
Een herfst in het teken van ontmoeten 
Beste inwoners,


De verlofperiode en de eindejaarsfeesten zijn traditioneel periodes waarin mensen elkaar 
ontmoeten. De Open Zulte agenda zorgt nu ook voor zinvolle contactmomenten tussendoor.


Het ludieke moordspel Gotcha op initiatief van Jong Open Zulte leidt sedert 1 september tot 
momenten van leuke suspens en gezonde ontspanning tussen onze inwoners. Het slaat 
bruggen tussen leeftijden en overtuigingen, tot in elke uithoek van onze gemeente. Dat belooft 
voor de apotheose in het Ontmoetingscentrum op 17 oktober!


De dag nadien, op 18 oktober staan de deuren van het Ontmoetingscentrum wijd open om u 
allen massaal te verwelkomen op ons jaarlijks eetfestijn. 


Tot slot is er sedert eind september onze nieuwe website www.openzulte.be. U vindt er alle info over onze 
mensen, onze initiatieven en activiteiten. Zo willen wij er zijn voor u: binnen handbereik, kort op de bal. Maak 
dan ook gebruik van de contactgegevens om uw vragen en voorstellen met ons te delen. We nemen ze graag ter 
harte.


Het Open Zulte team ontvangt u graag in ons feestweekend van 17 en 18 oktober!


Thierry Cornette 
Voorzitter Open Zulte
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“GOTCHA-‐spel”	  Jong	  Open	  Zulte:	  423	  euro	  voor	  het	  goede	  doel	  
Nog voor de effectieve start op 1 september was Gotcha, het ludieke moordspel dat Jong Open Zulte 
organiseert, al een groot succes.

Maar liefst 141 enthousiaste deelnemers schreven zich in, met een leeftijd tussen 14 en 74 jaar.


Al deze inschrijvingen waren goed voor 141 x 3€ oftewel 423 euro.

Dit bedrag wordt integraal geschonken aan het Sociaal Huis ten voordele van het jaarlijkse Sinterklaasfeest zodat 
er voor elk kind een leuk extraatje kan aangekocht worden.

Met Gotcha wil Jong Open Zulte niet alleen een goed doel steunen. We willen vooral de Zultenaren uit hun kot 
lokken en op een plezante manier in contact brengen met andere dorpsgenoten.

http://www.openzulte.be
http://www.openzulte.be
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Eetfestijn Open Zulte 
Wij nodigen u met veel plezier uit op ons jaarlijks eetfestijn in het 

Ontmoetingscentrum te Olsene op  

zaterdag 17 oktober en zondag 18 oktober 2015 

Op zaterdag 17.10 vanaf 19u30 organiseert Jong Open Zulte het finale Gotcha-spel en  
kan je stoofvlees of vol-au-vent met frietjes krijgen 

Prijs 12 € - deelnemers Gotcha-spel 10€. 

Op zondag 18.10 vanaf 11u30 biedt Open Zulte u een fijn aperitief aan en 
kan u kiezen tussen zalmhaasje op groentebedje met witte wijnsaus en kroketjes 

of 
ardeens gebraad met groenten, peper- en champignonsaus en kroketjes.  

Voor onze kleinsten zijn er balletjes in tomatensaus met kroketjes (incl 1 drankje) 

Kaarten kan u verkrijgen bij alle mandatarissen en bestuursleden of via 
openzulte@gmail.com 

Volwassenen : 16 €  /  Kinderen -12 jaar : 8€ 
We hopen u allen weer te mogen verwelkomen! 

Simon Lagrange  Uw Burgemeester 
Thierry Cornette  Voorzitter Open Zulte 

Sarah Snoeck  Voorzitster Jong Open Zulte
open Zulte

Luisteren werkt.

Beste lezers


Het begin van het najaar betekent in onze gemeente altijd ook een periode van kermissen en 
feesten. De septemberkermissen in Machelen en Olsene zijn achter de rug, de Fiertelstoet in 
Zulte staat voor de deur. Kermisperiodes zorgen ervoor dat we (nog meer dan anders) met 
z’n allen naar buiten komen, elkaar ontmoeten en fijne momenten beleven. We moeten ze 
dan ook koesteren.


Traditiegetrouw organiseert onze partij Open Zulte midden oktober ons jaarlijks eetfestijn.  
Dit jaar wordt het een tweedaagse in het Ontmoetingscentrum. Alle info vindt u hierboven.


Uw aanwezigheid op zaterdag of zondag zou mijzelf en mijn collega’s een zéér groot plezier 
doen, en een stevige steun in de rug geven om verder te werken!


Weet dat u intussen voor ideeën, vragen, opmerkingen of suggesties voor onze gemeente,  
steeds bij ons terecht kunt!


Tot binnenkort.


Simon Lagrange 
Burgemeester
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