiveren en het beste uit 
iedereen te halen. Ik heb geen seconde getwijfeld toen 
hij me vroeg om de hoofdrol te vertolken. Zelfs zonder 
het script te lezen! Ik baseer mij volledig op Nicolaas’ 
vroeger werk. Stuk voor stuk meesterwerken. Adam 
&Eva wordt een topfilm. En daar steek ik ook mijn hand 
voor in het vuur.

NICOLAAS: “Het was me een eer om met acteurs van 
dergelijk kaliber samen te werken. Ik kan alleen maar 
hopen dat ik hun prestaties evenaar in het monteren 
van de film. Zelf kan ik niet beoordelen of de film goed 
is. Ik heb het script geschreven, de film geregisseerd 
en dan nog eens gemonteerd. Ik heb elk beeld wel tien 
keer gewikt en gewogen. Als je een grap tien keer na 
elkaar hoort, dan is de humor eruit, als je begrijpt wat 
ik bedoel. Ik ben dus even benieuwd als Peggy maar 
dan vooral naar hoe de film zal ontvangen worden. Zal 
elke grap, elke emotie die ik wilde overbrengen in de 
film ook zo binnenkomen bij het publiek? En ja, Bob, 
het is mogelijk dat het een succes wordt, maar ik ga 
er in ieder geval mijn handen niet voor in het vuur 
steken. (lacht). Na elke film zeg ik steevast ‘nooit meer!’. 
Maar telkens wordt het volgend project grootser dan 
ervoor.”
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Algemeen

Gemeentelijke acties i.k.v. Warmste Week

Donderdagmiddag verzamelden 
personeelsleden van Gemeente, 
OCMW en onderwijs in GC De 
Kluize voor een lekkere kom soep 
i.k.v. ‘het warmste soepmoment’. 
Met deze actie steunt Gemeente 
Oosterzele Streekmotor 23; het 
streekfonds van Vlaamse Arden-
nen en Denderstreek. Dit fonds 
steunt lokale initiatieven in onze 
regio die mens en omgeving ten 
goede komen. Wil je meer weten 
over de werking en projecten?
www.streekmotor23.be 

Naast deze actie gingen de perso-
neelsleden ook zelf aan de slag. 
Er werd 160 liter soep gemaakt 
en verkocht, o.a. twee keer op de 
markt van Scheldewindeke. De 
opbrengst gaat naar het Fonds 
Emilie Leus.
Tien jaar geleden werden Emilie, 
Laetitia, Lauren en Nicolas tij-
dens hun studentendoop van 
de geneeskunde, in Oosterzele 
aangereden door een dronken 
bestuurder.
De actie bracht 1 251,4 euro op.

Sluitingsdagen 2020
In 2020 zijn de gemeentelijke diensten gesloten op onderstaande data/feestdagen; op die data kunnen ook geen 
huwelijken of begravingen plaatsvinden.

maandag 13 april  Paasmaandag

vrijdag 1 mei Feest van de Arbeid

zaterdag 2 mei Enkel dienst Bibliotheek en Toerisme

donderdag 21 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart

vrijdag 22 mei Brugdag - begravingen mogelijk na toelating college

maandag 1 juni Pinkstermaandag

maandag 20 juli Buitenschoolse kinderopvang geopend

dinsdag 21 juli Nationale feestdag

maandag 2 november Allerzielen

woensdag 11 november Wapenstilstand

vrijdag 25 december Kerstmis
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SPAARBANK EST. 1956 

TERMIJNREKENING: RELAXREKENING 
Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus en het reglement 

CKV-relaxrekening op onze website voorafgaand aan het openen van een rekening.  U kan hiervan 
een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. De rentevoet kan na de actie op ieder 

moment worden aangepast en is steeds beschikbaar op onze website.  Wijzigingen worden 
schriftelijk via rekeningafschrift meegedeeld aan bestaande cliënten. 

Het brutorendement bedraagt 0,75% voor een looptijd van 5 jaar, 1% voor een looptijd van 7 jaar, 
1,10% voor een looptijd van 8 jaar en 1,25% voor een looptijd van 10 jaar. 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende 
voorheffing (30%) – niet inbegrepen in de berekening van het brutorendement. Geen kosten aan de 
termijnrekening verbonden. Minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro en veelvouden van 100 euro.  
Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en 

waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven. 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien het 
geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële 

geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, 
boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te 

verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) 
van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) 
SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG 

MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – info@ckv.be – BE0400.040.965 

Kredietinstelling erkend door NBB – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel 
Voor meer informatie raadpleeg http://www.ckv.be – alle spaarproducten vallen onder de 

toepassing van het Belgisch recht. 
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EINDEJAARSACTIE
RELAXREKENING
Bovenop onze spaartarieven
ontvangt u tot 29/02/2020
1 fles champagne
per schijf van 15000 euro
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Word lid van onze  
kruiden zelfoogstboerderij 

GRATIS infomoment
27 januari 

19u30
Bib, Scheldewindeke

Workshops / lezingen
Opleiding Life Coach

Vegetarische kooklessen
Traiteur

Lichaamswerk
Coaching / Counseling

Verhuur zaal

deavalonhoeve.be
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