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Foto's uit de streek

Laad zelf een foto op...

WIN! Elke dag
tientallen prijzen

Jobs in uw buurt

Forum Select
ANALYST-PROGRAMMER -
Unique Finance
Boekhouder (M/v)
Unique Office
Medewerker Stalenadministratie
Manatrans Bvba
Chauffeur - CE Nationaal +

Meer jobs

UIT in Zulte
Trefwoord

WAAR
geef een gemeente:

WANNEER

Zoek

Aanbiedingen uit 9870 Zulte

Flat:Keistraat
Gent/Gand

 € 600

Flat:gent sint
pieters
Gent/Gand

 € 220

Flat:gent
dampoort
Gent/Gand

 € 230

Meer aanbiedingen uit 9870 Zulte

 Binnenland  Buitenland  Bedrijven  Sport

Reynders komt met
oplossing voor
Kaupthing
De Crem sluit zending
van Belgen naar zuiden
Afghanistan uit
Belgen slaat massaal
mazout in

Opnieuw elf Palestijnse
burgers gedood
Rusland verhoogt
gasprijs voor Oekraïne
Obama is in Washington

Daimler ziet af van
overname Volvo
Recessie treft groene
bedrijven minder
Noodkrediet van 4
miljard dollar voor
Chrysler

Wickmayer onderuit
tegen lucky loser
Don Bosco Gent bekert
vanavond in Zwijnaarde
tegen landskampioen
Sasja
Drongen verovert in
Gent supercup tegen
HG Appels

Luchtfoto's

Bekijk hier jouw gemeente vanuit
de lucht

Zoek een straat

Jouw gemeente in kaart gebracht

Fiets- en wandelroutes

Routes in jouw gemeente

Nieuws uit Zulte
Laatste berichten

'Een meerwaarde voor onze
zaak'
'Machelen wordt toeristisch
uithangbord'
Dorpskern
Glazen Huis: nu al 17.000
euro
Mobiel loket
Elektriciteit
Vermist meisje is in goede
gezondheid
Solden
Streekmenu
Vader geeft 8-jarige dochter
mee met onbekende

Info over Zulte

www.zulte.be
Inwoners: 14.611
Deelgemeentes
Dossiers
Burgemeesterinterview
Scholenrapport
Buurtonderzoek
Verkiezingen 2006
Nuttige nummers

Nieuwsbrief

Al het nieuws uit deze
gemeente dagelijks in je
mailbox.

Nieuws uit de provincie

Specials Oost-Vlaanderen

Op zoek naar voetbaltalent in
Oost-Vlaanderen

Uw gemeente in cijfers

Het rapport van de
brandweer in uw gemeente

Meer weten?

Alle Vlaamse rusthuizen
doorgelicht: zoek een
rusthuis in uw gemeente.
Hoe zit het met de
woningprijzen in uw streek?
Wat is het gemiddelde
inkomen? Waar is het
goedkoop winkelen?
Welke verschillende
nationaliteiten wonen in uw
gemeente?

14/02/2006

Lees ook onze blog!
Schaatsen op Machelen Put

Folkdansfeest in Machelen

Maandag inschrijven voor
sportinitiatielessen

Jongeren maken recordaantal
ontbijtpakketten voor Valentijn
ZULTE - Een ontbijtpakket voor geliefden, op
zondagmorgen aan huis gebracht: het Valentijnsinitiatief
van Open Jeugdwerk Zulte-Olsene-Machelen werd weer een
succes. ,,Vijf jaar geleden begonnen we met vierhonderd
stuks. Nu zitten we aan 1.675'', zegt Davy Mortier van de
leiding.

Ambiance zaterdag in zaal Het Fiertelhof, waar vijfentwintig
medewerkers de basisinhoud netjes inpakten: boter, confituur,
kaas, cornflakes, chocopasta, peperkoek, een koffiefilter, drankjes
en een appel. Rond 17 uur stond de ruime zaal bijna afgeladen
vol.

,,Tweehonderd pakketten meer dan vorig jaar. We zitten bijna
aan onze limiet. Of we moeten uitwijken naar een groter
complex'', zegt Davy. ,,De aanvragen stroomden weer binnen.
Niet enkel uit Zulte maar ook uit Waregem, Oeselgem, Deinze,
Kruishoutem en zelfs uit Tielt.''

,,Terug thuis kookt iedereen zijn deel van de eieren.
Zondagmorgen halen we de boterkoeken al om 3.30 uur bij de
bakker. Dan volgen twee uren van intense arbeid en nemen we
zelf een ontbijt. Tussen zeven en negen uur voeren we de
pakketten uit met vijfentwintig auto's."

Open Jeugdwerk telt 150 jongeren plus een even actieve als creatieve leiding. De nog jonge jeugdvereniging
bloeit. ,,Niemand betaalt lidgeld. Dat is mogelijk omdat we jaarlijks drie grote acties doen: dit
Valentijnsontbijt, een eetfestijn en een gesponsorde zwerfvuilinzameling. Bovenop ontvangen we een subsidie
van de gemeente", besluit Davy.

(JRZ)
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