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De Wyn 
De witte eik

FUNERARIUM  .

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo
Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Oosteeklo - Bassevelde
Lembeke - Assenede

Voor iedere ceremonie  
een verzorgde begeleiding

Verantwoordelijke uitgever: drukkerij Stoop bvba, 

Kon. Albertstr. 13, 9968 Oosteeklo 
Tel. 09 373 74 57 - Fax 09 373 92 11

Werkten hieraan mee: Ivan Bernaerdt, Maarten Lippens, 
Myriam Standaert en al wie ons informatie of foto’s bezorgde.

Redactie: Maarten Lippens, redactie@oosteeklo.be  

Alle teksten en foto’s vind je ook terug op www.oosteeklo.be, 
www.oosteeklo.com, www.9968.be. Het is verboden zonder 
toestemming teksten, foto’s en/of ontwerpen over te nemen 
of te kopiëren, deze blijven volle eigendom van de uitgever.

Huisartsenwachtpost
Tel. 1733 Boven de spoeddienst van
AZ Alma te Eeklo

Apotheker van wacht
Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins
0903 99 000

Tandarts van wacht
09 033 99 69

Angele Verstraete
°2/04/1933
†16/11/2019
weduwe van 
René Wauters 

Es ‘t eetn 
aw greed? Kunst

Heike Pillemann (D) nog tot en met 
zondag 8 december 
Firmin De Maître ‘Confrontaties’ van 
zondag 15 december tot en met 12 januari 

KVLV
Bloemschikken: woensdag 18 december 
om 19.00 u. in de parochiezaal; inschrij-
ven (leden: € 6,00, niet-leden: € 8,00) 
vóór 10 december bij de bestuursleden

Lokaal Dienstencentrum De Aster
-dorpsrestaurant: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag om 12.00 u.; 
woensdag om 12.15 u.; 
inschrijven (€ 6,50) op de dag zelf, vóór 
9.00 u. via tel. 09 341 72 73
- kaarten: elke maandag, dinsdag, en 
donderdag van 14.00 u. tot 16.30 u.
- bingo: vrijdag 20 december van 13.30 
u. tot 16.30 u. 
Nieuwjaarsreceptie voor alle Oosteeklo-
naren: zaterdag 4 januari in de parochiezaal

OKRA
-Ledenvergadering: dinsdag op 17 de-
cember om 12.00 u. in de parochiezaal: 
kerstfeest met maaltijd, muzikaal op-
treden van Daniel Senders en tombola, 
inschrijven bij de bestuursleden of bij 
Rita Buysse, tel. 09 373 78 80
-Yoga: op woensdag 4, 11 en 18 decem-
ber start om 20.00 u. in de parochiezaal 
Oosteeklo, 
iedereen is welkom; 
vooraf inschrijving is verplicht.
Petanquen: Op donderdag om 14.00 u. 
achter LDC De Aster - zolang het weer 
het toelaat

Rode Kruis bloedinzamelingen
-vrijdag 3 januari van 17.00 u. tot 20.00 u. 
in de cafetaria van de sporthal 
Kapelledreef Assenede
-maandag 6 januari van 17.30 u. tot 20.00 
u. in de cafetaria van Jeugd- en 
sportdomein Ter Walle 
Stroomstraat 8C Oosteeklo
-vrijdag 17 januari van 17.00 u. tot 19.30 
u. in de parochiezaal, Nieuwe Boekhou-
testraat 26 Bassevelde

Vrije Vrouwenbond: 
Ledenvergadering: maandag 6 januari 
van 13.30 u. tot 16.30 u. in de parochie-
zaal met koffietafel, kaarten en tombola; 
info en inschrijven bij 
Annette Meulewaeter 
tel. 09 373 77 77

Lief & Leed
Overlijdens
We melden het overlijden van:

Oosteeklo leeft

Risotto met granaat- 
appelpitten en 
sint-jakobsnoten
Benodigdheden:
1 sjalot + een klontje boter of olijfolie
200 g risottorijst
400 ml visfond
200 ml groentebouillon
100 ml witte wijn
peper en zout
40 g boter in blokjes
40 g geraspte parmezaan
4 grote of 12 kleine sint-jakobsnoten
een klontje boter
peper en zout
½ granaatappel
parmezaanschilfers
fijngesnipperde peterselie

Bereiding:
Snijd de schil van de granaatappel door 
en haal de pitjes eruit.
Snijd met de dunschiller plakjes van de 
parmezaan.
Snipper de sjalot fijn en stoof ze aan in 
de boter.
Voeg de rijst toe en laat ze even meebakken.
Bevochtig met de fond, voeg de groente-
bouillon en de witte wijn toe.
Laat de rijst koken op een zacht vuurtje 
zonder te roeren tot het vocht bijna op-
genomen is.
Meng er de geraspte parmezaan en de 
boterblokjes onder.
Maak de sint-jakobsnoten droog op een 
keukenpapier en kruid met peper en zout.
Bak de sint-jakobsnoten in de boter op 
een hoog vuur aan beide zijden 1 minuut 
(uitgebakken worden ze taai).
Leg ¼ van de rijst op een bord en ver-
deel er de granaatappelpitten over.
Verdeel er de sint-jakobsnoten op.
Strooi er de parmezaanschilfers en de 
peterselie over.
Dit is een voorgerecht. Je kan het ver-
dubbelen en als hoofdgerecht serveren. 
Smakelijk!   (M.S.)
Stuur je vragen of suggesties naar 
myriam@oosteeklo.be.
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In vuur en vlam voor Duchenne
Op vrijdag 20 december vanaf 18.00 u. vindt het slotevenement plaats van 'Het Warm Gevoel', een 
samenwerking van Den Gladdigen Durpel, de Orde van de Smoutpot, Oxfam Wereldwinkel en De Ver-
geten Vrouwen waarvan de opbrengst naar Duchenne Parent Project Belgium gaat.

Waarom dit goed doel?
Al jaren wordt in Oosteeklo op een heel 
bescheiden manier gewerkt tijdens de 
warmste week. Dit jaar wou men daar een 
boost aan geven en met meerdere men-
sen daar de schouders onder zetten. 

Duchenne Parent Project Belgium wil de 
spierziekte van Duchenne bekend ma-
ken bij het publiek en fondsen inzamelen 
voor het wetenschappelijk onderzoek. 
Met de fondsen die ze onder meer via 
de acties van Music for Life tijdens De 
Warmste Week inzamelden steunen ze 
diverse onderzoeksprogramma's aan on-
derzoekscentra in heel Europa en richt-
ten ze ook het fonds ‘Kan-GO!’ (Kinderen 
en Adolescenten met Neuromusculaire 
aandoeningen) op aan de KULeuven. 
Om hun doelen te bereiken werken ze 
samen met en vinden ze inspiratie bij de 
verschillende Duchenne Parent Projects 
van over de hele wereld. Ze zijn lid van de 
World Duchenne Organisation (WDO). Ze 
zijn eveneens sterk verbonden met LittleO 
uit het Franstalige landsdeel en met het 
Duchenne Parent Project in Nederland. 
Duchenne Parent Project is ook lid van 

RaDiOrg (Rare Disease Organisation), 
de vereniging voor zeldzame ziekten. 
Ze werken ook samen met Spierziekten 
Vlaanderen.

Rover
In augustus 2016 stopte de wereld even 
met draaien voor de familie Van Vooren 
uit Oosteeklo-Dorp: “We kregen toen de 
boodschap dat onze zoon, Rover, de Du-
chenne spierdystrofie heeft. Ze hebben 
dit bij toeval ontdekt na een koortsstuip 
die hij kreeg. Duchenne spierdystrofie is 
een spierziekte die ongeneeslijk is. Aan-
gezien dit een ziekte is die, in medische 
termen, vaak voorkomt, gebeurt hier veel 
onderzoek naar medicatie, gentherapie, 
fysische therapieën... Vandaag is er ech-
ter nog geen geneesmiddel die kan ge-
nezen. Al een paar jaar worden er op de 
geschenkenbeurs van de wereldwinkel 
Oosteeklo en op kerstmarkten ‘neuze-
kes’ verkocht voor het Duchenne Parents 
Project tijdens de Warmste week, het jaar-
lijkse terugkerende evenement van Stu-
Bru. Tijdens de Vredefeesten werden we 
door Luc Van Haute aangesproken met 

de vraag of ze met de Gladdige Durpel, 
De Vergeten Vrouwen, De Orde van de 
Smoutpot en Oxfam Wereldwinkel iets 
op poten mochten zetten om dit project 
te steunen. Wij waren ontroerd door deze 
betrokkenheid van de gemeenschap en 
zeer blij dat zij dit wilden doen.”

De Gladdigen Durpel
Er werden vier data geprikt, artiesten ge-
zocht, verhalen geschreven, hout klaar-
gelegd voor in de stoof en recepten voor 
pannenkoeken van onder het stof ge-
haald. 

Op 20 december om 18.00 u. gaat het 
hek van Den Gladdigen Durpel open. Om 
19.00 u. treden de Vergeten Vrouwen op, 
pittig, maar wel kidsproof met liedjes en 
verhalen. Ondertussen kan je soep of een 
biertje drinken en pannenkoeken eten, 
door de Orde van de Smoutpot gebakken 
op de Leuvense stoof. Alles vindt plaats 
in de Hazelarenhoek 14, net buiten Oos-
teeklo. De toegang bedraagt € 1,00 en de 
opbrengst gaat naar het onderzoek voor 
de ziekte van Duchene.
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Zondag 17 november vond voor 
het tiende jaar op rij de open be-
wonersvergadering van het Bewo-
nersplatform plaats. Voorzitter Luc 
De Witte gaf een overzicht wat er 
dankzij hun inbreng de voorbije 
jaren gebeurd is in Oosteeklo.
Bij de oprichting ondertekenden ze een 
samenwerkingsovereenkomst met het 
gemeentebestuur. Een paar keer per 
jaar zitten zij samen met het gemeente-
bestuur en bevoegde ambtenaren over 
actuele onderwerpen. Ze organiseerden 
een tweetal keer een verenigingenmarkt 
tijdens de avondmarkt in augustus. Ze 
coördineren de nieuwjaarsreceptie. Zij 
maakten een lijvig dossier van zeventig 
bladzijden over verkeersborden en fiets-
paden over aan het gemeentebestuur. 
Zij bekwamen snelheidsremmende ver-
keerskussens in de Rijkestraat. Ze hielden 
een enquête rond de verkeersonveilig-
heid in de Molenhoek en bekwamen bij-
komende wegmarkeringen. Zij brachten 
alle bestaande trage wegen, voet- en 
kerkwegels in Oosteeklo in kaart voor 
het project Trage Wegen van Regionaal 
Landschap Meetjesland en ze werkten 
mee aan de officiële opening van het Te-
reeckensche voetpad, wat reeds in 2010 
gebeurde! Ze werkten samen met werk-
groepen in Ertvelde en Lembeke voor het 
openen van grensoverschrijdende trage 
wegen. Ze coördineren de zwerfvuilactie. 
Ze pleitten er mee voor dat het dorpsres-
taurant in het Lokaal Dienstencentrum 
De Aster vijf dagen open was. Dankzij de 
inbreng van het gemeentebestuur kwam 
er op schooldagen een extra bus vanuit 
Eeklo. Zij gaven hun advies over aanpas-
singen in de zone 30. Zij ijverden voor het 
plaatsen van een balustrade aan het ter-
ras van Jeugd- en sportdomein Ter Walle 
en geluidsdemping binnen de polyvalen-
te zaal, beide inmiddels gerealiseerd.

Inspraak
Het Bewonersplatform blijft pleiten om 
van bij de start van nieuwe projecten, zo-
als bij de herinrichting van de dorpskern 
en vooral de schoolomgeving en de par-

king in de Ertveldesteenweg, van in het 
begin van het project betrokken te wor-
den gedurende de hele planfase. Echte 
participatie van de burger is niet één keer 
de bewoners hun mening laten geven tij-
dens een infomoment één maand voor 
de werken, maar hen betrekken in het 
hele traject. 

Boekenruilkastjes
Als afsluiter van het officieel gedeelte 
werden nog twee boekenruilkastjes offici-
eel in gebruik genomen. Het ene boeken-
ruilkastje vind je aan de parkeerplaatsen 
tegenover de Vrije Basisschool in Oos-
teeklo-Dorp. Het andere vind je op het 
dorpsplein aan Oxfam Wereldwinkel. Op 
www.oosteeklo.be vind je het filmpje dat 
Eneco maakte van de ingebruikname van 
de boekenruilkastjes op de speelplaats 
van de Kleine Kameleon (Ertveldesteen-
weg) en aan de Grote Kameleon (Oos-
teeklo-Dorp).

Vrienden van de Begijnenakker
In de schoot van het Bewonersplatform ont-
stonden de Vrienden van de Begijnenakker 
die zich als vrijwilliger inzetten voor het be-
houd van dit stukje groen. Dankzij hen werd 
een stukje groen, op de vroegere bolbanen, 
op het einde van de parking in de Ertvel-
desteenweg, heraangelegd en bewaard. 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 
Het Bewonersplatform is al van bij het be-
gin lid van de Vlaamse Vereniging voor 
Dorpsbelangen. In het begin was die en-
kel in Oost-Vlaanderen actief, maar sinds 
een paar jaar werkt deze koepelorganisa-
tie, met zetel in Eeklo, over heel Vlaande-
ren en zijn er al 54 bewonersgroepen lid. 
Mede dankzij het Bewonersplatform Oos-
teeklo is er inmiddels een Bewonersplat-
form opgestart in Bassevelde en werden 
ze als nieuw lid van de Vlaamse Vereni-
ging voor Dorpsbelangen voorgesteld.

Vers bloed
Wie ook wil meedenken en meewerken 
aan de leefbaarheid van Oosteeklo is 
altijd welkom bij de bijeenkomsten van 
het Bewonersplatform. Voor alle vragen 
en voorstellen kan je terecht bij: Luc De 
Witte, Slijpstraat 10, tel. 09 373 61 53; 
bewonersplatform@oosteeklo.be.   (M.L.)

Nieuws uit het Bewonersplatform Het einde van 
Félicienne?

Sinds september 2018 kunnen streekgids 
Godfried Stockman en hoeder Etienne 
Cortvriendt niet meer op pad met Bekend 
Varken (BV) Félicienne. Dit komt door de 
maatregelen ten gevolge van de varken-
spest bij de everzwijnen in de provincie 
Luxemburg. 

Etienne: “De wetgeving zegt dat het wel 
toegelaten is om een wandeling te doen, 
maar dat we na iedere wandeling ons 
dierbaar varken naar het slachthuis moe-
ten brengen. Eens het hof verlaten, mag 
het niet meer terug. Een onmogelijke 
keuze voor ons. Wij hadden gehoopt dat 
deze maatregel ondertussen wel afge-
zwakt of tenminste versoepeld zou zijn, 
maar dit is nog steeds niet het geval.”

Een paar weken geleden kregen zij van 
het Federaal Agentschap voor de Veilig-
heid van de Voedselketen (FAVV) te ho-
ren dat ze er niet moesten op rekenen dat 
daar de eerste tien jaar verandering zou 
in komen.

Godfried: “Uiteraard begrijpen wij niet 
dat hier, en speciaal voor ons geval, nie-
mand in staat blijkt om hier voor een 
uitzondering te zorgen, wetende dat de 
varkens net over de grens op amper tien 
kilometer van hier, vrij rondlopen. De wet 
is de wet en wij zullen er ons aan houden. 
We hebben dus besloten om wandelin-
gen met Félicienne ‘tijdelijk’ stop te zet-
ten. We geven de hoop niet op. Er zijn 
op dit ogenblik geen levende ‘Féliciens’ 
meer. Als de regels versoepelen, zijn wij 
niet onmiddellijk in staat om opnieuw te 
beginnen.”

Etienne: “We zullen op het gegeven mo-
ment bekijken hoe wij er tegenover staan, 
we zijn ten slotte geen drie maal zeven 
meer. En zo een varken moet wel degelijk 
getraind en verzorgd worden. Ooit een 
varken van 250 kg gewassen vóór een 
wandeling?”

Godfried: “We vinden het uitermate jammer 
dat het symbool van ons dorp hierdoor een 
niet zo’n beste beurt maakt. Wie toch oplos-
singen kent, laat het ons gerust weten.”

(M.L.)
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•	 Geschenkmanden:		
•  biermanden,  voedingsmanden,  fruitmanden
• wijnen
• schoonheidsproducten
• …

•	 Kaasplanken	en	vleesschotels
•	 Alle	producten	van	de	Nationale	Loterij	

• (kadoosjes met krasloten, online-biljetten of e-tickets)

•	 Pralines
•	 Boeken	en	strips

Dagelijks vers brood en gebak
Postpunt 

(afhalen en verzenden van aangetekende brieven, pakjes,… stortingen, schrappen van nummerplaten)
Opensuren voor de feestdagen :

dinsdag 24 december (Kerstavond) doorlopend open van 8u30 tot 17u
woensdag 25 december (Kerstdag) gesloten

dinsdag 31 december (Oudejaarsavond) doorlopend open van 8u30 tot 17u
woensdag 1 januari (Nieuwjaar) gesloten

Een greep uit 
ons eindejaar-aanbod :

Prettige 
Feestdagen !

In de beginjaren werd het krantje opge-
stuurd onder meer naar Amerika en Brazi-
lië. Na een paar jaar werd een website ge-
maakt en konden ‘de buitenlanders’ het 
nieuws uit Oosteeklo nog sneller op de 
voet volgen. Zo ontstond ooit onze reeks 
‘Oe zoe da nog zijn mee’. Met de feestda-
gen in familiekring in aantocht vroegen 
we ons af ‘Oe zoe da nog zijn mee?

We stelden hen de volgende vragen:
1. Hoeveel jaar woon je daar al?
2. Wat doe je daar?
3. Hoe lang is het geleden dat je hier nog 

eens was?
4. Hoe blijf je op de hoogte van wat er in 

Oosteeklo gebeurt?
5. Wat mis je het meest van Oosteeklo en 

ons land?
6. Wat wens je de Oosteeklonaren voor 

2020?

Oe zoe da nog zijn mee?
Oosteeklo Vandaag bestaat reeds 21 jaar.  Al die tijd wordt dit dorpskrantje ook gelezen door mensen die hier geboren werden 
of opgroeiden, maar niet meer in Oosteeklo wonen.

Foto: Jan Van Laere

Jan Van Laere & Cristina in Roemenië 

1. Wij wonen reeds 7 jaar in Sibiu in Roe-
menië.

2. Wij baten een B&B uit. Het contact met 
alle nationaliteiten geeft ons de kans om 
een land te promoten dat nog niet toe-

ristisch platgetreden is. Samen genieten 
we zelf ook van de positieve verrassende 
reacties. Iedereen vertrekt met een totaal 
ander idee over wat een 'Oost-Europees 
land' was en hoe het nu is...

3. Het is van 2017 geleden dat ik nog eens 
in Oosteeklo was.

4. We vernemen nieuws van plaatselijke 
'reporters' (familie en vrienden) en na-
tuurlijk via Oosteeklo Vandaag!

5. Ik mis het meest mijn familie. Hoe dan 
ook, zij komen heel graag bij ons op be-
zoek. En ik mis ook de Vlaamse rockmu-
ziek en het lokale culturele leven waar ik 
20jaar vrijwilliger was.  

Cristina, in Roemenië geboren en opge-
groeid, mist de prachtige fietsroutes in 
het Meetjesland. Wat het culinaire betreft 
missen we 'de jaarmarktkneudels'. Geluk-
kig hebben we het originele gerecht en 
maken we ze hier ook af en toe. Maar als 
‘bergbewoner’ snak ik ook wel eens naar 
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Koop bij lokale handelaars, want 
winkelhieren loont 

Wist je dat ... ? 
• Er tussen januari 2018 en januari 2019 in Vlaanderen 1.061 zelfstandige winkels 

verdwenen zijn? De grootste dalingen vinden plaats bij de zelfstandige 
voedingsspeciaalzaken (bakker, slager, groenten -, vis-, kaaswinkels, …), kleding 
en mode, vrije tijd (sport en hobby) en elektro. 

• Wij Belgen minder chauvinistisch zijn dan onze Europese medeburgers en 
meer aankopen bij buitenlandse aanbieders? 69% van de Belgen die in 2018 
online iets kocht, heeft dat gedaan bij een niet-Belgische aanbieder. Het 
gemiddelde voor de Eurozone is 49%. 

• We in België voor 8 miljard euro in het buitenland kochten vorig jaar? 
• Slechts 22% van de Belgische e-commerce effectief in Belgische handen is? 
• 16% van de Belgen zijn online aankopen uitsluitend in het buitenland doet? 
• Belgen het vaakst online shoppen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, China, 

Amerika en het Verenigd Koninkrijk? 
• De populairste artikels die Belgen kopen in buitenlandse webshops kleding, 

schoenen, elektro, speelgoed en sportartikelen zijn? 
• Er in ons land ongeveer 400.000 e-commerce pakjes per dag geleverd worden? 

Die vertegenwoordigen samen een maatschappelijke kost van 120.000 euro per 
dag (voor het wegverkeer, de files en CO2-uitstoot). 

Winkelhieren loont! 
• Het geld dat je uitgeeft als je lokaal koopt, geeft de gemeenschap terug: in een 

job voor je buurvrouw, in truitjes voor de voetbalploeg, in minder files op de baan, in 
kwaliteitsvolle producten, in proviand voor de jeugdbeweging, in een mooi verlichte 
winkelstraat tijdens de kerst, in personeel met een glimlach, in schonere lucht, in 
een correcte prijs voor de onderaannemers, in de exacte info die je nodig hebt, in 
meer gezellige lokale zaken in jouw buurt. 

• Er worden 1.785 extra jobs in de detailhandel gecreëerd als elk Belgisch 
huishouden op jaarbasis 100 euro winkelhiert in plaats van te besteden bij 
buitenlandse aanbieders. 

• Er kunnen 21.420 extra jobs worden gecreëerd in de detailhandel als de Belgische 
huishoudens op maandbasis 100 euro lokaal kopen in plaats van besteden bij 
buitenlandse aanbieders. 

• Als elk huishouden dagelijks 2 euro meer winkelhiert, kan dat leiden tot een 
jobcreatie van 13.035 jobs op jaarbasis. 

• 80% van de ondernemers van hier heeft in de afgelopen vijf jaar 
het verenigingsleven, een maatschappelijk project en/of een culturele of 
sportieve activiteit gesponsord. 

• Lokale handelaars geven jaarlijks gemiddeld 2.046 euro aan sponsoring uit. 

 

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN 
EN PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN!

OOSTEEKLO



9

Koantjes uit de smoutpot

Neteldoek
Bij het smelten van varkensvet is een 
neteldoek een onmisbaar hulpmiddel 
om de kaantjes van het smout te kun-
nen scheiden. We gaan hier even op 
in.

Wat is neteldoek? 
Het ‘Groot woordenboek van heden-
daags Nederlands’ (van Daele, 1991) 
geeft als uitleg: “van licht katoen of 
mousseline vervaardigd los weefsel”. 

Verder lezen we bij Wikipedia dat ne-
teldoek in de keuken en bij de kaas-
makerij gebruikt wordt als een vorm 
van zeef. Door de grove weefselstruc-
tuur kan het vocht gemakkelijk uit-
lekken. Maar hoe komt die doek aan 
zijn naam?  Eenvoudig, oorspronkelijk 
werd neteldoek enkel van brandne-
tels gemaakt. Eenmaal volgroeid wer-
den de netels gemaaid en gedroogd.
Gedroogde brandnetels prikken niet. 
Daarna werden de bladeren verwijderd 
waardoor men naakte lange stengels 
kreeg die tot taaie, vierkanten doeken 
geweven werden, ideaal als keuken - of 
kaaszeef. 

Deze neteldoeken waren meerdere ke-
ren bruikbaar als zeef en nadien nog 
dienstig als schuurspons, om potten en 
ketels uit te schuren. 

Nog tot in WO I was het oogsten en 
drogen van brandnetels een ingebur-
gerd gebruik en dit niet alleen bij ons, 
ook in Duitsland. Zo liet op 22 augustus 
1917 de bezetter hier een verordening 
verspreiden dat de brandnetels moes-
ten gemaaid, gedroogd en ingeleverd 
worden. 

Dit zegt natuurlijk ook wel iets over het 
toen nijpend gebrek aan grondstoffen 
en de precaire bevoorradingsituatie 
waarin het Duitsland zich bevond, maar 
het is in elk geval een goede illustratie 
van het nuttig aanwenden van brandne-
tels.  

Tegenwoordig is het gebruik van brand-
netels niet verdwenen. De gedroogde 
stengels worden verwerkt tot vezels en 
die vinden diverse toepassingen in de 
textielindustrie, onder andere in kle-
ding en mogelijks nog steeds in netel-
doeken. 

Guido Van der Eecken

Heb je als lezer een heem- of volkskun-
dig item dat je verduidelijkt wil zien? 
Stuur het naar

De Orde van de Smoutpot
Rijkestraat 70
ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Blijf bij de les 
binnen de LEZ!
U heeft ongetwijfeld al gehoord van 
een lage-emissiezone (LEZ). Vlaande-
ren kent nu reeds een LEZ in Antwerpen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Met de nakende komst van de LEZ Gent 
vanaf 1 januari 2020, is het best interes-
sant om even het boetesysteem erbij te 
nemen. Een verwittigd ‘vervuiler’ is er 
immers twee waard…

De boete varieert van minstens € 15,00 
tot maximaal € 60,00. Dit bedrag zal even-
wel niet op het overschrijvingsformulier 
staan; er zijn immers de onvermijdelijke 
opdeciemen die maken dat u het boete-
bedrag moet vermenigvuldigen met acht, 
hetgeen de pil al wat bitterder maakt. 
Elke stad of gemeente mag zelf, zoals 
bij GAS-boetes, de hoogte van de boete 
bepalen. Het decreet laat ook toe dat de 
boete stijgt naarmate het aantal overtre-
dingen dat men in die zin op zijn of haar 
kerfstok heeft.

Doorgaans gebeurt de vaststelling van 
de inbreuk aan de hand van intelligente 
nummerplaatherkenning.

De titularis van de nummerplaat wordt bij 
wet vermoed de inbreukpleger te zijn, maar  
dit vermoeden kan door alle middelen 
worden weerlegd. Indien U zich alsnog 
wenst te verzetten tegen de boete, dan 
is er ofwel een intern beroep mogelijk bij 
een ambtenaar door middel van een ver-
weer ofwel staat de route van de Politie-
rechtbank open. 

In de wetenschap dat op huidig ogenblik 
het gros van de voertuigen niet voldoet 
aan de LEZ-normen, zal de ‘beboetings-
ambtenaar’ vele uren moeten draaien.

Je vindt alle info op www.vlaanderen.be/
lage-emissiezones-lez.

Heb je zelf een juridisch ‘hoe zit dat 
nu?’-tje? Aarzel niet en stuur het naar 
averechts@oosteeklo.be.
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Wist-je-dat?

DOPJES-ACTIE
VOOR GELEIDE-HONDEN

Goede dopjes: propere plastic dop-
jes van water, frisdrank, melk, fruit sap, 
afwasproducten, detergenten, sham-
poos, spuitbussen. (geen karton of 
metaal in deksel!)
Af te leveren bij VBS De Kamele on, 
Oxfam wereldwinkel, Dipritex of bij 
Lieve (Rijkestraat 24)
Dank u vanwege de hondjes en hun baasjes 

* In de Promeet van vorige maand, gratis 
te vinden bij de bakkers en slager in Oos-
teeklo en honderden andere plaatsen in 
het Meetjesland, werd een mooi artikel 
gewijd aan de Vrienden van de Begijnen-
akker die zich als vrijwilligers inzetten voor 
het behoud van dit stukje groen in de 
Stroomstraat. Woordvoerster Riet Van de 
Velde benadrukte hierin het belang van de 
sociale cohesie!

* Het gemeentebestuur liet, met de subsi-
dies van het project ‘Mooimakers’, acht hon-
denpoepbuizen plaatsen. Dat zijn buisvormi-
ge vuilnisbakken waarin hondeneigenaars 
hun hondenpoepzakjes kunnen deponeren. 
In Oosteeklo vind je er één aan het pleintje 
ter hoogte van de staande wip. Zakjes met 
hondenpoep mogen ook nog steeds in an-
dere vuilnisbakken gegooid worden.

* WTC De Eikelvrienden huldigde haar 
kampioenen: Malik Everaert (7896 km), Fi-
lip Van Hamme (970 punten) en Robert Van 
Hoorebeke (29 clubritten). Wie ook graag 
wil meefietsen aan een gemiddelde snel-
heid van +/- 25 km/u. is altijd welkom. Voor 
meer info kan je terecht in hun clublokaal 
Café De Pluim.

* Het gebouw van de bib en de Dienst Vrije 
Tijd in Assenede wordt verbouwd. Je vindt 
de diensten nu in de gebouwen naast de 
sporthal, Kapelledreef 2. Je bereikt de bieb 
via de ingang van de sporthal. De Dienst 
Vrije Tijd bereik je via de speelruimte van 
de vroegere Buitenschoolse Opvang. De 
openingsuren blijven dezelfde en ook het 
aanbod blijft op punt. 

* Vrijdag 13 december van 14.00 u. tot 
16.00 u. is er in Lokaal Dienstencentrum 
De Piramide in Assenede, in samenwerking 
met Woonwijzer Meetjesland, een infomo-
ment over energiebesparende investerin-
gen en beschikbare premies. Deelnemen 
is gratis, maar inschrijven vóór 9 december 
is verplicht via 09 341 72 73.

* Donderdag 19 december van 15.00 u. 
tot 18.00 u. organiseert Vrije Basisschool 
De Kameleon een gezellige ‘Warme Markt’ 
in de Grote Kameleon, Oosteeklo-Dorp 58. 
De leerlingen verkopen zelfgemaakte spul-
letjes, er is een voorstelling en er zijn nog 
andere leuke activiteiten. Er worden ook al-
lerlei lekkernijen, zoals cupcakes en wafels, 
verkocht. De toegang is helemaal gratis. 
De opbrengst gaat naar de Welzijnschakel.

* Op zaterdag 25 januari om 19.00 u. vindt 
in Gemeenschapscentrum ‘de Bijenkorf’ 
de huldiging van de sportlaureaten plaats. 
Je kan sporters nomineren in vijf catergo-
rieën: beloftevolle jongere, beloftevolle 
jeugdploeg, ploeg, sportman of -vrouw en 
sportverdienste. Bezorg de namen vóór 
dinsdag 7 januari aan de sportdienst of 
stuur ze naar sport@assenede.be. 

* Er werden vorige maand aanpassin-
gen gedaan in de cafetaria van Jeugd- 
en sportdomein Ter Walle waardoor de 
akoestiek veel beter is.

Alles voor een knallend eindejaarsfeest !
• onze exclusieve feest-ijstaarten
• traiteurdienst
• diversen: aperitiefhapjes, patisserie, …

Alles wordt gratis bij u thuis bezorgd
Vraag onze eindejaarsfolder

Jan Bekaert
Veldstraat 13, 9968 Oosteeklo
Tel. & fax 09 357 74 07
GSM  047876 48 38
jan.bekaert@belgacom.net

Prettige Feestdagen !
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ADV WAUTERS

 

AXA BANK MYFIN 
Oosteeklo-Dorp 30 
9968 Oosteeklo 
Tel  09/373 72 82 
 
www.my-fin.be 
 
fsma 0681.543.972 
 
maandag 9u – 12u     op afspraak 
dinsdag 9u – 12u     op afspraak 
woensdag 9u – 12u     14u – 18u 
donderdag 9u – 12u     op afspraak 
vrijdag  9u – 12u     op afspraak 
zaterdag op afspraak     Gesloten  

WAUTERS DIENSTENGROEP OOSTEEKLO EN                                   
H. WAUTERS-INGELS SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR                  

OM U NÒG BETER VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN! 

 

Nieuwe kantooruren  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wauters Dienstengroep Oosteeklo en H. Wauters-Ingels slaan de handen in elkaar 

Verschillende generaties bundelen hun krachten 

De onafhankelijke verzekeringskantoren Wauters 
Dienstengroep Oosteeklo (zaakvoerder Sven 
Jongbloet) en H. Wauters -Ingels  (zaakvoerders 
Bert en Dries Wauters) besloten tot een algehele 
samenwerking onder één structuur. De ver-
zekeringen worden ondergebracht  onder 
Wauters Dienstengroep Oosteeklo, Oosteeklo-
Dorp 92,Oosteeklo.  De AXA bank blijft  op het 
adres Oosteeklo-dorp 30, 9968 Oosteeklo. 
 
Waarom deze samenwerking? 
 
Sven Jongbloet: “De noden van de financiële sector 
worden steeds groter waarbij de klant vraagt naar 
vergaande specialisaties. Onze visies en onze 
klantenaanpak leunden heel dicht bij elkaar aan. De 
keuze was dan ook vlug gemaakt. Door deze 
samenwerking wordt onze slagkracht naar 
verschillende verzekeringsmaatschappijen ook 
sterker waardoor we onze rol als onafhankelijke 
makelaar nog beter kunnen invullen. 
 
Zal er voor de klant veel veranderen? 
 
Bert Wauters “Wij geloven  sterk in de persoonlijke 
en lokale aanpak. Vandaar dat we de bestaande 

ankerpunten behouden met de bekende 
dienstverlening. Door onze kennis te 
bundelen zullen klanten er ook terecht 
kunnen bij specialisten voor 
verschillende noden: kredietbehoefte, 
financiële begeleiding zoals successie- 
en vermogensplanning, beleggings- en 
verzekeringsadvies zowel voor 
particulieren als voor bedrijven.” 
 
Zijn er ook wijzigingen voor AXA 
Bank Oosteeklo? 
 
Dries Wauters: “ De bankactiviteiten 
blijven in Oosteeklo en dit op het 
gekende adres: Oosteeklo-Dorp 30 te 
Oosteeklo. Ook hier worden de 
krachten gebundeld. De bank zal 
voortaan versterkt deel uitmaken van  
de groep Myfin welke ook nog 
kantoren heeft in Maldegem en 
Knesselare. 
 

UW AANSPREEKPUNT VOOR:  
VERZEKERINGEN – BELEGGINGEN – KREDIETEN – BANK 

 

Wauters Dienstengroep Oosteeklo 
Oosteeklo-Dorp 92 
9968 Oosteeklo 
Tel  09/373 66 76 
 
www.my-fin.be 
 
fsma 0681.543.972 
 
maandag 8u – 12u     13u – 18u 
dinsdag 8u – 12u     op afspraak 
woensdag 8u – 12u     op afspraak 
donderdag 8u – 12u     13u – 18u 
vrijdag  8u – 12u     13u – 18u 
zaterdag op afspraak     Gesloten 
 
 
 


