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Elke weggebruiker krijgt zijn plaats ! 

De zomerse weekends ‘Oosterzele wandelt en fietst’ bleken een succes 
te zijn! Diverse straten werden in de maanden augustus en september 
gedurende een aantal autoluwe zondagen fietsstraten of werden zelfs 
volledig afgesloten voor het autoverkeer. 
Aan de basis hiervan ligt ‘het fietsplan’ dat samen met de administratie 
werd opgemaakt. 
In de toekomst blijven we inzetten op het promoten van onze fiets- en 
wandelnetwerken. Enkele pareltjes van verbindingen werden ondertussen 
extra gesignaleerd.
Hiermee willen we de auto niet bannen uit onze gemeente: wel willen we 
elke weggebruiker op de juiste plaats krijgen, conform ons gemeentelijk 
mobiliteitsplan. 

Ondertussen werd ook de fietssnelweg tussen Zottegem en Gent 
uitgebreid. Het aangelegde deel van bijna anderhalve kilometer geeft de 
fietser de mogelijkheid om zich op een veilige en comfortabele manier te 
verplaatsen tussen Moortsele en Scheldewindeke. Eind dit jaar (of begin 
volgend jaar) starten de werken voor de doortrekking van het fietspad van 
Balegem-Zuid tot Zottegem.
De droom die ik al jaren koester en waaraan ik hard werk om op een 
veilige en comfortabele manier tussen Zottegem en Gent te fietsen is op 
deze manier alweer een stukje gerealiseerd.
We blijven uiteraard niet stilzitten en gaan verder ijveren om op korte 
termijn het deel tussen Balegem-Dorp en station Scheldewindeke te 
realiseren. 

Wanneer deze brochure bij u in de bus valt, staat de winter weer voor de 
deur.
Dit betekent dat we volop bezig zijn ons strooiplan voor te bereiden (in het 
infozine van december meer daarover). 
Net als de voorbije jaren zet Oosterzele heel wat middelen in om de 
gemeentelijke wegen zo veilig en berijdbaar mogelijk te houden.
Ook onze fietspaden worden sneeuw- en ijsvrij gehouden: hiervoor wordt 
onze smalspoortractor met pekelspuit ingezet.

Langs deze weg wil ik dan ook eens onze dienst grondgebiedszaken, samen 
met de arbeiders in de kijker plaatsen en danken voor de dagelijkse inzet 
in talloze projecten: autodelen werd mogelijk in Oosterzele, klimaatplan 
krijgt vorm, schoolomgevingen worden aangepakt, onderhouds- en 
herstelwerken worden adequaat opgevolgd, … en dit alles met beperkte 
manschappen. 

Samen zetten wij ons in voor een aangenaam en leefbaar Oosterzele!

Christ Meuleman
Schepen voor Openbare werken, Groen, Kerkhoven, Mobiliteit, 
Patrimonium, Klimaatbeleid

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
info over publiciteit

communicatieambtenaar
Bianca De Mulder

info@oosterzele.be - 09 363 99 24

Vormgeving & productie
 die Keure

Coverfoto
Bijenhal voor Oosterzele
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Infrastructuur

Defecte straatverlichting melden? 
Een defecte straatverlichting kan voor het verkeer een 
gevaarlijke situatie met zich meebrengen. Een goede 
straatverlichting draagt ook bij tot de veiligheid van de 
bewoners en de voorbijgangers. Daarom is het nodig 
dat een defecte straatverlichting zo snel mogelijk wordt 
doorgegeven voor herstelling. 

Fluvius beheert ruim een miljoen openbare verlich-
tingspunten over heel Vlaanderen. Een kapotte straat-
lamp kan je gratis melden. De ploegen van Fluvius 
zorgen bij een eerstvolgende passage in de buurt voor 
de herstelling. Een kapotte straatlamp melden kan via 
https://mijnpostcode.fluvius.be/

Opknapbeurt voor speeltuintje Gijzenzele
Het speeltuintje in Gijzenzele kreeg 
onlangs een volledige facelift! 
Daarbij werd rekening gehouden 
met de vraag van buurtbewoners 
en de dorpsschool om een aantal 
nieuwe speeltoestellen te plaatsen 
die meer geschikt zijn voor kleu-
ters en lagereschoolkinderen. Die 
vraag kwam er n.a.v. het project 
‘beleef(de)plekjes’ waarbij buurt-

bewoners zelf een stukje groen in 
hun buurt kunnen inkleden.

De kinderen kunnen er vanaf nu 
ravotten op de peuterschommel, 
de glijbaan op de nieuw aangelegde 
speelheuvel, het veerdiertje. Ze 
kunnen er ook hun behendigheid 
testen op het evenwichtsparcours. 
De eigen groendienst zorg de voor 

het plaatsen van de toestellen. De 
Gemeente trok voor dit project een 
bedrag van 4  400 euro (excl. btw) 
uit.
Midden oktober kreeg de speel-
heuvel nieuwe grasmatten. Bin-
nenkort worden er ook enkele 
nieuwe leibomen geplaatst en 
wordt het zand in de valzone aan-
gevuld. 

https://mijnpostcode.fluvius.be/
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Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 
2022-2027 in openbaar onderzoek

Nog tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven 
over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 
voor Schelde en Maas 2022-2027. De documenten 
vind je via www.volvanwater.be en via het inspraakfor-
mulier kan je je mening en suggesties geven.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse 
Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelen-
programma vaststellen. 
De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor 
een verbetering van het grondwater en oppervlakte-
water en voor de bescherming tegen overstromingen 
en droogte. Ook de zoneringsplannen en de gebieds-
dekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en 
wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen 
gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplan-
nen opgenomen. 

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 
Maas bestaan uit verschillende delen. Naast een 
beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomge-
biedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maat-

regelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf 
bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaan-
deren. 

Op www.volvanwater.be krijg je een overzicht van de 
plandelen en acties die voor Oosterzele relevant zijn. 
Via geoloketten kom je te weten welke acties in je 
buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat 
gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende documen-
tatie over de plannen. 

Hoe kan je een opmerking indienen? 
Reageren op de documenten kan tot en met 14 
maart 2021 via het digitale inspraakformulier op 
www.volvanwater.be. Je kunt opmerkingen ook schrif-
telijk indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen – Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Wat gebeurt er met je opmerking? 
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging 
genomen bij de voorbereiding van de definitieve ont-
werpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd 
worden.
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Uniek: bijenhal voor Oosterzele

T.h.v. de nieuwe site Groot Bewijk bouwde het gemeen-
tebestuur een bijenhal. Daar situeert de bijenhal zich 
in een volledig nieuwe natuurlijke omgeving waarin ook 
het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Franciscus gelegen 
is. Het project kostte 27 590 euro incl. btw. De officiële 
opening wordt in het voorjaar 2021 gepland. 
Het woonzorgcentrum schreef zich in 2019 in voor het 
subsidieproject Natuur in je buurt 2019 – een subsi-
die van Agentschap Natuur en Bos – wat hiervan een 
mooie samenwerking maakt.

Waarom een bijenhal? 
Bijen zijn van groot belang voor het behoud van ons 
voedselaanbod. Ze zorgen voor de bestuiving van 
planten en bloemen en vervolgens voor de groei van 
vruchten en groenten. Naast het bouwen van de hal 
gaat er ook veel aandacht naar ons maaibeheer; o.a. 
van onze bermen.
Naarmate een stukje gras bloemrijker wordt, trekt het 
veel insecten aan, zoals bijen. Zo hebben we op ver-
schillende plaatsen in de gemeente biodiverse eiland-
jes, bloemenweides aan de scholen en insectenhotels. 

Bij-vriendelijke omgeving
De gemeentelijke diensten zorgden in de onmiddel-
lijke omgeving van de bijenhal voor het aanplanten 
van een gemengde bloemrijke haag en een educatieve 
bloemenborder. Daarnaast komen ook nog een aantal 
bijenvriendelijke bomen naast de bijenhal.

De site zal in het oog springen door het werken met ver-
schillende zones zoals speelnatuur, gebruiksweide, sen-
soriële tuin, bloemenweide, moeras- en vijverzone maar 
ook door zijn infrastructuur (berging, groepsbank, …).
Eens de site volledig af zal zijn, zal het een duurzaam, toe-
gankelijk, onderhoudsvriendelijk, biodivers natuurgebied 
zijn met een open zicht naar het kapelletje, de spoorweg, 
de Balegemse molen, … . Voor de bewoners van het WZC, 
de assistentiewoningen en de ruimere omgeving kan de 
site dienst doen als rust- en bewegingsplek.

Educatief luik
In de hal is een leslokaal van 6 x 4 meter voorzien waar 
groepen ontvangen kunnen worden. Het andere deel 
is langs twee zijden open en overdekt en daar is ruimte 
om vier bijenkasten te plaatsen. Momenteel vind je in 
de hal twee bijeenkasten.
In samenwerking met vier imkers in de gemeente 
worden educatieve sessies voor de Oosterzeelse scho-
len en bevolking voorbereid.

Samenwerken met enthousiaste kenners
De werkgroep bestaat uit:
• �Prof.� Em.� Dr.� Frans� Jacobs: verbonden aan UGent 

(Honeybee Valley) en bijenspecialist bij uitstek
• �Carine�De�Sutter:�binnen de Biemansgilde staat Carine 

in voor de ledenadministratie en de financiële zaken. 
Daarnaast leidt ze ook de organisatie van de evene-
menten en communicatie in goede banen

• �Maurice�De�Waele: voorzitter van de Biemansgilde en 
al 45 jaar imker. Hij kent de stiel door en door en is 
een graag geziene gast op imkercursussen.

• �Bart�Vermeir: scholingshoofd bij de Koninklijke Oost-
Vlaamse imkersvereniging

De leden van de bijenwerkgroep zijn stuk voor stuk 
gebeten door de bijenstiel en willen hun kennis en 
passie overbrengen naar de inwoners. Deze kern-
groep wordt aangevuld met twee medewerkers van 
het gemeentebestuur en zal nauw samenwerken met 
het woonzorgcentrum Sint-Franciscus.



Algemene oproep aan (landbouw)voertuigen om zich ook 
’s nachts aan de geldende snelheidsregimes te houden.

www.oosterzele.be6

Infrastructuur

We blijven verder de kaart van de fietser trekken!
De fietsverbinding tussen het Hoeksken in 
Scheldewindeke, via Hettingen en site De 
Kluize richting dorp van Oosterzele kregen 
in september signalisatieborden. 

Tijdens het relanceweekend 2.0 Oosterzele�
wandelt�en�fietst bleek deze verbinding nog 
onvoldoende gekend bij onze inwoners. 
De verbinding is echter een mooi en veilig 
alternatief voor de gewestweg N415 (Win-
dekekouter en Pelgrim). 

Daarnaast zal Oosterzele ook de al gerea-
liseerde fietsverbindingen extra signaleren 
om zo de fietser naar de veiligste fietsweg 
te leiden. Een voorbeeld daarvan is de ‘oude 
tramroute’ van Oosterzele naar Sint-Lie-
vens-Houtem. Gemeente Oosterzele zal 
daar ook het initiatief nemen en de buurge-
meenten stimuleren hun fietsverbindingen 
extra aan te duiden.

In de toekomst blijft Gemeente Oosterzele 
inzetten op het promoten van deze fiets-
netwerken. 

Mobiele fietsenstallingen 
voor evenementen
Gemeente Oosterzele kocht twintig mobiele fietsstallingen aan. Deze stallingen 
hebben de vorm van een nadarhek en zullen gebruikt worden bij allerlei eve-
nementen. Zo kunnen bezoekers van die evenementen op een veilige, tijdelijke 
manier hun fiets parkeren. Per nadarhek kunnen zes fietsen geparkeerd worden. 
Verenigingen en organisatoren kunnen de mobiele fietsenstallingen aanvragen 
via mobiliteit@oosterzele.be.

Op deze manier wil Gemeente Oosterzele iedereen blijven aanmoedigen de fiets 
te gebruiken. Via de toolbox duurzame�mobiliteit van het departement Mobiliteit 
en Openbare Werken kreeg Oosterzele hiervoor een subsidie van 3 550 euro.

mailto:mobiliteit@oosterzele.be
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OCMW en sociale zaken

Gezocht: 
COLLEGA’S VOOR
ONZE POETSPLOEG
Wij�staan�dagelijks�in�voor�het�poetsen�bij�bejaarde�en�
hulpbehoevende�personen�in�de�gemeente.�Misschien�is�
dat�ook�wel�iets�voor�jou?

Wat bieden wij aan?
• Team van topcollega’s
• Opleidingen en persoonlijke coaching
• Contract van zes maanden, met kans op contract 

onbepaalde duur in de toekomst
• Goede verloning: vanaf 1 811 euro bruto per 

maand (voltijds). Voor het bepalen van de wedde 
worden alle overheidsdiensten, evenals de rele-
vante privé-diensten ten belope van maximum 
tien jaar in rekening gebracht

• Extra’s: maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, 
eindejaarstoelage en fietsvergoeding

• 26 vakantiedagen

Interesse?
Contacteer Marijke De Meyer - 
adjunct-algemeendirecteur – tel. 09 363 88 93
Je kandidatuur indien kan tot uiterlijk 15 december a.s. 
via marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be 
of per post naar Gootje 2, 9860 Oosterzele

WEEK VAN DE KINDERBEGELEIDER: 
Geef eens een complimentje

Kinderen groeien en bloeien door complimenten. Elke 
dag weer geven kinderbegeleiders in de kinderopvang 
complimenten aan de kinderen.
Van 12 tot 18 oktober draaiden we de rollen om en 
gaven we de complimenten aan de kinderbegeleiders! 
Zij zetten zich onvermoeibaar in om van de kinderop-
vang een fijne en warme plek te maken waar elk kind 
zich goed voelt.
Daarom vroegen wij aan iedereen om in de week van 
12 tot 18 oktober hun onthaalouder in de bloemetjes 
te zetten, (groot) ouders en kinderen hen te laten ver-
rassen door een ‘complimentenkaartje’ te geven of een 
woordje van dank!

Week van spreuken in 
het straatbeeld

Van 1  t.e.m. 10 oktober kon je opnieuw heel wat spreuken 
in het straatbeeld vinden in Oosterzele. Met deze actie 
vroeg Oosterzele opnieuw aandacht voor geestelijke 
gezondheid #samenveerkrachtig. 

Autismechat nood aan 
een babbel?
VOOR WIE?
Voor personen met autisme en hun directe netwerk 
(ouders, grootouders, broers en zussen, partner,  …)

WAAROVER?
Je kan bij de Autismechat terecht met je zorgen en 
vragen

 > Mijn zoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga 
ik hiermee om?

 > Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten bui-
tenshuis te doen, moeten we haar pushen?

 > De opvoeding van mijn kind met autisme valt me 
soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt.

 > Mijn broer heeft autisme. Ik heb het gevoel dat mijn 
ouders meer tijd maken voor hem dan voor mij.

 > Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er 
moeilijk mee.

 > Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar 
soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

WAAR EN WANNEER?
Openingsuren en toegang tot de chat via 
www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat

PRAKTISCH
De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door pro-
fessionele begeleiders van de RTH-diensten autisme

mailto:marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be


Lees de volledige  
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

Claerhout Computer Engineering | Lange Ambachtstraat 18 | 9860 Oosterzele | 09 362 36 93

CCE is een groeiend en  
dynamisch IT-bedrijf dat 
sinds 1989 actief is, en  
ondertussen 50-tal  
medewerkers telt.  
Wij implementeren  bij onze 
klanten ons  eigen ontwikkeld  
ERP-pakket LISA:

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

ONTWIKKEL 
ZELF JE IDEALE
WERKOMGEVING
DICHTBIJ HUIS
Volg Lisa en vind de droomjob  
in jouw regio op itjobs.cce.be

A4 Verticaal
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Nieuws uit de GROS

Vrouwen op een lokale markt in Kenia

Gaan we naar een postcoronawereld die meer solidair 
is met het Zuiden of plooit het Noorden zich terug op 
eng eigenbelang?

Deze coronacrisis verbindt ons allemaal: we zitten in 
dezelfde storm, maar niet in hetzelfde bootje. De zwak-
sten en armsten betalen de hoogste prijs: werkloosheid, 
schoolachterstand, …: de ongelijkheid werd groter. Dit 
mechanisme speelt nog sterker in het Zuiden: miljoe-
nen mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika wonen 
in sloppenwijken waar afstand houden klinkt als een 
wrange grap. Twee miljard mensen hebben thuis geen 
toegang tot water en zeep om geregeld de handen te 
wassen. Door de sluiting van scholen ontberen miljoe-
nen kinderen de enige voedzame maaltijd per dag; door 
lockdown maatregelen valt de bevoorrading van steden 
stil en blijven boeren met hun oogsten zitten: honger 
en ondervoeding zijn het onvermijdelijke gevolg. En dan 
spreken we nog niet over de beperkte gezondheids-
voorzieningen in de meeste landen in het Zuiden. 

Maar de volksgezondheid is niet hun enige – of groot-
ste – zorg. Ook de economische gevolgen richten een 
ravage aan. Veel mensen overleven dankzij baantjes in 
de informele economie. Ook wie een ‘echte’ baan heeft, 
moet het meestal stellen zonder sociale bescherming 
of compensatie voor inkomensverlies. De Internatio-
nale Arbeidsorganisatie schat dat wereldwijd 25 miljoen 
banen verloren zullen gaan na corona, de helft daarvan 
in Afrika.

Men verwacht dat 500 miljoen mensen extra in armoede 
zullen belanden. Er dreigt acute hongersnood voor 130 
tot 250 miljoen mensen. De impact van de coronacrisis 
is in ontwikkelingslanden zwaarder dan bij ons.  

Maar het is niet al kommer en kwel! Overal in landen 
in het Zuiden zien we ook veerkracht en dynamiek 

van individuen en plaatselijke middenveldorganisa-
ties. Zij werken aan rechtvaardiger structuren, minder 
ongelijkheid en een menswaardig en duurzaam leven 
voor iedereen. 11.11.11. noemt hen change�makers: ze 
werken aan een andere wereld. Ze organiseren onder-
wijs waar de overheid in gebreke blijft, ze promoten 
duurzame landbouw die heilzaam is voor het milieu en 
tegen de klimaatverandering en geven er vorming rond, 
ze verdedigen de rechten van kleine boeren tegen grote 
spelers in de mijnexploitatie die hun grond inpalmen, 
ze werken aan vrede en verzoening, ze vechten tegen 
corruptie en zetten overheden onder druk om politieke 
keuzes te maken tegen uitbuiting, verdrukking en onge-
lijkheid. En met succes!

Maar dat succes hangt ook van ons af. Die change�
makers hebben onze steun en solidariteit nodig, zowel 
financieel als via politieke beïnvloeding van onze beleids-
verantwoordelijken. We leven in een geglobaliseerde 
wereld; we zien hier de directe gevolgen van onrecht en 
verdrukking elders: klimaatvluchtelingen, economische 
vluchtelingen, politieke vluchtelingen, oorlogsvluchtelin-
gen… Onze solidariteit met hen hier en met de change�
makers daar is van levensbelang voor ons allemaal. 
Klimaatcrisis, gezondheidscrisis, economische crisis, … 
Grenzeloze solidariteit is het enige antwoord! Daarom 
is 11.11.11. als koepel van de hele Vlaamse noord-zuid 
beweging dus van levensbelang.

11.11.11 – straatactie: 
dit jaar via  overschrijvingsformulier

De jaarlijkse 11.11.11 - straatactie waarbij kaart-
jes, stiften, chocolade en truffels te koop worden 
aangeboden door onze vrijwillige medewerkers, 
zal dit jaar gezien de veiligheidsmaatregelen 
conform covid-19 niet kunnen doorgaan.

De overschrijvingsformulieren worden per post 
in alle huizen van Groot-Oosterzele bezorgd, 
zodat iedereen die dat wil, een bijdrage kan 
overschrijven. 

Het comité zou het fijn vinden indien jullie dit 
jaar 11.11.11 via deze weg willen ondersteunen. 
Hopelijk kunnen jullie ons volgend jaar opnieuw 
aan huis verwelkomen.

Het�11.11.11�comité�Oosterzele



Bewegen op verwijzing: 
toffe manier om coronakilo’s kwijt te spelen

Heb je dat ook? Een beetje last van extra corona-
kilo’s (van al dat snoepen in je kot)? Of de nood-
zaak om eens wat meer te bewegen, maar na 
enkele pogingen ben je al de motivatie en de 
goesting kwijt? Of op zoek naar iemand die je 
aanmoedigt en helpt bij het bewegen? Praat dan 
zeker eens met je huisarts over het project Bewe-
gen op Verwijzing (BOV) van Logo Gezond+. 

“BOV bestaat al sinds 2017, heeft zo’n 150 bewegings-
coaches aan de slag voor meer dan 5 000 deelnemers”, 
vertelt coördinator Senne Terryn. “

“We hebben een heel nauwe band met onze deelne-
mers en die amicale omgang werkt ook motiverend”, 
verklapt Annemie Van den Abeele, BOV-coach in o.a. 
Oosterzele. “Na het intakegesprek en de bespreking 
van het persoonlijke bewegingsplan laten we hen een 
drietal weken daarmee aan de slag gaan. Nadien luis-
teren we in een nieuw contact hoe ze het ervaren en 
opgevolgd hebben. Eén van de grote pluspunten van 
BOV is de laagdrempeligheid: we spreken met onze 
deelnemers af op locaties dichtbij hun woning. Of we 
komen gewoon op huisbezoek, als ze dat makkelijker 
vinden. Dat is voor ons ook heel leerrijk, we zien hoe ze 
leven en waarmee ze bezig zijn. Vaak zijn slechts een 
paar kleine ingrepen nodig om bewegen te stimuleren.”

Het profiel van de deelnemers is heel uiteenlopend, 
zeggen de coaches. Er zitten ouderen tussen die wat 
aan de stramme leden willen doen of die om gezond-
heidsredenen meer willen bewegen. Maar er zijn ook 

studenten en dertigers of veertigers bij, bijvoorbeeld 
na een burn-out of (postnatale) depressie. En nu ver-
wachten ze ook de mensen die wat coronakilo’s willen 
kwijtspelen. “We hopen dat de huisartsen hun patiën-
ten naar ons doorverwijzen”, zeggen de coaches. “Des-
noods moeten onze deelnemers-in-spé er zelf naar 
vragen, als ze overtuigd zijn door deze reportage…”

Elk van de coaches kan mooie verhalen vertellen van 
deelnemers die door Bewegen Op Verwijzing een 
nieuwe, gezondere en fittere start genomen hebben. 
Annemie vertelt van een bijna gepensioneerde schil-
der, die van geen ophouden wilde weten maar het 
almaar fysiek lastiger had. Door BOV en zijn persoon-
lijke bewegingsplan stopte hij met werken en maakt hij 
nu tijd voor aangenamere dingen in het leven. 

“Bewegen op Verwijzing is echt een betaalbare oplos-
sing voor mensen die meer willen/moeten bewegen”, 
besluit Senne Terryn. “Het intakegesprek van een uur 
is gratis, nadien kost de coaching, bijsturing en motive-
ren 5 euro per kwartier. Vaak is er pas na drie weken 
opnieuw een ontmoeting tussen coach en deelnemer. 
Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
is dat 1 euro per kwartier. BOV kan ook in groeps- of 
clubverband, dan kost het 1 euro per kwartier per 
deelnemer, een halve euro voor mensen met een ver-
hoogde tegemoetkoming.”

Zet zelf de eerste stap, praat erover met je huisarts, 
vraag een doorverwijsbrief en contacteer Annemie via 
0498 58 63 29 of oosterzele@bewegenopverwijzing.be.

Sport

 In Oosterzele kan je BOV-coach Annemie contacteren

Annemie
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EVA Oosterzele reikt Nobelprei 2020 uit aan 
de Patisson uit Balegem

EVA Oosterzele reikt jaarlijks de 
Nobelprei uit aan een Oosterzele-
naar of Oosterzeelse organisatie 
die het voorbije jaar een opmer-
kelijke veggie-bijdrage leverde tot 
een meer plantaardige, gezonde, 
milieu- en diervriendelijke samen-
leving. 

Ook dit jaar kon het publiek mee-
stemmen en dit werd opnieuw een 
levendig online gebeuren: de stem-
ming werd gedeeld, gepromoot, 
besproken, uitgehangen en resul-
teerde in een nek-aan-nek-race. De 
laureaat 2020 werd uiteindelijk de 
Patisson uit Balegem. In dit gecer-
tificeerd 100 % biologisch verkoop-
punt voorziet Ivan De Vylder al 
twintig jaar Balegem en omstreken 
van een uitgebreid assortiment 
aan biologische, streekgebonden 
groenten en fruit. Hij breidde het 
aanbod ook aanzienlijk uit met 
andere veggie-producten zoals 
broodbeleg en plantaardige vlees-
vervangers.

Elena Lievens, coördinator van EVA 
Oosterzele, legt uit:” Samen met 
zijn vrouw Annie durfde Ivan De 
Vylder twintig jaar geleden de stap 
te zetten naar een zelfstandig 
ondernemerschap waarbij hij 
naast een aantal markten, ook een 
klein winkeltje runde in bio-groen-
ten en fruit in Balegem. Het kleine 
winkeltje werd groter, maar Ivan en 
Annie bleven vasthouden aan een 
integer, lokaal verhaal. Hun kwali-
tatieve producten halen ze bij 
lokale, kleinschalige initiatieven en 
de groot-industrie werd bewust uit 
het verhaal geschrapt. Ze kozen en 
kiezen zoveel mogelijk voor sei-
zoensgebonden groenten en fruit 
en houden rekening met voedsel-
kilometers. Dat dit voor sinaasap-
pels en bananen niet mogelijk is, is 

logisch maar – en ik citeer – ‘alle 
blauwe bakken zijn Belgisch’. Type-
rend is ook de bescheidenheid 
waarmee ze hun verkoop regelen: 
geen grote show die uiteindelijk 
doorgerekend wordt aan de klant, 
maar een rustgevend, eenvoudig, 
mooi interieur waar groenten en 
fruit de hoofdrol mogen spelen. 
Recent hebben ze ook hun aanbod 
uitgebreid met veggie en vegan 
producten waardoor het leven van 
menig Oosterzeels vegetariër 
danig vergemakkelijkt werd! Omdat 
EVA Oosterzele meent dat de 
Patisson op die manier het veggie 
verhaal stevig ondersteunt, verdie-
nen Ivan en Annie ons inziens de 
Nobelprei in 2020.” 

De tweede prijs, een gouden 
wortel, werd uitgereikt aan Anna 
Wynants van de Keukentafel voor 
haar voortrekkersrol in gezonde, 

heerlijke groentefeestdissen via 
haar Table�d’amis in Landskouter. 

Naar aanleiding van Werelddieren-
dag op 4 oktober, lanceerde EVA 
vzw ook de nationale campagne 
Chili� voor� Willy. Willy is een varken 
van drie maanden oud. Zoals de 
meeste varkens is hij heel slim, 
houdt hij van knuffelen, in de aarde 
wroeten en spelletjes spelen. Willy 
leeft in een opvangcentrum, maar 
de meeste varkens in Vlaanderen 
hebben minder geluk: zij groeien op 
in grote bedrijven met weinig bewe-
gingsruimte, zien bijna nooit dag-
licht en worden na zes maanden op 
de vrachtwagen richting slachthuis 
gezet. EVA vzw riep dan ook op op 
4 oktober chili sin carne te koken of 
te gaan eten. Met het ingezamelde 
geld wil EVA vzw minstens tien 
groot keukens verder begeleiden om 
hun maaltijden te verplantaardigen. 

Gezond

© Foto: Danny De Lobelle



Tijd voor een heerlijk stukje kaas.
Kom en kies uit meer dan 
100 soorten kazen !

Scheldewindeke

(1 bon/klant-enkel geldig in Carrefour Market Scheldewindeke van 15/09/2020 tot 15/10/2020)

graag bestellen vóór 8/11
heemkring.moortsele@gmail.com

€14 / portie
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Cultuur

woensdag 4 november om 14.30 uur 
Familiefilm - De Kleine Prins  

Voor het eerst wordt de magie van Antoine de Saint- 
Exupéry’s poëtische jeugdboek vertaald naar anima-
tie op het grote scherm. Het leven van een negen-
jarig meisje staat volledig in het teken van volwassen 
worden. Haar moeder heeft elke stap berekend, elke 
levensfase ingeschat en alle tijd besteed. Maar dan 
leert het meisje haar buurman, een oude piloot, 
kennen. Hij vertelt indrukwekkende verhalen over zijn 
reizen en vooral over zijn ontmoeting met een kleine 
prins jaren geleden.

De animatiefilm combineert nieuwe CGI-techniek 
met klassieke stopmotion om de twee verschillende 
 verhaallijnen te benadrukken. The� Little� Prince ging in 
première op het festival van Cannes.

Voor iedereen vanaf 6 jaar.
 
COPRODUCTIE DIENST SPORT EN JEUGD
Tarieven: 5 euro standaard 
 

zaterdag 7 november om 20 uur
Cabaret / Try-Out - Nele Bauwens – Cabaretvoostelling

Dartelend ging Nele Bauwens door het leven, de dag 
plukkend, swingend en zingend.
Tot de geschiedenis kwam aankloppen, en de buren ook. 
Met humor en weemoed, met warmte, liefde en spran-
kelende spitsheid vertelt Nele over de wereld waarin 
we leefden en over een nieuwe die geboren wordt. 
Een wereld waarin goede buren inderdaad beter zijn 
dan verre vrienden.
Nele Bauwens bouwde gestaag aan een carrière in de 
vaderlandse showbizz, swingde met El Tattoo del Tigre, 
zong met Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde de 
pannen van het dak in Jukebox, en fluisterde luid in 
haar cabaretvoorstellingen ‘Ik moet beter luisteren’ en 
‘Wat een geluk’.

Een�cabaretvoorstelling�van�Nele�Bauwens is haar derde 
monoloog, tot stand gekomen in een trio met Sam De 
Graeve (tekst) en Raf Walschaerts (regie).
Nele Bauwens: “Het wordt naakt én kwetsbaar, vrolijk 
én poëtisch … Beloofd!

COPRODUCTIE MARKANT
Tarieven: 14 euro standaard – 13 euro 60+, andersval. – 12 euro -26 

© Francis Vanhee

Het concert De Mens Late Night van zaterdag 
28 november 2020 werd uitgesteld naar het 
najaar van 2021. Wie kaartjes reserveerde voor 
dit volzet concert kan zijn/haar kans opnieuw 
wagen vanaf juni 2021, bij de start van de 
 ticketreservaties voor seizoen 2021-2022

Volgende voorstellingen zijn volzet. Er is een 
wachtlijst.

• De Wim Opbrouck Singalong Songbook – 
woensdag 25 november 2020

• Don Juan – een opera van Deschonecompanie – 
dinsdag 1 december 2020

Tickets zijn verkrijgbaar

• Telefonisch 09 363 83 30
• Via e-mail 

reservaties@oosterzele.be
• Online www.gcdekluize.be
• Bij de cultuurdienst, op de eerste ver-

dieping van GC De Kluize, Sportstraat 3, 
Oosterzele.*

• De cultuurdienst is open van maandag tot 
vrijdag van 8.30 tot 12 uur, van maandag tot 
donderdag ook van 13.30 tot 16 uur, en op 
maandagavond tussen 18 en 20 uur. *

• Er kan gebruik gemaakt worden van de 
bancontact/payconiq app

*  Zolang�de�maatregel�‘verplicht�telewerk’�van�kracht�
is,�werkt�de�cultuurdienst�enkel�op�afspraak: 
09�363�83�30�en�reservaties@oosterzele.be.

mailto:reservaties@oosterzele.be
http://www.gcdekluize.be
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Cultuur

zondag 15 november  om 14 uur en 16 uur 
Familie - Zonzo Compagnie & ROESTgroep - 
Made in Kwakkaba

Wonderlijke muzikale reis met afgedankt speelgoed in 
de hoofdrol.

ROESTgroep maakt voorstellingen van cadeautjes. 
Jij geeft iets, zij maken er een voorstelling mee. Voor 
made� in� Kwakkaba verzamelden ze oud en vergeten 
speelgoed. Theatermaakster Silke Melis en muzi-
kant Alec De Bruyn bekeken het met een frisse blik, 
zetten het op z’n kop en draaiden het binnenste-bui-
ten, schudden ermee, bliezen erop en gaven het een 
nieuw leven in plaats van een plek op de vuilnisbelt. 
Elke afgedankte furby, wegkwijnende teddybeer of bat-
terij-verlangende Casio kreeg zo recht op een tweede 
verwondering dankzij deze voorstelling. Samen met 
het publiek vertellen ze een woordeloos muzikaal ver-
haal over de wonderlijke reis van een badeendje.

Voor iedereen vanaf 4 jaar.

in het kader van KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Tarieven: 12 euro standaard – 6 euro -26

zaterdag 21 november om 20 uur 
Dans - The Backyard - It’s Gonna Be Horse 

It’s�Gonna�Be�Horse is een fysieke en visuele dansvoor-
stelling voor en door jongeren. Een voorstelling waarin 
alles kan en alles moet. Op de achtergond staat zoals 
gewoonlijk YouTube te spelen. Het stuk is geïnspireerd 
op de flitsende stroom van informatie waar we tegen-
woordig voortdurend aan worden blootgesteld. In de 
voorstelling willen we deze manier van kijken aan het 
publiek aanbieden door een beeldenstroom te creë-
ren via dans en video. Daarnaast probeert de voorstel-
ling andere manieren van kijken uit te lokken of aan te 
sporen.

The Backyard is een nieuw collectief dat bestaat uit een 
groep enthousiaste dansers. De 12 dansers vormen 
een diverse groep met maar liefst zeven verschillende 
nationaliteiten die samen een krachtig geheel vormen. 
Ze creëerden een zelfvoorzienend platform waar ze 
samen rond dans en beweging kunnen werken en 
elkaar ondersteunen als artiesten door het delen van 
kennis en het aanwenden van individuele talenten in 
functie van de groep.

Met dansworkshop (13+) om 11 uur, 
gratis deelname, beperkt aantal plaatsen, 
inschrijven noodzakelijk via 09 363 83 30 
of reservaties@oosterzele.be.

COPRODUCTIE STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD 
EN DANS
Tarieven: 14 euro standaard -  13 euro 60+, andersval. – 10 euro -26

© Mathias Theisen

© Dries Segers
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Cultuur

donderdag 10 december om 20 uur 
Muziek - Soetkin Baptist - Que Désire 

Muziek van een ander moet onder je huid zitten. 
Dan pas kan het onder de huid van een publiek 
komen. Het repertoire is heel erg breed en in dit pro-
gramma waagt Soetkin zich aan uitersten. Van Dalida 
tot Barbara. Van Delpech tot Aznavour. Van grootste 
bombastische gevoelens, tot de meest breekbare 
miniaturen. Na het succes van Soetkin�Made�in�France 
laat Soetkin Baptist met Que� Désire opnieuw zowel 
gekende als vergeten chansons met een fragiele 
grootsheid herleven. Soetkin wordt vocaal bijgestaan 
door Aline Goffin en geflankeerd door veelzijdige 
rasmuzikanten: Bert Candries op gitaar en basgitaar, 
Luc Vanden Bosch op drum en Paul Flush aan het 
hammondorgel.
Deze heerlijke muziek laat haar niet koud, en u onge-
twijfeld ook niet …

COPRODUCTIE FEMMA
Tarieven: 18 euro standaard – 17 euro 60+, andersval. – 16 euro -26

© Martin Losvik

zondag 29 maart om 20 uur 
Familie - Ultima Thule - BAM!  

BAM! 
Een�knal. 
Een�grote�ramp. 
De�wereld�naar�de�vaantjes. 
Schiet�er�nog�iets�over? 
Ja,�daar!�Nog�één�stukje�land. 
En�daar!�Een�man. 
En�daar!�Een�vrouw. 
Zijn�zij�de�twee�enigen? 
Blijkbaar�wel. 
Dan�moeten�zij�herbeginnen. 
De�wereld�opnieuw�maken. 
Vorm�geven.�Fantaseren. 
Zoals�zij�denken… 
dat�het�goed�zou�zijn. 
Maar�ze�zijn�zo�anders. 
Als�dat�maar�goed�komt! 
Want�anders�wordt�het�opnieuw�… 
BAM!

BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw begin-
nen, over elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en 
de verschillen, over je plek zoeken, over dromen van 
een nieuwe wereld en over soms eens botsen.

BAM! is een lofzang op de fantasie, het vrij spelen 
en het warme contact dat dat teweeg brengt tussen 
mensen.

Voor mensen vanaf 4 jaar.

Tarieven: 12 euro standaard – 6 euro -26

©
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 1  -  Functieomschrijving IT-projectleider  JDW 

 

IITT  PPrroojjeeccttlleeiiddeerr  
 

 
Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van 
morgen. We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging. 
 
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

In de loop van 2021 stappen we over naar een nieuwe versie van ons ERP-pakket (van Axapta 2009 
naar Dynamics 365, Finance & Operations) en om die upgrade in goede banen te leiden zoeken we 
een projectleider. Na dit project word je het aanspreekpunt voor ERP gerelateerde deelprojecten, 
vragen, best practices, … 
 
DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF 

Als IT Projectleider vertaal je de behoeftes van verschillende diensten en collega’s (Sales, Logistics, 
Marketing,...) naar Dynamics 365 of je zorgt voor goed werkende interfaces tussen andere systemen 
en Dynamics 365.  
In eerste instantie zal je goed moeten begrijpen wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, e-
commerce,...) en achterliggende flows identificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek moeten gaan 
naar een gepaste oplossing, deze implementeren en opleiding aan de collega’s voorzien. 
 
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t en haar zusterbedrijven harmoniseren. 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend 
met de technische haalbaarheid, het budget, de timing, de bestaande structuren,.... 

• Je analyseert bestaande flows en je weet die om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software. 

• Je verzorgt op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en je 
waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

• Je zorgt voor een vlot Change Management proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens de realisatie van de projecten. 

• Je implementeert uniforme processen tussen de zusterbedrijven en communiceert hiervoor op 
een correcte, vlotte manier. 

• Je  bevordert en stimuleert continu de ontwikkeling en de verbetering van de de gebruikte 
processen en tools. 

• Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT. 

  

PROFIEL  

• Je hebt een Bachelor in een informaticarichting of equivalent door ervaring 
• Je hebt kennis van en ervaring met ERP (idealiter Dynamics 365) 
• Grondige kennis van Office 365 applicaties (Office/Sharepoint/apps/…) 
• Goede kennis Nederlands en Engels  
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Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

In de loop van 2021 stappen we over naar een nieuwe versie van ons ERP-pakket (van Axapta 2009 
naar Dynamics 365, Finance & Operations) en om die upgrade in goede banen te leiden zoeken we 
een projectleider. Na dit project word je het aanspreekpunt voor ERP gerelateerde deelprojecten, 
vragen, best practices, … 
 
DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF 

Als IT Projectleider vertaal je de behoeftes van verschillende diensten en collega’s (Sales, Logistics, 
Marketing,...) naar Dynamics 365 of je zorgt voor goed werkende interfaces tussen andere systemen 
en Dynamics 365.  
In eerste instantie zal je goed moeten begrijpen wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, e-
commerce,...) en achterliggende flows identificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek moeten gaan 
naar een gepaste oplossing, deze implementeren en opleiding aan de collega’s voorzien. 
 
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t en haar zusterbedrijven harmoniseren. 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend 
met de technische haalbaarheid, het budget, de timing, de bestaande structuren,.... 

• Je analyseert bestaande flows en je weet die om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software. 

• Je verzorgt op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en je 
waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

• Je zorgt voor een vlot Change Management proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens de realisatie van de projecten. 

• Je implementeert uniforme processen tussen de zusterbedrijven en communiceert hiervoor op 
een correcte, vlotte manier. 

• Je  bevordert en stimuleert continu de ontwikkeling en de verbetering van de de gebruikte 
processen en tools. 

• Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT. 

  

PROFIEL  

• Je hebt een Bachelor in een informaticarichting of equivalent door ervaring 
• Je hebt kennis van en ervaring met ERP (idealiter Dynamics 365) 
• Grondige kennis van Office 365 applicaties (Office/Sharepoint/apps/…) 
• Goede kennis Nederlands en Engels  

 

IT Projectleider Customer Support Operator Metaal

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Als IT Projectleider vertaal je de behoeftes van 
verschillende diensten en collega’s (Sales, 
Logistics, Marketing,...) naar Dynamics 365 of 
je zorgt voor goed werkende interfaces tussen 
andere systemen en Dynamics 365. 
In eerste instantie zal je goed moeten begrijpen 
wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, 
e-commerce,...) en achterliggende flows iden-
tificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek 
moeten gaan naar een gepaste oplossing, deze 
implementeren en opleiding aan de collega’s 
voorzien.
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t 
en haar zusterbedrijven harmoniseren.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

•  Als IT Projectleider verzeker je de opvolging 
en de realisatie van projecten rekening 
houdend met de technische haalbaarheid, 
het budget, de timing, de bestaande structu-
ren,....

•  Je analyseert bestaande flows en je weet die 
om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software.

•  Je verzorgt op regelmatige basis de rappor-
tering over de vooruitgang van de projecten 
en je waakt over een goede communicatie 
tussen de verschillende betrokken partijen.

•  Je zorgt voor een vlot Change Management 
proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens 
de realisatie van de projecten.

•  Je implementeert uniforme processen tussen 
de zusterbedrijven en communiceert hiervoor 
op een correcte, vlotte manier.

•  Je  bevordert en stimuleert continu de 
ontwikkeling en de verbetering van de de 
gebruikte processen en tools.

•  Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van 
de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT.

 
PROFIEL 

•  Je hebt een Bachelor in een informaticarich-
ting of equivalent door ervaring

•  Je hebt kennis van en ervaring met ERP 
(idealiter Dynamics 365)

•  Grondige kennis van Office 365 applicaties 
(Office/Sharepoint/apps/…)

•  Goede kennis Nederlands en Engels 

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Een afwisselende job met internationale con-
tacten binnen een dynamisch en jong team in 
een open cultuur. Een degelijke interne oplei-
ding en collega’s waar je altijd kan op terugval-
len zorgen voor een
vlotte integratie.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Volwaardige  klantendienstmedewerker, met 
zowel administratieve als commerciële taken:

•  Offertes maken en opvolgen
•  Orders verwerken 
•  Klantenvragen beantwoorden (transport, 

levertermijn,…)
•  Receptiefuncties (tel, onthaal bezoekers)
•  Administratieve taken (postverwerking, 

 klassement, …)
•  Back up Logistics Officer

PROFIEL 

•  Je opleidingsniveau is bachelor
•  Je spreekt vlot Nederlands, Frans en hebt 

een basiskennis van het Duits
•  Een eerste relevante werkervaring is wense-

lijk maar niet noodzakelijk
•  Ervaring met een ERP pakket is een plus-

punt. Je bent sowieso vlot in het aanleren en 
gebruiken van allerlei software en hebt een 
goede basiskennis van MS-Office

•  Je houdt ervan om een ondersteunende 
functie uit te oefenen, bent hierin dynamisch 
en flexibel, positief ingesteld en collegiaal

•  Je houdt van klantencontacten

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Als operator op de metaalafdeling bereid je de 
metalen onderdelen van onze verschillende 
brandkleppen voor. In eerste instantie word je 
opgeleid om de robotgestuurde automatisatie 
te bedienden, deze installatie verwerkt metalen 
coils tot kaders / tunnels. 
In een latere fase word je ook ingezet om de 
CNC-gestuurde pons- en (rib)plooimachine 
te bedienen. Op deze afzonderlijke machines 
worden metalen platen bewerkt tot kaders / 
tunnels die in de assemblageafdeling als basis 
dienen voor de brandkleppen. 
Opdrachten krijg je van de coördinator en/of 
productieleider

TAKEN  

•  Geautomatiseerde machines bedienen
•  Nauwgezet de kwaliteit van de productie 

opvolgen zonder de kwantiteit uit het oog te 
verliezen

•  Zelfstandig producties opstarten, de instellin-
gen van de machines bijsturen en  de afgele-
verde producten controleren

•  Eenvoudige storingen analyseren en oplossen
•  Metaal ponsen en plooien
•  Actief deelnemen aan de teammeetings op 

donderdag

PROFIEL  

•  A2 diploma Elektromechanica of Mechanica 
of gelijkwaardig door ervaring

•  Je hebt technisch inzicht en je bent handig
•  Ervaring is niet noodzakelijk, de juiste inge-

steldheid wel
•  Je werkt in een 2-ploegenstelsel 
•  Je hebt oog voor detail en een kwaliteits-

bewuste houding
•  Je kan zowel in team als zelfstandig werken
•  Je staat open voor verdere ontwikkelingen 

en automatisaties

ONS AANBOD

•  Een uitgewerkt opleidingsplan onder begelei-
ding van een peter, en on-the-job training

•  Een jong team in een resultaatgericht, 
 ambitieus bedrijf

•  Vlot bereikbaar (5km van snelweg)
•  Uitdagende en afwisselende job

Interesse? Mail vandaag nog je cv naar hr@rft.be 
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Cultuur

BEN JE TUSSEN 15 EN 25
JAAR OUD EN HOU JE VAN

THEATER EN DANS?
Leun je graag achterover om je te laten

overweldigen door een boeiend,
hilarisch, mysterieus en/of absurd

theaterstuk? Of verlies je je liever in een
intieme, dan weer pompend stomende

dansvoorstelling? Of wil je één van
beide gewoon eens uitproberen?

DAN HEBBEN WE (DAT IS
#OLGA1) JOU NODIG!

OLGA zoekt enthousiaste, kritische en
gemotiveerde theater- en

dansliefhebbers en 'prospects' om
voorstellingen te gaan bekijken en te

beoordelen (alle kosten worden
vergoed). Samen kijken we welke
voorstellingen een #OLGA-label

verdienen.

1 #OLGA is een jongerencollectief dat opereert met steun van GC De Kluize. De leden (15-25j) onderwerpen verschillende theater- en
dansvoorstellingen aan de 'approved 4 youngster' lakmoesproef. Elk seizoen worden op basis van die weging een aantal #OLGAvoorstellingen
geprogrammeerd in GC De Kluize. Jongeren tot 25 jaar kunnen die bijwonen aan voordeeltarief (€ 10).

BORRELT ER AL WAT GEZONDE
GOESTING? OP VRĲDAG
13 NOVEMBER ORGANISEREN
WE OM 18.30 UUR EEN KLEINE
INFOSESSIE IN GC DE KLUIZE

TE OOSTERZELE.
Aansluitend kan je de OLGA-
voorstelling 'Zero for conduct'
bijwonen, die duurt ongeveer een
uurtje. Meer info over deze dans-
theatervoorstelling vind je op
www.gcdekluize.be/olga.

Heb je nog vragen? Stuur een
berichtje op onze Instagram-pagina
@Olga.oosterzele of stuur een mailtje
naar OLGA.oosterzele@gmail.com.

Tot dan!!

de OLGA's
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naar OLGA.oosterzele@gmail.com.

Tot dan!!

de OLGA's

vrijdag 13 november om 20 uur 
Dans / Theater / OLGA - 
fABULEUS & Kloppend Hert - Zero for Conduct

Deze voorstelling draagt het OLGA 
label. Voorstellingen� met� dit� label�
worden�geselecteerd�door�een�redac-
tie�van�kritische�Oosterzeelse�jongeren�
tussen�15�en�25.�Jongeren�tot�25�jaar�
kunnen� de� voorstellingen� bijwonen�
aan�een�voordeeltarief�van�10�euro.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it 
will live its whole life believing that it is stupid.”

Theatermaker Haider Al Timimi confronteert een zeer diverse groep jon-
geren met vragen over hun wereldbeeld. Durven ze nog te dromen in een 
wereld die aan een duizelingwekkende snelheid verandert? Welke hoop 
en angsten koesteren ze voor hun oudere zelf? In een woest spektakel 
vol tekst, dans, video en figuren breken deze jongeren uit hun keurslijf. 
Ze trekken van leer tegen een schoolsysteem dat vastgeroest is en angst 
inprent en eisen het recht om hun passie te mogen volgen.

COPRODUCTIE CC NOVA, WETTEREN
Tarieven: 16 euro standaard – 15 euro 60+, andersval. – 10euro -26

© Clara Hermans
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Roofdieren in Vlaanderen 
Roofdieren zoals wolven, vossen en marterachtigen 
hebben altijd al in speciale relatie tot de mens gestaan. 
Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om 
reden van (al dan niet vermeende) schadelijk-
heid, waardoor ze zeer zeldzaam werden of 
zelfs helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag 
genieten de meeste soorten bescherming, 
maar meteen rijzen alweer klachten over 
schade van bv. steenmarters en vossen, en 
sinds een paar jaar over wolven. Vlaanderen 
neemt, als één van de dichtstbevolkte regio’s 
van Europa, inderdaad wel een specifieke plaats in ten 
aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met 
roofdieren kunnen ervaren. Het gaat daarbij meestal 
over geroofde huisdieren, en soms ook over mogelijke 
gevaarlijke ziektes. Jagers vrezen voor hun wild, natuur-
liefhebbers ervaren een roofdierwaarneming dan weer 
als het summum van natuurbeleving. Andere soorten 
trekken veel minder aandacht, maar kennen elk hun 
eigen geschiedenis. Gaat de bunzing zo sterk achter-
uit? Waar leven er dassen, boommarters en otters 
in Vlaanderen? In dit verhaal zijn dus verschillende 
belangen en interesses aan de orde. Tijd dus om hierin 
enige klaarheid te scheppen.

Koen Van Den Berge, bioloog INBO
Onderzoeksgroep Faunabeheer en Invasieve exoten – 
carnivorenonderzoek

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Natuurpunt Oosterzele

Donderdag 26 november om 20 uur
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro leden Natuurpunt, 
7 euro niet-leden

Westerse mythologie

Zoals o.a. blijkt uit de populariteit van  het boek 
Mythos  van Stephen  Fry, staan oude verhalen weer 
helemaal in de belangstelling. In deze boeiende ken-
nismakingscursus onderzoeken we samen de thema’s 
die aan de basis liggen van de westerse kunst, religie 
en literatuur. We bekijken hiervoor de verhalen die het 
westerse denken vormden.  

• De oeroude verhalen van de Moedergodin en de 
vruchtbaarheidscultus.  

• De Griekse en de Romeinse mythologie.  
• Het zoroastrisme en de Joodse verhalen.  
• Het ontstaan van het christendom in een Joods-

Griekse wereld en de vele heidense (Keltische en 
Germaanse) invloeden op het christendom. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 

Dinsdagen 24 november + 1, 8 en 15 december 
van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, of 
via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65  
met vermelding van de cursuscode: 20CF8661 - 
Prijs: 54 euro | 40,5 euro | 27 euro   

Bibliotheek

Nieuw in de bib: Bieblo!
Boekentips voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar

Bieblo: leesinspiratie voor kinderen
Zoek je een leuk boek in onze bib? Weet je niet goed wat 
kiezen omdat er zoveel keuze is? Bieblo is er voor jou!

Hoe werkt het?
Open Bieblo op een tablet of pc in de kinderafdeling 
en geef aan hoe oud je bent. Je krijgt een afbeelding 
te zien die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, 
noem maar op. Is het jouw ding, klik op het groene 
vinkje of swipe naar rechts. Indien niet, klik op het rode 

kruisje of swipe naar links. Aan het einde krijg je acht 
boekentips die passen bij jouw interesses en leeftijd. 
Staat er tussen de acht leestips toch geen boek dat je 
aanspreekt? Vernieuw de pagina voor andere boeken-
tips uit de bib. Handig toch!?

Bieblo online
Wil je vóór je bezoek al een kijkje nemen? 
Dat kan via deze link: https://bieblo.be/#/oosterzele/
hoofdbibliotheek

https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
mailto:info.gent.eeklo@vormingplus.be
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Regiobib Route 42: 
steeds meer één collectie

Wat betekent dit nu voor jullie als leners? We zetten 
even enkele zaken op een rijtje:

Wat en hoeveel materialen kan je uitlenen?
Hoe lang mag je deze bijhouden?
Alle leden kunnen materialen (boeken, DVD’s, strips, 
tijdschriften, ...) lenen in de zes bibliotheken van Route 
42. Het lenen van materialen is gratis. Je leent met 
je e-ID, kids-ID of lenerspas. Je kan per persoon tot 
dertig materialen tegelijk lenen. De uitleentermijn 
bedraagt drie weken en is tot twee keer toe verleng-
baar, indien het werk niet door een andere lener werd 
gereserveerd. De bibliotheek informeert je over het 
einde van de uitleentermijn maar je bent zelf verant-
woordelijk voor het tijdig terugbrengen van materialen.

Materialen reserveren
Materialen kan je reserveren aan de balie of via Mijn�
bibliotheek
• Je surft naar oosterzele.bibliotheek.be
• Je zoekt het werk van je keuze op
• Rechts van de titel vind je een knop Reserveer
•  Via je Mijn bibliotheek-account plaats je je reserva-

tie. Ben je nog niet geregistreerd op Mijn Bibliotheek? 
Maak dan eerst een account aan. Zodra het werk bin-
nenkomt, brengen we je via e-mail op de hoogte.

Handig om weten
•  Reserveren is gratis
•  Zolang je reservatie in de wachtrij staat, kan je ze nog 

annuleren
•  Na verwittiging blijven de materialen tien werkdagen 

ter beschikking. Haal je de reservatie niet af, wordt het 
teruggeplaatst of toegewezen aan de volgende lener.

•  Een boek dat niet aanwezig is in Regiobib Route 
42 kunnen we eventueel laten overkomen uit een 
andere bibliotheek (IBL). Je betaalt hiervoor 3 euro.

Openingsuren
Maandag: 9 - 12 15 - 20 uur
Dinsdag: 9 - 12 15 - 18 uur
Woensdag: 9 - 18 uur
Donderdag: 9 - 12 uur
Vrijdag: 9 - 12 15 - 18 uur
Zaterdag: 9 - 12 uur
Zondag: gesloten 

 In het voetspoor van 
Beethoven

Naar aanleiding van zijn 250ste geboortejaar gaan 
we op zoek naar Beethoven. We volgen hem op zijn 
levenspad en leren een gedreven man met een 
visie kennen, die resoluut zijn eigen weg gaat. Beet-
hoven als de idealist, de maatschappelijk geën-
gageerde, de geniale muzikale architect en de 
radicale vernieuwer. Al luisterend dring je dieper 
door tot zijn meesterwerken. We ontdekken de 
unieke kijk van de componist op de muziek en de onuit-
wisbare indruk die hij achterliet. Beethoven behoort 
tot de grootste en meest geliefde componisten. Zijn 
symfonieën, pianomuziek en concerto’s blijven tijdloze 
topwerken. Iedereen kan de melodie van Ode aan de 
broederschap meezingen. 

Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 

Maandagen 30 november 
+ 7 en 14 december van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, of 
via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 met 
vermelding van de cursuscode: 20CF8659 Prijs: 41 euro | 
31 euro | 20,5 euro

Bibliotheek

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
mailto:info.gent.eeklo@vormingplus.be


op wintercollectie
2019

op wintercollectie
2020

 dinsdag 3 november 10u-12u en 13u30-18u
 woensdag 4 november 10u-12u en 13u30-18u
 donderdag 5 november 10u-12u en 13u30-18u
 vrijdag 6 november 10u-12u en 13u30-18u
 zaterdag 7 november 10u-12u en 13u30-18u

sy
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BaBy’s - Kinderen - Tieners  
Indian Blue Jeans
Looxs
Mayoral
Mayoral Newborn
Pepe Jeans
Rifle

Communie - LenTefeesT
Blue Bay Party 
Diamante Blu
Gymp 
Linea Raffaelli
Maxli  
Miss Leod
Noali
Red Limit 
Red Limit Schoenen
Rtb
Rtb Schoenen
Scapa
Varones

dames
Atmos

Blue Bay
Cycleur de Luxe  

Farah Fashion
Four Roses

H2O   
Lee Cooper

Lucky Lu
No Secrets

Pepe Jeans London 
River Woods

Senso
Terre Bleue

Heren
Bronson

Lee Cooper
Lyle & Scott

Pepe Jeans London 
Terre Bleue

Vrijhem 21 - 9860 Balegem - Tel. 09/362.99.52
Normale Openingsuren:

Dinsdag tot vrijdag: 13u30-18u00
Zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u 

Volg ons op:
� kameleon-balegem.be

� facebook.com/KameleonBalegem
� instagram.com/kameleonbalegem

STOCK
VERKOOP

-70%
op wintercollectie

2019

-10%-70%
op wintercollectie

2020

op communie- en  
lentefeest collectie 

2020
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Activiteitenkalender Oosterzele
Onderstaande activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Check dus 
zeker de website of contacteer de organisator.

Ga op ontdekking 
in Rodeland
Rodeland is een landschaps-
project op het grondgebied van 
de gemeenten Oosterzele, Gavere, 
Melle en Merelbeke. Overheden, 
natuur- en landbouworganisaties 
en onderzoeksinstellingen werken 
er samen om het landschap 
rond de Makegemse bossen, het 
Gentbos, het Aelmoeseneiebos en 
de beekvalleien van de Gondebeek, 
de Driesbeek en de Molenbeek te 
versterken en verder te ontwikke-
len. Ontdek hun wandel/fietsroutes 
op www.rodeland.be

elke eerste en derde 
donderdag van de maand – 
14 tot 17 uur (niet in juli en 
augustus) in de bib en elke 
tweede maandag in 
De Beweging in Gijzenzele 
breisalon i.s.m. de bib 
gratis – Ferm Scheldewindeke – Info: 
Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

iedere zondag om 9.30 uur
nordic walking
Marktplein Scheldewindeke – gratis – 
Ferm Scheldewindeke

 info: Nicole De Bacquer - 09 362 71 86

iedere dinsdag 
vanaf 6 oktober (15 lessen):
Hip en fit
sporthal De Kluize – Ferm Scheldewindeke

 info: Lieve Clinckspoor - 09 362 76 48

woensdag 5 november – 
19.30 uur
lezing Byebye rommel, 
hallo rust
’t Zaaltje - Ferm Gijzenzele

 info: fermgijzenzele@gmail.com

donderdag 6 november – 
20 uur
lezing Roofdieren in Vlaanderen
in de bib – Natuurpunt Oosterzele – 
5 euro voor leden van Natuurpunt, 
7 euro voor niet-leden - 
https://oosterzele.bibliotheek.be/

zaterdag 14 en zondag 15 
november
afhaalmenu ‘stoemp met worst 
en kotelet’
Heemkring Moortsele – 14 euro per portie 
te bestellen via 
http://forms.gle/Fq8fUNDzVCAKNGNz5

 info: heemkring.moortsele@gmail.com

zondag 15 november
eetfestijn harmonie Con Animo
apero-box, spaghetti en dessert-box 
aan democratische prijzen; afhalen 
(vanaf 10 uur in GC De Kluize) of aan huis 
geleverd

 www.conanimo.be - 0468 52 92 47 – 
patrick.vandenberghe1@gmail.com

dinsdag 17 november – 
20 uur
lezing door Bas DeRoo de erfe-
nis van Leopold II
GC De Kluize – prijs nog te bepalen – 
Davidsfonds i.s.m. Heemkundig 
Genootschap Land van Rode

donderdag 19 november – 
19 uur
kookdemonstratie hartig en 
zoet gebak
polyzaal De Appelaar – Femma Oosterzele

 info: nadine_vl@hotmail.com

zaterdag 21 november – 9 uur
Handen uit de mouwen in ons natuurge-
bied de Gondebeek
ingang Gondebeek langs de Meersstraat, 
Gontrode - Natuurpunt Oosterzele

 info: info@natuurpuntoosterzele.be

zaterdag 21 november – 
13.30 uur
boomplantactie Dag van de 
natuur
afspraak aan het station van Landskouter 
Natuurpunt Oosterzele

 info: info@natuurpuntoosterzele.be

maandag 23 november 
om 13.30 en 19 uur
culinair feestmenu
De Rots – prijs nog te bepalen – Ferm 
Scheldewindeke

 info: Juliette Van De Sijpe – 
09 362 78 12 

vrijdag 27 november
muziekquiz
Den Amb8 – vzw On Stage – 
kostprijs: 20 euro

 info@vzwonstage.be

zaterdag 28 november
comedy met Xander De Rycke
Den Amb8 – 18 euro – vzw on stage

 info: info@vzwonstage.be

maandag 30 november
start to yoga
(16 lessen); groep 1 van 17.30 tot 
18.30 uur en groep 2 van 19 tot 20 uur – 
sporthal De Kluize – Femma Oosterzele

 info: irene.de.leener@hotmail.com

zaterdag 5 december – 
19 uur
ontmoetingsfeest kaas- en 
klaasavond
polyzaal De Appelaar – Femma Oosterzele

 info: saskiapruyt72@gmail.com

woensdag 9 december – 
19.30 uur
bloemschikken voor Kerstmis
foyer GC De Kluize – Markant Oosterzele

 info: nicole.declerck19@gmail.com, 
christina@scheldewindeke.be
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De gemeentelijke 
diensten zijn gesloten:

-  woensdag 11 november 
t.g.v. Wapenstilstand

woensdag 16 december – 
19 uur
crea decoratie voor Kerst
polyzaal De Appelaar – Femma Oosterzele

 info: saskiapruyt72@gmail.com

woensdag 16 december – 
19.30 uur
kerstbloemstuk
zaal De Rots – Ferm 
Scheldewindeke

 info: Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12

iedere maandag en 
donderdag – 19 uur
Joggen in groep
joggingclub Oosterzele - 25 euro voor een 
gans jaar,  15 euro voor tweede helft van 
het jaar, 10 euro laatste kwartaal

 Jacques De Cocker: 0497 13 39 06

iedere maandag 
van 15 tot 16.30 uur
lijndans; mannen, vrouwen, ook 
beginners

 info: maes61rita@gmail.com 

iedere eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand
bijeenkomst Al-Anon – GILO 
Oosterzele – anonieme hulp 
voor mensen die leven in de 
nabijheid van anderen die veel 
alcohol gebruiken en die daar-
onder lijden 

 Bel 03 218 50 56 en laat je 
doorverwijzen

LET OP!
De gemeentelijke diensten 
werken enkel op afspraak. 
Wil je meer weten, 
raadpleeg dan zeker 
www.oosterzele.be en 
kom zo de juiste telefoon-
nummers en e-mailadres-
sen te weten.

Activiteitenkalender

Herdenking Wapenstilstand

Op woensdag 11 november organiseert het gemeente-
bestuur een bezinningsmoment rond Wapenstilstand. 
N.a.v. de huidige coronamaatregelen zal de herdenking dit 
jaar bijzonder sereen en sober gehouden worden. 

Plaats van verzamelen is dit keer de Oosterzeelse Sint- 
Gangulfuskerk. Iedereen is welkom om aan deze herdenking 
deel te nemen, rekening houdend met de social distancing 
maatregelen. De dienst wordt opgeluisterd door een blazer 
van fanfare Voor God en Vlaanderland.

De dienst start om 10 uur, aansluitend is er de bloemen-
hulde bij het monument.

Er zijn toespraken van burgemeester Johan Van Durme, 
schepen Marleen Verdonck en NSB-vertegenwoordiger 
Antoine Heyerick.
Na de herdenking in Oosterzele vindt in Gijzenzele ook een 
bloemenhulde plaats, evenwel zonder eucharistieviering. 
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voorzitter gemeenteraad 
Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

burgemeester Johan Van 
Durme
Algemeen�beleid�,�veiligheid,�politie,�
duurzaamheid�-�klimaat�–�afval�-�en�
milieubeleid�,onderwijs,�kerkfabrieken
tel. 0477 62 00 99
johan.vandurme@oosterzele.be
spreekuur�op�afspraak

schepen Orville Cottenie
Burgerzaken,�toerisme,�erfgoed� 
(onroerend�en�roerend), 
ontwikkelingssamenwerking, 
lokale�economie,�jumelages, 
dierenwelzijn
tel. 0468 26 93 01
orville.cottenie@oosterzele.be
spreekuur�op�afspraak

schepen Christ Meuleman
Openbare�werken,�groen,�kerkhoven,�
mobiliteit�,�patrimonium,�klimaatbeleid
tel. 0497 48 08 51
christ.meuleman@oosterzele.be
spreekuur�in�het�gemeentehuis:�
maandag van 18.30 tot 20 uur

schepen Marleen Verdonck
Cultuur,�AGB,�personeel,�senioren,
financiën�en�deeltijds�kunstonderwijs.
tel. 0474 68 60 65
marleen.verdonck@oosterzele.be
spreekuur�in�het�gemeentehuis�op�
afspraak

schepen Elsy De Wilde 
Sport,�Feestelijkheden,�Communicatie,�
ICT,�Jeugd,�Speelpleinwerking,�
Kinderopvang
tel. 0494 86 57 04
elsy.dewilde@oosterzele.be
spreekuur�op�afspraak

schepen / voorzitter BCSD 
Els De Turck
Ruimtelijke�Ordening,�omgevingsver-
gunning�(vroeger:�stedenbouwkundige�
en�milieuvergunning),�sociale�zaken�
(OCMW),�land-�en�tuinbouw,�huisvesting
tel. 0498 12 76 22
els.deturck@oosterzele.be
spreekuur�in�het�gemeentehuis:�
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak

Algemeen directeur Borchert 
Beliën
afspraak via dienst Secretariaat
tel. 09 362 50 09

Contacteer ons

Milieu en duurzaamheid

Hoe gezond is jouw grond?

Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop je 
leeft een grote impact heeft op je levenskwaliteit? 
Daarom lanceert de Openbare Afvalstoffenmaat-
schappij (OVAM) voor het Vlaamse Gewest De 
Grote Grondvraag.
Via de website www.degrotegrondvraag.be kan je 
opzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van 
de grond waarop je woont of werkt. En indien 
blijkt dat jouw grond een risicogrond is, helpt 
OVAM je jouw grond terug gezond te maken.

Als we praten over klimaat en milieu dan denken we 
vaak aan lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking, 
energie en mobiliteit. Van even groot belang is de 
kwaliteit van de grond waarop we leven als mens, maar 
nog niet iedereen is zich al bewust van wat er onder de 
grond kan zitten. Vandaag willen we in samenwerking 
met de OVAM ons ook inzetten om ervoor te zorgen 
dat jouw grond gezond is!  Een verontreinigde bodem 
houdt gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die 
erop wonen, werken en naar school gaan; voor de 
gewassen die erin groeien en de dieren die erin en 
erop leven. De verontreiniging kan bovendien het 
grondwater aantasten en dat bedreigt onze kostbare 
watervoorraden. 

Gemeente Oosterzele gaat voor een gezonde 
omgeving voor iedereen die in onze gemeente woont. 
Help je mee aan dit onderzoek? Meer informatie op 
www.degrotegrondvraag.be. 



Yannick De Pelsmacker
van De Gijzelse microbrouwerij

Tradities en ambachten. In Oosterzele en 
omliggende gemeenten zetten velen ze 
met passie, overtuiging en gedrevenheid 
verder. Met respect voor het verleden en 
blik op de toekomst. Erfgoed Viersprong 
zoekt uit wie en gaat verwonderd met 
hen in gesprek. 

Wat is de Gijzelse microbrouwerij?
“Dat is de bierbrouwerij die mijn broer 
Robin en ik opstartten in 2016. Al jaren 
experimenteerden we in onze achtertuin 
met eigen creaties. Een jaar later waag-
den we de sprong. We kwamen officieel 
naar buiten met ons eerste ambachtelijk 
gebrouwen bier: het blond Gijzelaarke. 
Een naam die verwijst naar ons geboor-
tedorp Gijzenzele. Nadien volgden het 
Gijzelaarke dubbel en tripel.”

Hoe is jullie interesse voor het bier 
brouwen ontstaan? 
“Die was er eigenlijk van zodra ik mijn 
eerste biertje mocht drinken. Toen 
al ging ik op zoek naar info over hoe 
bier gemaakt wordt. Wat er allemaal in 
zit. Het fascineerde me hoe je met zo 
weinig ingrediënten zo veel verschil-
lende bieren en smaken kan maken. 
Samen met mijn broer bezocht ik kleine 
brouwerijen en grote bierreuzen. En we 
pikten al eens een bierproefavond met 
een zytholoog mee.”

En dan dus de stap naar het 
 brouwen gezet?
“Ja, na alle bezoeken en degustatie-
avonden vonden we de tijd rijp om een 
workshop ‘bier brouwen’ te volgen. De 
eerste workshop deed ons meteen 
hunkeren naar meer. We kochten een 
kleine brouwinstallatie en na een paar 
weken vloeide het eerste gerstenat uit 

de kookketel naar het gistingsvat. Een 
brouwfoutje hier en daar overtuigde 
ons om een extra cursus te volgen. De 
opleiding ‘fermentatietechnieken’ bleek 
ideaal om meer kennis en wat tips en 
tricks bij te leren.”

Wat maakt de smaak van jullie 
bier?
“Wij werken nog steeds volgens het 
traditionele brouwproces. De sleutel 
daarbij is ‘tijd’. Iedere stap krijgt zijn pre-
cieze doorlooptijd. Van het maischen 
van de mout (de basis van je bier) tot 
het gisten van het bier. Een iets korter 
of langer proces geeft een verschil in 
smaak, schuim, alcoholpercentage. Het 
zit allemaal in de kleine hoekjes. Na het 
brouwen, krijgt het bier ook de rust om 
te ‘hergisten’ op de fles vooraleer het 
klaar is voor consumptie.”

En de ingrediënten?
“Natuurlijk hangt daar ook veel van af 
ja. We gebruiken enkel ingrediënten in 
hun pure vorm. Bij ons komen er dus 
geen aromaten, smaakversterkers of 
producten om de schuimstabiliteit te 
bevorderen aan te pas. Ook belangrijk 
is de oorsprong van de ingrediënten. 
De behandeling van graan tot mout 
kan bijvoorbeeld een verschil in smaak 
geven. Wil je een vaste smaak, dan 
moet je steeds mout van dezelfde leve-
rancier gebruiken. Hetzelfde geldt voor 
de hop en gist. Dat testen en sturen 
we allemaal bij met testbrouwsels. Het 
finaal resultaat schrijven we nauwkeu-
rig uit in een recept.”

Is dat experimenteren wat jullie 
het liefst doen?
“Ja, dat boeit ons het meest. Samen 
experimenteren met de ingrediënten, 
het brouwproces optimaliseren, probe-
ren, proeven en zo de smaak verbete-
ren … daar doen we het voor.“

Hoeveel brouwen jullie nu?
“Ons doel was initieel om een biertje 
te brouwen dat vrienden en familie 
konden degusteren als ze langskwa-

men. Dat expandeerde al snel. En dan 
rees de vraag ‘wat doen we hiermee?’. 
Omdat we niet de ruimte hebben om 
een grote installatie te zetten, beslisten 
we om ‘huurbrouwer’ te worden. Dat 
wil zeggen dat wij de bieren ontwikke-
len. Op basis van het recept worden ze 
op groot volume gebrouwen in een gro-
tere brouwerij. Zo brouwen we nu bat-
chen van 4 000 liter. Voor de verdeling 
staan we zelf in.” 

Leren jullie zelf nog steeds bij?
“Zeker. Ik lees nog altijd graag boeken 
over bier brouwen: over gist, ingredi-
enten. En als er ergens in de buurt een 
workshop is, gaan we daar ook naartoe. 
Je weet nooit of je nog iets opsteekt. Af 
en toe volgen we ook een workshop 
rond nieuwe ingrediënten, materiaal, 
de impact op het brouwproces.”

Jullie zijn het ambacht duidelijk 
genegen. Hoe breng je die passie 
over? 
“Op allerlei manieren. We doen vaak 
mee aan bierbeurzen over het hele 
land. We promoten er ons product én 
werkwijze. Of ik geef al eens een toe-
lichting op een lokale lezing. Daarnaast 
zetten we bewust ook in op lokale 
samenwerking, o.a. met kaasmakerij 
De Vierhoekhoeve. Zij maakten een bij-
horende kaas. En met lokale cafés en 
chefs! Ik maak er een beetje mijn missie 
van om aan te tonen dat bier zich uit-
stekend leent tot foodpairing. En dat je 
ons bier ook in gerechten kan gebrui-
ken. Dat is tof, als je het dan plots op 
een menukaart ziet staan.”  

Tot slot: wat brengt de toekomst?  
“Al minstens één nieuw bier: Gijzelaarke 
Saison. Het recept staat klaar, maar 
door corona stelden we de lancering 
uit naar voorjaar 2021. En de verre toe-
komst … wie weet ooit een eigen brew-
pub. Dat blijft de grote droom.”  

www.tgijzelaarke.be

Lees meer verhalen op www.erfgoedviersprong.be. Ook betrokken bij een traditie of 
ambacht en je wil graag jouw verhaal vertellen? Maak je kenbaar via info@4sprong.be.

http://www.erfgoedviersprong.be/

