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Foto: Myriam Standaert

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

De Wyn 
De witte eik
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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, Erkan Yalçin 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

Carine Van Coillie
°16/12/1964 
†15/10/2019

Foto: Fam. Van Coillie

Es ‘t eetn 
aw greed? Kunst

Heike Pillemann (D) nog tot en met zondag 8 
december elke vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 u. tot 18.00 u. in Galerie William 
Wauters, Antwerpse Heirweg 5

KVLV oosteeklo
-brunch: zondag 10 november om 10.30 u. 
in de parochiezaal; voor leden en hun gezin; 
inschrijven vóór zaterdag 2 november bij de 
bestuursleden
-kookles: woensdag 21 november om 19.00 
u. in de parochiezaal; eindejaarsfeestmenu 
o.l.v. Jurgen Rijselaere; inschrijven vóór vrij-
dag 15 november bij de bestuursleden
-gespreksavond ‘dermatologie’ door dokter 
Ilse Mollet, i.s.m. OKRA en Gezinsbond: vrij-
dag 22 november om 19.00 u. in de paro-
chiezaal; inschrijven (€ 5,00) vóór zaterdag 16 
november bij de bestuursleden van de orga-
niserende verenigingen; iedereen welkom
-ledenvergadering met bezoek van de Sint: 
vrijdag 6 december om 19.00 u. in de paro-
chiezaal; inschrijven vóór 30 november bij de 
bestuursleden

Lokaal Dienstencentrum De Aster
-dorpsrestaurant: maandag, dinsdag, donder-
dag 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 donder-
dag van 14.00 u. tot 16.30 u.
- bingo: vrijdag 29 november van 13.30 u. tot 
16.30 u. 

Mannekensaardekermis
Kaarten of teerlingen voor braadworst, droge 
worst, hamburgers, hoofdvlees, kippenbillen, 
paté of vleesribben op vrijdag 8 november, 
zondag 10 november en maandag 11 no-
vember in Taverne Den Eikel; inleg € 1.50, 
alle tafels af.

OKRA:
-ledenvergadering: dinsdag 19 november 
om 13.30 u. in de parochiezaal met koffieta-
fel, herdenking van de overleden leden van 
2019 en voordracht ‘Als doden een gezicht 
krijgen’ door Joan De Winne; inschrijven bij 
Rita Buysse tel. 09 373 78 80
- yoga: woensdag 6, 13, 20 en 27 november 
om 20.00 u. in de parochiezaal
- dagreis: dinsdag 26 november; meer info bij 
de magazines

Oxfam Wereldwinkel:
-Wereldquiz: vrijdag 8 november in de paro-
chiezaal; deuren open om 19.00 u.; start om 
20.00 u. Inschrijven (€ 20,00 per team van 
max. 4 personen) bij Lieselotte.vanhoecke@
gmail.com of via 0493 19 83 40
-Geschenkenbeurs: zondag 15 december van 
10.00 u. tot 17.00 u. in de parochiezaal

Vrije Vrouwenbond: 
Ledenvergadering maandag 4 november en 
2 december van 13.30 u. tot 16.30 u. in de pa-
rochiezaal met koffietafel, kaarten en tombo-
la; info en inschrijven bij Annette Meulewaeter 
tel. 09 373 77 77

Lief & Leed
Overlijdens
We melden het overlijden van:

Oosteeklo leeft

Appelbol met rozijntjes
Benodigdheden
2 eetlepels rum
4 eetlepels rozijntjes
4 appels
4 kleine stukjes bladerdeeg 
40 g boter
30 g bruine suiker
1 eidooier
een klein scheutje melk

Bereiding
Week de rozijnen als je kan een dag op voor-
hand in de rum.
Verwarm de oven tot 210°C.
Schil de appels en boor het klokhuis eruit 
met de appelboor.
Laat de rozijntjes uitlekken en meng ze met 
de bruine suiker en de boter.
Rol de bladerdeegstukjes een beetje uit zo-
dat ze zeker groot genoeg zijn om de appels 
in te pakken.
Plaats de appels in het midden van de stukjes 
bladerdeeg.
Vul het boorgat op met de botermengeling.
Haal de vier hoeken van het deeg naar 
boven.
Maak de vingers nat en duw de deegranden 
goed samen zodat de appels goed ingepakt zijn.
Klop de eidooier los met de melk en bestrijk 
er de appels mee.
Bak de appels 20 minuten in de oven.
Vorm ondertussen met de overschotjes 
blaadjes en stokjes. 
Plak ze op de appels, wrijf ze in met eidooier 
en kleef ze op de appels.
Laat ze nog eens 10 minuten bakken.
Serveer ze warm of lauw.     (M.S.)

Smakelijk!
Stuur je vragen of suggesties naar 
myriam@oosteeklo.be. 
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In de aanloop naar het schoolproject 
‘Lang zullen we lezen’ van VBS De Kame-
leon werd tijdens de zomer al een eerste 
boekenruilkastje in gebruik genomen ter 
hoogte van de staande wip, een initiatief 
van Veerle Van Acker en een paar vrien-
den: ‘Veerles Mini-bib’. 

Vrijdag 11 oktober werd op de speel-
plaats van de Kleine Kameleon in de 
Ertveldesteenweg een eerste van vier 
andere boekenruilkastjes  officieel in ge-
bruik genomen. Aan de ingang van de 
Grote Kameleon in Oosteeklo-Dorp staat 
het andere wisselhuisje, zoals ze door de 
school genoemd worden. In deze twee 
boekenruilkastjes vind je kinderboeken.

Het project kwam er dankzij Marc Pynaert 
van het Bewonersplatform. Hij formuleer-
de net als 11 788 andere Eneco Belgium 
nv-klanten vorig jaar een kerstwens. 

Foto: Anne Oosterlinck

Wat was de motivatie om de wens in 
te dienen? Marc: “Steeds terugkomen-
de heikele punten zijn het stelselmatig 
verdwijnen van tal van kleine zelfstandige 
zaken binnen ons dorp en de centralisatie 
van alle dienstbetoon naar de hoofdge-
meente. Eén van de laatste zaken welke 
hier verdwenen zijn is de bibliotheek, wat 
in de loop der jaren een soort blijvende 
ergernis is beginnen te vormen.  Zeer 
opvallend is dat met het verdwijnen van 
de  bieb langzaam maar zeker ook de 
drang naar het lezen verdween, naar het 
vasthouden van een echt boek, het geluid 
van het omdraaien van een blad, de geur 
van een meermaals gelezen boek. Dit 
ontging, zoals we later ontdekten, ook de 
school in ons dorp niet.” 

Wat was  de  drijfveer? Marc: “In onze 
zoektocht naar verbetering van de dorps-
beleving, samenhorigheid en solidariteit, 
besloten wij met het Bewonersplatform 
om rond het verdwijnen van de bieb 
een alternatief te zoeken voor de meest 
kwetsbare, de meest immobiele bewo-
ners: jonge kinderen en ouderlingen 
welke zichzelf niet ver kunnen verplaat-
sen. We bedachten om goed zichtbaar 
binnen ons dorpscentrum bij de scholen 
en ouderlingenflatjes boekenruilhuisjes 
te plaatsen. Het zou een tegemoetko-
ming zijn aan de lacune welke is ontstaan 
na het verdwijnen van de bieb. De geest 
was uit de fles: wij zouden een wens uiten 

om onze ruilhuisjes door Eneco Belgium 
nv bekostigd te zien. Wij zouden opnieuw 
lezen en laten lezen!” 

De wens van Marc klonk als volgt: “Lezen 
is leren. Lezen is dromen. Alleen jammer 
dat er in Oosteeklo geen bibliotheek 
meer is. En daar wil ik met het Bewoners-
platform Oosteeklo iets aan doen. En hoe! 
Dankzij boekenhuisjes met gratis ruilboe-
ken worden gezellige leesavonden voor 
iedereen in het dorp weer mogelijk.” Ene-
co Belgium nv beloonde drie fantastische, 
warme en duurzame projecten met een 
geldprijs, waaronder dat van Marc en het 
Bewonersplatform. 
Ben je tevreden met het resultaat? 
Marc: “Ik ben uiteraard een tevreden man, 
overdonderd door de medewerking, het 
positieve onthaal en de aandacht welke 
dit kleine project te beurt is gevallen. Het 
gaat hem vooral om de cohesie in Oos-
teeklo door de goede band tussen het 
Bewonersplatform en het gemeentebe-
stuur Assenede, ook met Vrije Basisschool 
De Kameleon, blijkbaar een gezonde mix 
aan ingrediënten welke de vlam in de pan 
hebben gezet om tot een enthousiaste 
samenwerking te komen.  Niet zonder 
enige fierheid durf ik te zeggen dat het 
eindresultaat mag gezien worden: voor-
eerst het fijne werk van schrijnwerker Jor-
dy Van Kerckvoorde uit de Rijkestraat die 
ons zeer behulpzaam was met de uitwer-
king van de kastjes en de materiaalkeuze. 
Daarbij stonden duurzaamheid en onze 
ecologische voetafdruk centraal. Vandaar 
de keuze voor padouk en degelijke dak-
bedekking, binnenisolatie en een apart 
waterbestendig binnenwerk. Uiteindelijk 
is dit het resultaat van velen: er is de no-
dige sponsoring door Eneco Belgium nv, 
de vervaardiging, bijna tegen kostprijs, 
door schrijnwerkerij JorWood, de plaat-
sing met sokkels en dergelijke door de 
gemeentediensten  Assenede  en de bij-
stand door de bibliotheek  Assenede  bij 
het schoolproject ‘Lang zullen we lezen’ 
van de Kleine en de Grote Kameleon. 

Binnen de school zijn tal van vrijwilligers 
betrokken geraakt bij de randanimatie 
rond wat zij hun ‘wisselhuisjes’ noemen 
en rond hun leesproject.”
Marc: “De sponsoring door  Eneco Bel-
gium nv  heeft ons toegelaten vier kwali-
teitsvolle kastjes te laten aanmaken om 
ons totaalproject uit te voeren, een soort 
‘circle of life’. Bedoeling is in eerste instan-
tie de peuters en kleuters en de jongeren 
terug zin in lezen te laten krijgen en de 
wisselhuisjes kunnen daar een belangrij-
ke stimulans toe vormen. Het begint op 
het veilige schoolterrein van de Kleine 
Kameleon en laat zich voortzetten in Oos-
teeklo-Dorp waar hun wisselhuisje tot pu-
bliek gebruik op de openbare weg staat 
aan de schoolpoort van de Grote Kame-
leon. Zij zullen op zondag 17 november, 

bij de start van de Voorleesweek, de aan-
dachtstrekkers zijn voor de ingebruikna-
me van de twee resterende kastjes: één in 
Oosteeklo-Dorp aan het zit- en speelpark-
je schuin tegenover de schoolpoort van 
de Grote Kameleon, waar de ouders da-
gelijks hun kinderen staan op te wachten, 
één op het dorpsplein aan de Oxfam We-
reldwinkel, bij de ingang van de kerk en de 
parochiezaal en nabij de serviceflats. Met 
al deze kastjes moet er binnen Oosteeklo 
een publiek boekenaanbod zijn voor alle 
leeftijden. Laat het duidelijk zijn dat het 
niet alleen om de kastjes gaat. Er zijn tal 
van gemeenten met boekenruilkastjes, 
veelal geplaatst door particulieren. Het 
gaat hier om het sociale gebeuren. Een 
heel diverse groep van mensen in leeftijd, 
in beroep, in belangen en interesse die el-
kaar hebben gevonden en die hebben sa-
mengewerkt aan één win-win-situatie: het 
boekenlezen weer aantrekkelijk en voor 
elkeen mogelijk maken. Via de   boeken-
ruilkastjes en hopelijk terug de weg naar 
de bieb te laten vinden!” 

Ga je zelf ook boeken in de kast 
steken? Marc: “Wat de wisselhuisjes be-
treft laat ik dit uiteraard aan de school 
over welke binnen hun jaarproject samen 
met de ouders en de bibliotheek voor 
de opvolging zullen instaan. Ik kijk meer 
uit naar de twee boekenruilkastjes in het 
dorpscentrum in de hoop dat er een gro-
te interactie rond zal ontstaan.  Zelf zal ik 
er niet alleen boeken insteken, ik hoop er 
ook te mogen uithalen om ze te lezen. Dit 
brengt ons naadloos terug bij ons basisi-
dee waarom we boekenruilkastjes in ons 
dorp Oosteeklo wilden plaatsen ‘Lezen en 
laten lezen’.” 

Open Bewonersvergadering
Tijdens de Open Bewonersvergadering 
op zondag 17 november van 10.00 u. 
tot 12.00 u. in de cafetaria van Jeugd- en 
sportdomein Ter Walle worden de twee 
overige boekenruilkastjes officieel in ge-
bruik genomen. Het is ook het startsein 
van de Voorleesweek die loopt tot 24 no-
vember. Je krijgt nog meer uitleg over het 
hele project. De film en de foto’s, die ge-
maakt werden op 11 oktober op de speel-
plaats van de Kleine Kameleon, worden 
getoond. We hopen ook een eerste evalu-
atie te mogen vernemen vanuit de school. 
En de peters en meters van de boekenruil-
kastjes worden voorgesteld. 

Marc Pynaert: “We doen een warme op-
roep aan iedereen om die dag één boek 
mee te brengen om in de boekenruilkast-
jes  aan de Oxfam Wereldwinkel of aan 
de parkeerstrook ter hoogte van de Vrije 
Basisschool in Oosteeklo-Dorp te zetten.” 
Het Bewonersplatform zal ook een korte 
bevraging over haar huidige en toekom-
stige werking  doen bij de aanwezigen 
en ze stelt haar plannen voor het nieuwe 
werkjaar voor.     (M.L.)

Boekenruilkastjes bij de vleet
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Van opbergkoffer tot kleerkast

Foto: Guido Van der Eecken

In de vorige bijdrage hebben we al ver-
meld dat eeuwenlang een eenvoudige 
kist of koffer het enige opbergmeubel in 
huis was. Hieruit hebben alle andere hui-
selijke opbergmeubelen zich ontwikkeld.

Foto: Guido Van der Eecken

De eerste in de rij is de schapraai of 
etenskast. Deze primitieve keukenkast 
ontstond door een koffer op een korte zij-
de te plaatsen en er poten onder te zetten. 
Het kofferdeksel deed dienst als deur en in 
de kofferruimte werden schappen aange-
bracht. Oorspronkelijk stond de schapraai 
afzonderlijk los in de woonkamer, maar na 
verloop van tijd werd ze ingebouwd of op-
gehangen tussen de open haard en een 
buitenmuur. Meestal was ze dan ook in twee 
gedeeld met twee deuren, de ene kant 
om etenswaren te bewaren en de andere 
kant om het eet- en keukengerief in onder 
te brengen. Nog later kwamen er onder- of 
bovenaan (naar gelang ze geplaatst was) 
twee schuiven waarin het bestek en aller-
hande klein keukengerief in opgeborgen 
werd. We kunnen van dan af al van een 
keukenkast spreken.

Bij de rijke burgerij ontwikkelde de on-
geriefelijke bergkoffer zich tot: ‘coffre 
commode’ (gerieflijke koffer). Een koffer 
werd op een lange zijde geplaatst en er 
werden poten onder gezet. Het deksel of 
de deur werd weggelaten, de voorzijde 
bleef open en werd voorzien van schui-
ven want dit was veel gemakkelijker: ‘plus 

commode’. De commode werd uitslui-
tend gebruikt voor het bergen van linnen 
en kledingstukken.

Het ontwerp van commode evolueerde 
tot linnenkast. De kast werd hoger uitge-
bouwd en in plaats van schuiven kwam er 
opnieuw één deur en meerdere schap-
pen in de kast. Dat was nóg gemakkelijker. 
Nu moest men niet meer in verschillende 
schuiven rommelen om een kledingstuk 
te zoeken, men kon vrijwel onmiddellijk 
zien waar wat lag. Bij de burgerij bracht 
de toenemende welvaart ook meer kleren 
met zich mee zodat de behoefte ontstond 
om de bovenkleren op te hangen. De lin-
nenkast werd opgedeeld met een com-
partiment voor liggende en voor hangen-
de kledingstukken en later in twee aparte 
delen met elk een deur. 

Eind 18de eeuw ontstond de kleerkast 
voor uitsluitend hangende klederen en 
bovenaan een schap waarop petten, hoe-
den en mutsen werden weggeborgen. 

Koantjes uit de smoutpot
Grote majestueuze kasten met veel orna-
ment bij de koningshoven en hogere klas-
se. Eenvoudige kasten bij de lagere klas-
se, maar pas na de WO I ook in de huizen 
van het gewone volk. Onderaan waren 
deze kasten doorgaans van twee schui-
ven voorzien, waarin de familiepapieren 
bewaard werden.

Wie het zich kon permitteren schafte zich 
een kleerkast aan uit hardhout, vooral eik 
en notelaar waren in trek. Minder begoe-
den waren tevreden met zachthouten 
meubelen, meestal van without. Om dit 
enigszins te camoufleren werden deze 
ingestreken met varkensbloed en daarna 
opgeboend met was. Op die manier kre-
gen ook de withouten kasten het donker 
uitzicht van hardhout.

Guido Van der Eecken

Heb je als lezer een heem- of volkskundig 
item dat je verduidelijkt wil zien? Stuur het 
naar De Orde van de Smoutpot Rijkestraat 
70 of ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

OXFAM WERELDWINKEL OOSTEEKLO
ORGANISEERT 

VRIJDAG 8 NOVEMBER
parochiezaal OosteekloWERELD

QUIZ deuren om 19u00
 1e vraag om 20u00

--------------------------- 

Koning  Albertstraat  1
------------------------

INFO

3e  

20 euro per ploeg 
max. 4 personen per ploeg

inschrijvingen bij lieselotte.vanhoecke@gmail.com 
of 0493/19 83 40 - inschrijven tot 6 november 
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Wist-je-dat?

* Net voor de zomer werd er in onze ge-
meente een voedselteam opgestart. Deze 
vzw, met Oosteeklonaren Bernice Renier, 
Birgit De Bock en ook Bart Van Bouchaute, 
zorgt via een netwerk van boeren en pro-
ducenten voor producten via korte keten. 

* De scholen in onze gemeente werken, 
samen met het gemeentebestuur, mee aan 
het project  Route2School. Via dit project 
wil het gemeentebestuur een grondige 
analyse laten maken van de verkeersveilig-
heid op schoolroutes en het verplaatsings-
gedrag van leerlingen. Nog tot en met 24 
november kunnen leerlingen, leerkrach-
ten, ouders en de politiediensten knelpun-
ten aangeven in de mobiliteit van en naar 
school. Het is ook interessant om foto’s te 
bezorgen. Nadien krijgt iedereen de kans 
om mee na te denken over oplossingen 
om de verkeersveiligheid van leerlingen 
te verbeteren. Na een grondige analyse en 
bespreking wordt de bevolking opnieuw 
geïnformeerd. Alle info en foto’s geef je in 
op www.route2school.be. 

* 65-plussers die geïnteresseerd zijn om in 
een serviceflat ‘De Aster’ in de Koning Albert-
straat te gaan wonen, kunnen zich aanmel-
den bij woonassistente Ann Buysse via tel. 
09 341 72 76 of ann.buysse@assenede.be.

* Op maandag 11 november is het Wa-
penstilstand. De afgevaardigden van de 
lokale verenigingen en hun vlaggendrager, 
de scouts en de leerlingen van de school 
stappen vanaf de Vrije Basisschool in Oos-
teeklo-Dorp in optocht naar de kerk.  Om 
10.00 u. is er daar een gebedsdienst. Aan-
sluitend zijn er aan het oorlogsmonument 
toespraken, bloemenhulde voor de slacht-
offers en worden de nationale hymne en 
de Last Post gespeeld. Na de receptie voor 
genodigden en het middagmaal voor in-
geschrevenen is er vanaf 14.15 u. al voor 
de 48ste keer een wandelconcert door de 
Koninklijke Harmonie Concordia uit Waar-
schoot. Om 15.00 u. worden het Canadees 
volkslied, de Vlaamse en nationale hymne 
en de Last Post gespeeld. 

* Het Warm Gevoel’, een samenwerking 
tussen De Vergeten Vrouwen, Oxfam We-
reldwinkel en de Orde van de Smoutpot, 
pakt op zondag 3 en17 november en 1 
december telkens vanaf 15.00 u. en op 
vrijdag 20 december vanaf 18.00 u. uit met 
muziek, zang en vertellingen. De toegang 
bedraagt € 1,00. De opbrengst gaat naar 
wetenschappelijk onderzoek voor de ziek-
te van Duchenne. Alles vindt plaats in Den 
Gladdigen Durpel, Hazelarenhoek 14; info 
Luk Van Haute; tel. 0495 38 85 27 

* Volgend jaar staat er in Assenede een 
‘Ten Miles’ op het programma. De orga-
nisatoren zijn van plan om er een bele-
vingstocht van te maken langs de kreken, 
in combinatie met kunst. Daarvoor zoeken 
ze tien kunstenaars die voor het 16,100 km 
lange traject een uniek kunstwerk willen 
maken. Geïnteresseerde kunstenaars mel-
den zich aan via cultuur@assenede.be.

Foto: gemeente Assenede

* Ass’nee Luept bestaat uit vier joggings, één in elke deelgemeent: de Ezelsbierloop in 
Bassevelde, de Kiekenloop op Nieuwburg, Oosteeklo Loopt en de Gîrnaert-Run in Boek-
houte. De tweede editie van het evenement was opnieuw een daverend succes. In totaal 
lokten de vier joggings samen 1 155 sportievelingen. Da’s een pak meer dan vorig jaar. 30 
inwoners van onze gemeente namen deel aan alle vier de wedstrijden en konden na de 
Gîrnaert-Run rekenen op een speciale verrassing.

Beste ondernemer,  
beste lezer,

wij stellen vast dat er elke maand 
lezers zijn die Oosteeklo Vandaag, 
bedeeld door Bpost, niet ontvangen. 

Daarom deze oproep:

Wie de zesde van de maand Oos-
teeklo Vandaag niet heeft ontvan-
gen, laat dit aan ons weten, zodat wij 
de klachten kunnen bundelen en aan 
Bpost bezorgen.

Let op! In brievenbussen met vermel-
ding ‘geen reclamedrukwerk’, wordt 
er geen Oosteeklo Vandaag gestopt.

Verantwoordelijke uitgever:
Ronnie Stoop 
info@drukkerijstoop.be  
Tel. 09 373 74 57

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 

Unizo verwelkomt volgende 
nieuwe zelfstandigen:

Rock & Rose, nagelstiliste Hilde Bauters

De schone lach, reiniging kunstgebitten 
Annick De Sweemer

A-did verkoop online, Daan Keisse

Benny De Wever

Mannekensaarde 
Kermis 2019

Grote 
Vleeskaarting

vrijdag 8 november
zondag 10 nobember

maandag 11 november

We kaarten voor:
paté - hamburgers - 

hoofdvlees - kippenbillen 
braadworst - vleesribben

en droge worst.
Er mag ook 

geteerlingd worden.
Inleg € 1,50. Alle tafels af
Dit alles vindt plaats in:
Taverne ‘Den Eikel’
Oosteeklo-Dorp 23

Iedereen welkom
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WINTERSFEER

29 - 30 NOVEMBER & 1 DECEMBER
Graag nodigen wij u uit naar onze 
wintersfeerdagen.

Kom genieten van de warme atmosfeer, 
ontdek nieuwe trends in kleur, behang 
en raamdecoratie.

Vind vele leuke cadeaus en drink een 
glaasje glühwein bij de kachel.

Niet alleen de winkel maar ons huis wordt 
omgetoverd in een winters wonderland om 
u in stijl te verwelkomen.

Vrijdag 29 nov. sfeeravond tot 22u

Zaterdag 30 nov. van 10u tot 19u

Zondag 1 dec. van 10u tot 19u

Graag tot dan!

Ertveldesteenweg 109 - 9968 Oosteeklo - 09 373 65 23 - schilderwerken.de.belie@telenet.be

Krijgt u graag professioneel advies
bij het kiezen van de juiste keur verf,
het mooiste behang, de best passende
overgordijnen ?

Wij bieden onze klanten 
gratis advies door een 
interieurarchitect

Al meer dan 20 jaar 
maakt dit deel uit
van onze service !

                   verf - behang - raamdecoratie

      De Belie - Van Wynsberge
																							Ertveldesteenweg	109	-	09	373	65	23	

schilderwerken.de.belie@telenet.be

   gesloten op
   maandag én donderdag
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