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Terug naar het oude normaal 

Beste Oosterzelenaren

Toen ik zes maanden geleden voor het laatst het woord tot jullie richtte - in 
mijn nieuwjaarsboodschap was dat dan – was dat nog onder een gans ander 
gesternte. We beleefden lockdown 2.0 en de vooruitzichten waren eerder 
somber. De vaccinatiecampagne kende een aarzelende start en we werden 
overladen met doemberichten over verlate of helemaal ontbrekende leveringen. 
Dat gesternte is vandaag van een gans ander allooi. De eerstelijnszone Panacea 
en de gemeentebesturen van Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Zottegem, Brakel, 
Lierde en Oosterzele rolden dit voorjaar in ijltempo de strategie uit voor de rea-
lisatie van twee vaccinatiecentra voor ons werkingsgebied.
Einde februari waren de centra operationeel en werden de eerste prikken gezet. 
Vanaf dan werd, samen met het aantal van de geleverde vaccins, de snelheid van 
vaccinatie opgedreven. Eerste helft juni ontving ruim 70% van de Oosterzeelse 
bevolking een eerste prik, bijna 40% was dan al volledig gevaccineerd. Tegen 
midden juli, het echte begin van ‘den congé’, zal dat cijfer alleen maar gestegen 
zijn en betreden we, weliswaar met nog een aantal beperkingen, het voorgebor-
chte van ‘het rijk van de vrijheid’. Applaudisseerden we – geheel terecht – vorig 
jaar nog voor de zorg, dan is dit voorjaar een applaus voor alle radertjes in de 
vaccinatiemachine even geheel op zijn plaats. 
Van de Panacea-medewerkers en de gemeentelijke administratie die de opstart/
werking faciliteerde, tot de arbeiders, vrijetijdspersoneel, OCMW-personeel en 
de vele tientallen vrijwilligers die instonden voor het onthaal, de prikken, de 
nazorg, het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum, de callcenter medewer-
kers, … Al die mensen samen plaveiden mee aan de weg naar ‘het oude normaal’. 
Gedreven door de gunstige rugwind van de positief evoluerende cijfers en de 
daarbij horende versoepelingen dient zich een mooie zomer aan. De vrijetijds-
diensten presenteren jullie deze zomer een gevarieerd aanbod aan sportkam-
pen, grabbelpasactiviteiten en speelpleinwerking. De cultuurdienst van zijn kant 
presenteert jullie na een gedwongen pauzejaar zijn traditionele parkconcerten 
in de mooiste tuin van Oosterzele, aangevuld met een aantal extra activiteiten. 
Meer daarover verder in dit infozine. 
De komende maanden rolt de Oosterzeelse jeugddienst, samen met de collega’s 
van buurgemeente Zottegem een actieplan uit dat inzet op de mentale gezond-
heid van jongeren. Een bijzonder tragische gebeurtenis in onze gemeente 
bracht deze problematiek beangstigend dichtbij. Oosterzele en Zottegem willen 
deze problematiek bespreekbaar stellen, niet in het minst omdat praten helpt.
In die optiek speelde het bestuur nu al in op de directe nood van jongeren aan 
een covidveilige ontmoetingsplek. De voormalige chirolokalen bij het speelplein 
op site De Kluize werden in ijltempo afgebroken. Op de ruïnes verrees ‘Park 
Barak’, geïnspireerd door de verdwenen ‘barakken’. Maar ook daarover meer 
verder.
U leest het, er roert wat in Oosterzele. Niet in het minst bij de talloze vereni-
gingen die einde zien aan het licht van de tunnel en die de heropstart van de 
werking in de coulissen aan het voorbereiden zijn. In afwachting van een actief, 
bruisend najaar 2021 wens ik u een deugddoende zomervakantie toe. Geniet, 
met vrienden, maar veilig!
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in mijn hoofd zit er een liedje
’t is een zomers melodietje
met een Braziliaans muziekje
‘k voel me in prima humeur
‘k voel me goed, ik voel me goed
vraag me niet hoe jij dat doet
‘k heb de kriebels in het bloed
‘k voel me goed, ik voel me goed

(Johan Verminnen)
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Infrastructuur

Een nieuw administratief centrum  
is in voorbereiding
Het huidige gemeentehuis is gebouwd tussen 1899 en 
1901 en werd ‘stadhuis’ genoemd omdat zo een bouw-
werk vrij uitzonderlijk was voor een kleinere gemeente.
Destijds deed het gebouw zowel dienst als vredege-
recht van het kanton Oosterzele als voor het huisves-
ten van de gemeentelijke diensten in het gemeente-
huis tot in 1970. De linkerpoort was de ingang van het 
gemeentehuis. Het vredegerecht had de kantoren op 
de eerste verdieping, het gemeentebestuur zat op het 
gelijkvloers.

We zijn meer dan honderd jaar later en vele verbouwin-
gen en uitbreidingen verder. Het bestuur heeft beslist 
om een grote sprong voorwaarts te maken door het 
goedkeuren van de bouw van een nieuwbouw admi-
nistratief centrum. Daarbij wordt het huidig gemeen-
tehuis in ere hersteld en wordt het architecturaal en 
functioneel ingebed in het nieuw gedeelte.

Deze nieuwbouw zal gerealiseerd worden op de plaats 
waar nu het parochiaal centrum De Kring gelegen is. 
Een pand dat al vele jaren leeg staat in afwachting van 
een definitieve bestemming. Dit gebouw is te oud en 

weinig praktisch ingericht om nog een grondige reno-
vatie door te voeren. Daarom zal het gesloopt worden 
zodat het terrein optimaal gebruikt kan worden om 
een hedendaags administratief centrum op te richten.

Op dit moment worden de wensen en noden vanuit het 
bestuur en de administratie in kaart gebracht om zo 
te komen tot een correct bouwprogramma. Dit nieuw 
gemeentehuis moet een verzamelplek worden voor de 
inwoners en bezoekers van Oosterzele, een plek waar 
ambtenaren graag werken, waar verenigingen en on-
dernemers welkom zijn.

De inwoners van Oosterzele verdienen een professio-
nele, klantvriendelijke dienstverlening van hun bestuur 
en administratie. Dat kan alleen maar als deze dienaars 
van het volk ook in de beste omstandigheden kunnen 
werken en inwoners, ondernemers, bezoekers in op-
timaal kunnen ontvangen.

Dat wordt de uitdaging in de volgende jaren om hier-
van werk te maken.
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SPECIAL

Achter de schermen van het vaccinatiecentrum
De vaccinatiecampagne loopt intussen heel 
vlot en 70% van de Oosterzeelse bevolking 
werd al gevaccineerd. Samen houden we het 
nog even vol! We laten graag drie inwoners 
aan het woord die al gevaccineerd werden.

Sofie De Sutter 
  medewerker gemeentebestuur
“Op 10 juni heb ik mijn eerste vac-
cin gekregen. Bij mijn aankomst in 
het vaccinatiecentrum werd ik al van 
ver verwelkomd door een steward. 
Hij stond klaar om de handen te ont-
smetten en gaf uitleg bij wat er de 
volgende stap moest gebeuren: het 
meten van de temperatuur. 

Bij het binnengaan werd ik hartelijk 
ontvangen door een onthaalmede-
werker die naar de identiteitskaart 
vroeg. Er werd geen enkel detail over 
het hoofd gezien. Intussen stond al 
een team klaar om de stoelen van 
de voorgangers te ontsmetten. Ook na de vaccinatie 
stond onmiddellijk een andere vrijwilliger klaar om de 
weg te tonen naar de verpleegkundige. Ik kreeg er uit-
leg over het vaccin waarmee ik zou gevaccineerd wor-
den en wat ik kon doen bij eventuele bijwerkingen. Ze 
stelde een aantal vragen met heel veel enthousiasme 
en stelde me gerust. Ondanks dat ze die vragen hon-
derden keren moet stellen, bleef ze altijd even attent 
en zorgzaam met als mooie afsluiter: alweer een stap-
je dichter bij een ‘normaal leven’.

Na het toedienen van het vaccin stond opnieuw een 
vrijwilliger klaar om mij te begeleiden naar de wacht-
zaal. Een vrijwilliger van het Rode Kruis wees mij een 
plaats aan waar ik een kwartier moest wachten. Ook 
daar werden eerst alle stoelen zorgvuldig ontsmet. Hij 
zorgde zelfs voor wat sfeer tijdens het wachten; dat 
kwartier was zo voorbij. 

Vol lof kan ik zeggen dat alles heel vlot verlopen is. 
Knap werk van de organisatie en de vele vrijwilligers.”

Marc De Spiegeleire  
 inwoner van Oosterzele
“Ik ben absoluut tevreden dat ik gevaccineerd ben! De 
organisatie in het vaccinatiecentrum verliep dan ook 
vlekkeloos: vriendelijk, correct, … Als een mes door de 
boter, zeg maar. Ik ben altijd pro vaccineren geweest 

en zelfs nu nog meer. In het verleden 
was ik al meerdere keren proefper-
soon voor verschillende vaccins bij 
CEVAC (centrum voor vaccinologie). 
Door die ervaring weet ik hoe veilig 
alles verloopt voordat een vaccin op 
de markt wordt gebracht. Ik slaap 
echt op mijn beide oren.”

Eva Lampaert  
inwoner van Oosterzele
“Mijn bezoek aan het vaccinatiecen-
trum verliep uitermate vlot. Vanaf 
de parking was er duidelijke signa-
lisatie en bij het binnenkomen was 
er voldoende personeel om de be-
zoekers welkom te heten en door te 

sturen naar de juiste ‘lijn’ en de juiste ‘personen’. De 
vele vrijwilligers zorgden telkens voor een vriendelijke 
ontvangst. De sfeer was gemoedelijk. In het rustlokaal 
doorbrak de video met de boodschap van de burge-
meesters de stilte. Je had er ook de mogelijkheid om 
naar een podcast te luisteren.

Ik kan alleen maar zeggen dat de organisatie van het 
hele gebeuren perfect was. Een grote pluim voor de 
organisatoren en voor alle medewerkers!

Ik heb lang uitgekeken 
naar mijn uitnodiging. 
Het viel zeer goed 
mee om de afspraak 
die voor mij moeilijk 
was, aan te passen. 
Na het zien van alle 
dramatische situa-
ties in de loop van de 
pandemie voel ik me 
veiliger met het vaccin 
en ben ik heel blij dat 
ik gevaccineerd ben.”
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Vaccinatiecampagne

Belde je naar het callcenter om je afspraak te 
bevestigen? Werd je op de parking de goede 
richting gewezen? Kreeg je een telefoontje 
om na een besmetting je contacten in kaart 
te brengen? Dan is de kans groot dat je met 
een van onze gemeentelijke of OCMW-mede-
werkers in contact kwam. Samen met vele 
honderden vrijwilligers, werden ook hun 
helpende handen ingeschakeld. Dat gebeurde 
op diverse terreinen. Onze mede werkers 
 nemen je even mee achter de  schermen.

Florence  
(HR-verantwoordelijke)
mede-coördinator voor het vaccinatiecentrum
“Donderdag 3 juni 2021 om 7.30 uur en er is al volle be-
drijvigheid in het vaccinatiecentrum. De verpleegkundi-
gen en de apotheker zijn al volop bezig met het voor-
bereiden van de vaccins. Op deze manier kunnen we 
om 8.30 uur vlot opstarten. Stelselmatig komen onze 
ijverige vrijwilligers binnen. Onze HR-verantwoordelijke 
(van EersteLijnsZone Panacea, n.v.d.r.) kijkt na of ieder-
een er is en eenmaal de dokter aanwezig is, weet ie-
dereen dat we van start kunnen gaan. Het startschot 
wordt gegeven dat we de burgers mogen binnen laten. 
Ook vandaag verloopt deze opstart vlotjes en begin-
nen we een 10-tal minuutjes vroeger dan voorzien. 

Ondertussen installeer ik mij aan het onthaal, zodat ik 
alles kan opvolgen en zodat burgers met vragen zich 
tot mij kunnen richten. Vandaag krijg ik veel vragen om 
afspraken te verzetten en dit in het kader van vakan-
ties, maar ik moet de mensen vaak ook teleurstellen. 
De planning is redelijk strikt en afhankelijk van de le-
veringen. Er komen ook vragen over wanneer iemand 
zal uitgenodigd worden of om te wisselen van vaccin. Ik 
voorzie de burgers allen van een antwoord, maar het is 
niet altijd het antwoord dat ze willen horen …

Daarnaast volg ik ook op dat iedereen komt opdagen 
en bel ik – indien het telefoonnummer gekend is - bur-
gers op die hun afspraak nog niet bevestigd hebben. 
Sommigen geven aan dat ze zeker komen, anderen mel-
den dat ze niet kunnen. Ondertussen stem ik meer dere 
keren af met de apotheker hoeveel vaccins er moeten 
zijn voor deze shift. Vandaar dat het belangrijk is om 
de hele tijd op te volgen hoeveel burgers er al zijn ge-
weest en hoeveel er nog moeten komen, want op het 
einde van de dag mag er geen enkel  vaccin ver-
loren gaan. 

Mijn shift loopt van 7.30 tot 14 uur en een 2de shift 
start om 14 uur. Dit betekent dat ik nog geen burgers 
moet opbellen van de reservelijst, dat is voor mijn col-
lega’s van de 2de shift. 
 

samen met Elke (rechts, medewerker Secretariaat) zorgt Florence (links) mee voor de coördinatie van het vaccinatiecentrum. 
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Om iets voor 14 uur komt de laatste burger van de eer-
ste shift binnen en wordt deze gevaccineerd. Deze shift 
is weer vlot verlopen en dit dankzij al onze vrijwil-
ligers, verpleegkundigen, medewerkers van het 
Rode Kruis, de arts en de apotheker!”

Mireille  
(dienst Sport en Jeugd) – medewerker callcenter
“Een paar maanden terug kwam de vraag of we tijdelijk 
wilden meewerken in het callcentrum van het vaccina-
tiecentrum. Na een aantal uren opleiding van een er-
varen collega, begonnen mijn collega’s en ik met deze 
nieuwe taak. Dit ging toch wat gepaard met stress en 
in het begin met veel vragen, maar na een aantal shif-
ten werden we geroutineerder.

Het is fijn om mensen met goede informatie en ge-
ruststelling te woord te kunnen staan; het is niet 
evident om frustraties op te vangen voor zaken 
die het vaccinatiecentrum niet in de hand heeft.

We ervaren dat de wisselende beslissingen van de over-
heid en de informatie die de media verspreidt het niet 
eenvoudig maken bij de dagelijkse werking van de cen-
tra en bij het geven van de concrete realistische en juis-
te informatie van de werking in de centra waar onze lo-
kale bevolking wordt verwacht. 

Elke taak, elke opdracht is voor iedereen in deze vac-
cinatiecampagne nieuw. Er wordt gewerkt met de info 
die er is, er wordt heel flexibel geschakeld bij nieuwe 
info, er worden veel inspanningen geleverd om zo veel 
mogelijk burgers te vaccineren op zo kort mogelijke tijd. 

Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoeveel, 
hoe intens, hoe flexibel een totaal nieuwe situ-
atie op een paar maand tijd zijn werking vindt.

Niet iedereen die telefoneert, kan onmiddellijk gehol-
pen worden (het callcenter krijgt op piekmomenten 
1400 oproepen op een dag), niet iedereen kan het ge-
wenste vaccinatiemoment krijgen; niet ieders vraag kan 
gevolgd worden, maar vele vragen kunnen wel beant-
woord worden en vele burgers krijgen de informatie 
die ze nodig hebben en de gekregen dankjewel en de 
voldoening zijn deugddoend!”

Micheline  
(maatschappelijk werker OCMW) 
coördinator vervoer minder mobielen
“Als dienstverantwoordelijke van de Minder 
Mobielencentrale van het OCMW van Oosterzele, sta 
ik ook in voor het regelen van het vervoer naar het 
vaccinatiecentrum. Dit voor mensen die omwille van 
beperkte mobiliteit of het ontbreken van een eigen 
netwerk niet naar het vaccinatiecentrum geraken. De 
coördinatie hiervan is één zaak, de échte uitvoering 
kan ik met een gerust hart overlaten aan een super-
team van vrijwilligers.

Dit team bestaat uit de vrijwilligers van de mindermobie-
lencentrale, met hun eigen wagen, en ook uit medewer-
kers van het gemeentebestuur. Zij voorzien - met onze 
handicar en deelwagen - vervoer voor deze mensen. 

Omdat het cruciaal is dat zo veel mogelijk mensen ge-
vaccineerd worden, is het belangrijk dat ook de minder 
mobiele mensen deze mogelijkheid krijgen. 

Onze vrijwillige chauffeurs Roger, Jonathan, Luk, Piet, Johanna, Lea en Wilfried. Pierre, Daniël en Roger 
 van de Minder Mobielen Centrale konden niet aanwezig zijn bij het fotomoment.
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Als team ‘vervoer’ zijn wij dan ook blij een schakel 
te kunnen zijn in deze vaccinatieketting.” 

Lieselot  
(sportpromotor) –  medewerker callcenter
“Een paar weken geleden werd ons de vraag gesteld 
of men ook op onze dienst (dienst Sport & Jeugd) een 
beroep kon doen om het callcenter te bemannen. De 
nood was hoog en gezien onze bereidwilligheid hebben 
wij met veel plezier dit engagement aangegaan. Na een 
korte, maar duidelijke opleiding van onze collega’s van 
het GC De Kluize gingen we zelfstandig aan de slag. In 
het begin was het best spannend. Ik herinner me nog 
goed mijn 1ste oproep, maar uiteindelijk geraak je dit 
snel gewoon. Na een paar shiften verliep het bevesti-
gen, verplaatsen of annuleren van afspraken heel vlot. 
Op die manier kunnen we ook heel wat mensen hel-
pen en zo ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen 
dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd kan wor-
den. Want zeg nu zelf, wie wil nu niet terug naar 
het normale leven?”

Twee shiften per week van telkens vier uren worden wij 
ingeschakeld. Van de ene telefoon, rollen we in de an-
dere. De gesprekken zijn heel uiteenlopend en best wel 
boeiend. Ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen 
en hen gerust te stellen. Meestal zijn de mensen heel 
begripvol en als je zelf wat enthousiast bent aan de an-
dere kant van de lijn komt dit wel goed :-).”

Jonathan 
(technicus GC De Kluize) – chauffeur
“Mijn job bestaat eruit om mensen uit Oosterzele en al 
zijn deelgemeenten op te halen thuis en te vervoeren 
naar het vaccinatiecentrum in de Bevegemse vijvers in 
Zottegem. Deze ritten voeren we uit voor mensen die 
zich enkel met een rolstoel kunnen verplaatsen; daar-
voor gebruiken we een speciaal uitgevoerde wagen van 
het OCMW. In het geval dat de mensen wel nog mobiel 
genoeg zijn, halen we ze op met een elektrische deel-
wagen die we kunnen gebruiken van het gemeentebe-
stuur. In de meeste gevallen is het echt wel een dank-
bare job. Bij de meeste mensen die ik vervoer, merk 
je echt dat ze genieten van de ‘uitstap’ en de bab-
bel onderweg.”

Vaccinatiecampagne

Onze personeelsleden en vrijwilligers van de minder  mobielencentrale staan voor je klaar! Onze medewerkers 
David, Els, Peter van GC De Kluize - Mireille van dienst Sport en Jeugd - Elke (dienst Secretariaat), Florence (HR-
verantwoordelijke) en de vrijwillige chauffeurs Pierre, Daniël en Roger  konden niet aanwezig zijn voor de foto maar 
 blijven zich voor jou inzetten!

Op de foto: algemeen directeur Borchert - Micheline, Rita, Christine, Wilfried (OCMW) - Lieselot, Dries (sporthal) - 
Christelle, Luk, Staf, Jonathan (GC De Kluize) - burgemeester Johan - Piet, Roger, Johanna en Lea (MMC)



Mijn ILvA: 
Wat zijn de mogelijkheden?

De inzameling van de restfractie 
en het GFT-afval in Oosterzele ver-
loopt sinds jaar en dag via contai-
ners. Sinds 2018 is het systeem van 
gewogen diftar ingevoerd, wat be-
tekent dat je container gewogen 
wordt en je enkel betaalt voor het 
afval dat je aanbiedt. Dit geldt zo-
wel voor de restfractie als voor het 
groenafval (GFT).

Vanaf 2021 schakelen de overige 
gemeenten in het werkingsgebied 
van ILvA ook over op gewogen dif-
tar en komt hiermee een einde aan 
het tijdperk van de gele huisvuilzak. 

Doordat elke container voorzien is 
van een chip die gelinkt is aan een 
uniek rijksregisternummer, biedt 
dit de mogelijkheid om alle bewe-
gingen digitaal te registreren en zo 
inwoners informatie te verschaffen 

over hun persoonlijke afvalverbruik. 
Hiervoor werd ‘mijn ILvA’ in het le-
ven geroepen op www.ilva.be. 

Mijn producten
Via deze knop kan je alles i.v.m. de 
containers regelen: een extra con-
tainer aanvragen, een container 
wisselen, leveren containers bij een 
nieuwbouwwoning, een eenmalige 
extra zak aanbieden, ...

Mijn afvalrekening (saldo)
Hier vind je een overzicht van alle 
betalingen (recyclagepark, contai-
ners, grof vuil, …), van de toegeken-
de premies en de huidige stand van 
de afvalrekening.. Via de knop ‘be-
talen’ kan je het voorschot van 35 
euro overschrijven.

Mijn afvalverbruik
Per kalenderjaar kan je een over zicht 

zien (gewicht en kostprijs) van je be-
zoeken aan het recyclagepark, de le-
diging van de containers en de in-
zameling van grof vuil.

Mijn betalingsuitnodigingen
Hier vind je alle betalingsuit-
nodigingen die je van ILvA mocht 
ontvangen.

Afval op afroep
Via deze knop kan je een opha-
ling van snoeihout of van grof vuil 
aanvragen

Ben je niet zo digitaal ingesteld? 
Geen nood, via de papieren factuur 
krijg je steeds een overzicht van je 
verbruik. De andere producten (le-
vering containers, inzameling grof 
vuil e.a.) kan je steeds aanvragen 
via het gratis nummer 0800 98 002.

Je maakt een account aan via het rijksregisternummer van de referentiepersoon van het gezin. 

Via dit account kan je alles regelen wat betreft de afvalinzameling en de communicatie  
met de intercommunale ILvA. De gemeentelijke diensten komen hierin niet meer tussenbeide.
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Milieu en Omgeving

Uitbreiding premie voor groepen met meer 
 rest fractie, maar ook een premie voor de restfractie 
 onder controle te houden!

Toen we in 2018 in Oosterzele van start gingen met 
het systeem van gewogen diftar, was dit in eerste in-
stantie om de hoeveelheid restafval te verminderen. 
Tot 2018 werd er in Oosterzele immers het meeste 
restafval per inwoner ingezameld. Door het wegen 
van het afval betaal je enkel voor wat er effectief in de 
restafvalcontainer zit. Op die manier wordt iedereen 
zich bewust van de hoeveelheid afval die wordt aange-
boden en kan je maatregelen nemen om de hoeveel-
heid te beperken. Dit systeem heeft al zijn vruch-
ten afgeworpen, want momenteel is Oosterzele 
de beste leerling van de klas en schakelen dit 
jaar ook de overige ILvA-gemeenten over op ge-
wogen diftar.

Helaas zijn er ook groepen met meer restfractie bui-
ten hun wil om. Om die reden ontvingen inwoners met 
incontinentie of stomapatiënten sinds 2018 een jaar-
lijkse toelage van 75 euro. Ook gezinnen die kiezen 
voor kinderen kunnen tijdelijk geconfronteerd wor-
den met een extra restfractie. De babytoelage van 25 
euro per jaar wordt automatisch toegekend op basis 
van de geboortelijsten. Het gezin ontvangt deze toe-
lage maximaal twee keer per kind. 

Wat is nieuw?
In de gemeenteraad van 20 mei 2021 werd de groep 
inwoners die een premie i.k.v. meer restfractie om-
wille van medische redenen kan krijgen, uitgebreid. 
Inwoners die thuisdialyse ondergaan of gebruikmaken 
van sondevoeding, komen nu ook in aanmerking voor 
de toelage van 75 euro. Deze mensen worden immers 
geconfronteerd met een dagelijkse dag- of nachtbe-
handeling waarbij veel materiaal nodig is om de be-
handeling te ondergaan. Voor deze inwoners stemt 
de hoeveelheid restafval per week ongeveer overeen 
met drie à vier afvalzakken.

Hoe aanvragen?
Inwoners die in aanmerking komen voor de toelage, 
laten hun aanvraag bekrachtigen door hun arts/speci-
alist. De aanvraag is geldig voor een periode van drie 
jaar. Het aanvraagformulier kan gedownload worden 
via www.oosterzele.be/toelagediftar.html of kan aan-
gevraagd worden via info@oosterzele.be of tel. 09 362 
50 09. Het is via het formulier ook mogelijk een extra 
restfractiecontainer aan te vragen. 

De Gemeente betaalt de jaarlijkse toelage van 75 euro 
of de babytoelage van 25 euro via de afvalrekening 
die gekoppeld is aan de container. Het bedrag komt 
niet op de persoonlijke rekening.

Herbruikbare luiers in de spotlight!

In het vorige infozine kon je lezen dat 
Oosterzele beschikt over een goed-
gekeurd klimaat- en energieplan. In 
het kader hiervan, lichten we in elk in-
fozine een bestaande maatregel toe 
die bijdraagt tot het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen. We trappen de 
serie af met het subsidiereglement 
voor herbruikbare luiers.

Wist je dat we al sinds 2005 beschik-
ken over een subsidiereglement voor 
herbruikbare luiers? Wie kiest voor 

herbruikbare luiers krijgt een sub-
sidie ter waarde van de helft van de 
aankoopprijs tot en met de leeftijd 
van 3 jaar van je kleine spruit. Dat is 
niet min toch? Bovendien komen de 
wegwerpluiers niet in de afvalbak te-
recht, wat ook een aanzienlijke be-
sparing betekent voor je portemon-
nee, maar zeker voor de afvalberg 
en het milieu! Als beloning krijg je er 
ook de jaarlijkse babytoelage van 25 
euro bovenop. 
Het is zeker de moeite waard om dit 

systeem te overwegen bij de komst 
van een kleintje. Herbruikbare lui-
er zijn in niets meer te vergelijken 
met de doeken uit de tijd van onze 
grootouders. De huidige luiers geven 
je baby hetzelfde comfort als weg-
werpluiers, maar komen niet op de 
vuilnisbelt terecht. Bovendien zijn 
ze te verkrijgen in alle kleuren en 
printjes, dus allesbehalve saai!

Wat houdt je nog tegen ouders in 
spé?



Kom jij naar de 
Rodelanddag op 12 
september? 

Dan stellen de partners het Rodelandproject graag 
voor aan de inwoners van Oosterzele, Gavere, Melle 
en Merelbeke tijdens een mooie fietstocht door het 
gebied. Noteer dus alvast zondagnamiddag 12 sep-
tember in je agenda!

Je kan onderweg op de stopplaatsen terecht voor 
een interessante babbel met de Rodelandpartners, 
om meer te weten te komen over de acties, om nieu-
we plekjes te ontdekken, … Naast een stevige route 
doorheen het gebied, zullen er ook meerdere korte-
re fietslussen zijn. Iedereen is welkom! Op een aan-
tal locaties zijn er activiteiten voor kinderen gepland. 
De organisatie wordt afgestemd op de veiligheidsmaat-
regelen i.v.m. COVID-19 die dan van toepassing zijn.

Vo o r  m e er  in fo ,  c h e c k  re ge lma t ig 
https://www.facebook.com/Rodelandproject/
De Rodelandpartners ontmoeten jullie graag op zon-
dagnamiddag 12 september!

Het Rodelandproject is een landschapsproject in de 
open ruimte op het grondgebied van de gemeenten 
Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het project 
vertrekt vanuit een uniek samenwerkingsverband tus-
sen maar liefst twintig partners . Overheden, natuur- en 
landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen wer-
ken 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 ontwikkelen.

Dagelijks 33 462  bijtjes 
gevoed tijdens maai 
mei niet! 

Afgelopen maand mei hebben ook 
wij een aantal percelen gras niet ge-
maaid: 26 235m² extra om precies 
te zijn; bovenop het al bestaande 
maaibeheerplan. Op die manier 
hebben we 33 462 bijen dage-
lijks van nectar voorzien! 

Door het gras niet te maaien, telden we op de  begraafplaats 
van Oosterzele op 1 m²:
• Scherpe boterbloem: 5 stuks
• Madeliefje: 26 stuks
• Paarse dovenetel: 35 stuks

In iedere deelgemeente vonden we geschikte percelen 
om aan de actie deel te nemen. Op deze plaatsen maai-
den de medewerkers van de groendienst er steeds een 
netheidsstrookje van +/- 1 meter rondom. Op die manier 
kon je zien dat we bewust een maaistrategie toepasten 
en bleef bovendien alles netjes ogen. 

Op andere locaties (vooral langs fietspaden) werd wel 
gemaaid i.f.v. de veiligheid: het openvallen van het lange 
gras zou zorgen voor smallere fietspaden en een bijge-
volg potentieel onveilige situatie. 

Samen zorgen we voor onze biodiversiteit! 
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Milieu en Omgeving

Oosterzele doet mee aan week  

van de duurzame gemeente 

Op 25 september viert de hele wereld de zesde ver-
jaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 
doelstellingen die van de aarde een meer duurzame 
plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen 
worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden en ge-
meenten viert Oosterzele die verjaardag een hele 
week lang: Van 18 tot 25 september hangen we de 
SDG-vlag uit en zetten we onze eigen duurzame 
helden in de kijker. Deze helden zijn Oosterzeelse 
burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere 
groepen die op hun manier bijdragen aan een duur-
zame samenleving. Zij worden de lokale gezichten 
van de 17 mondiale doelstellingen. De campagne 
focust dit jaar op helden die bijdragen aan de mili-
eu-gerelateerde SDG’s (rond schoon water, verant-
woorde consumptie, klimaatactie, zorg voor ocea-
nen, bossen, biodiversiteit, …) maar laat ook ruimte 
om helden in de spotlights te zetten die inzetten op 
de andere doelen.

OOSTERZELE ZOEKT DUURZAME HELDEN!
Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, je hobby, je ver-
eniging) bezig met de zorg voor onze planeet? Of even 
goed met de zorg voor je medemens of voor de brede 
maatschappij? Dan ben jij ongetwijfeld een duurzame 
held! Oosterzele pakt graag uit met jou als inwoner: 
• Stel je snel kandidaat via 

duurzamehelden@oosterzele.be  
(voor 16 augustus a.s.). 

• Ken je andere mensen die zich dagelijks inzetten om 
van Oosterzele een aangenamer, gezonder, groener, 
eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, veiliger plekje 
te maken? Geef ook gerust hun namen door! 

Wat doet een duurzame held tijdens de Week 
van de Duurzame Gemeente? Gewoon z’n ding! 
Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je het no-
dige campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus 
in de kijker te zetten én maakt lawaai rond alle hel-
den via de communicatiekanalen van de gemeen-
te, in de lokale media en op de campagnewebsite 
www.duurzamegemeente.be. 

Nog niet helemaal overtuigd?
• Bekijk de profielen van alle duurzame helden van 

de vorige edities op www.duurzamegemeente.be. 
• Bekijk het filmpje “SDGs, wa dé da nu ollemoale?” 

waarin Vlaamse burgemeesters uitleggen wat de 
SDG’s zijn.

• Lees alles over de SDG’s op www.vvsg.be/sdgs.
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Korte berichten

Tour Elentrik  
in Oosterzele
Schrik niet als je de komende we-
ken mensen onze nutskasten ziet 
beschilderen … Dat kadert in een 
nieuw project van onze bib: Tour 
Elentrik is een project van de firma 
Treepack waarbij oude en vuile 
nutsvoorzieningskasten worden 
opgewaardeerd met een laag-
je kunst. Samen met lokale en 
professionele kunstenaars wor-
den de kasten omgetoverd tot 
kunstwerken. In september moe-
ten de kunstwerken klaar kunnen 
zijn; daarna organiseren we een 
kunstroute langs de verschillen-
de nutskasten. Houd onze kana-
len in de gaten voor meer info.

Trouwen in Moortsele 
Nele Van den Bussche en Thomas Vanden Berge 
mochten op vrijdag 11 juni de spits afbijten … Onder 
een stralende zon waren ze het eerste koppel dat 
huwde in de pastorietuin van het Erfgoedhuis.

In de periode van 1 april t.e.m. 30 september is het 
mogelijk om te huwen in het Erfgoedhuis (Moortsele) 
i.p.v. in het gemeentehuis. Gedurende die zes maan-
den per jaar wordt de locatie exclusief ter beschikking 

gesteld aan de Gemeente om er huwelijken te kun-
nen voltrekken. Dat kan er dan iedere vrijdag tus-
sen 9 en 11.30 uur.

De site maakt het mogelijk dat een huwelijk in de 
tuin voltrokken kan worden. Bij slecht weer kan er 
een zaaltje in het gebouw gebruikt worden. Deze 
locatie biedt ook alle nodige faciliteiten zoals tafels, 
stoelen, sanitair, … 

Mobiel buurthuis voor Oosterzele 
Het OCMW ondertekende een en-
gagementsverklaring met iDROPS 
in het kader van het project ‘mo-
biel buurthuis’. Dit project is ge-
start op 1 januari 2021 en loopt 
tot 31 december 2022.

De bedoeling is om samen met de 
buurt na te denken hoe we een 
zorgzame buurt concreet vorm 
kunnen geven. Het mobiel buurt-
huis moet in de verschillende deel-
gemeenten de functies van een lo-
kaal dienstencentrum vervullen. 
Op die manier wil het bestuur de 
sociale cohesie stimuleren, de 
veerkracht en de gezondheids-
vaardigheden van de inwoners 
versterken

Veel kleinere plattelandsgemeen-
ten bestaan uit verschillende klei-
ne woonkernen en veel diensten 

zijn gecentraliseerd in de hoofdge-
meente. Dat kan er mee voor zor-
gen dat mensen die al niet vaak 
buiten komen, nog minder reden 
hebben om dat te doen. Zo ko-
men ze in een sociaal isolement te-
recht. Daarom willen we een mo-
biel buurthuis inzetten; het kan 
een plek worden waar mensen el-
kaar kunnen ontmoeten bij een 
koffie, een babbeltje kunnen slaan, 
informatie kunnen vinden over de 
gemeentelijke dienstverlening, …  

De Oosterzeelse Ankerwijk is 
een van de geselecteerde buur-
ten om het project van start te 
laten gaan. Via dit infozine, fa-
cebook, … houden we je graag 
verder op de hoogte van de ont-
wikkelingen binnen dit project.
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Vrije tijd

Erfgoedfestival
Tien jaar erfgoedwerking in de gemeenten 
Oosterzele, Melle, Merelbeke, Sint-Lievens-Houtem, 
Destelbergen en Lochristi, dat vraagt om een feest! 
Erfgoed Viersprong nodigt iedereen uit op haar 
Erfgoedfestival in de Tuinbouwschool in Melle 
op zaterdag 2 oktober. Een dag om te proeven van 
het erfgoed dat de regio kleurt, mensen te ontmoeten, 
nieuwe dingen te ontdekken en te proberen. Altijd al 
willen weten hoe het voelt om rond te lopen met een 
echte maliënkolder? Je hebt een schat op zolder liggen 
waarvan je graag wil weten hoeveel die écht waard is? 
Of benieuwd hoe een messenmaker uit de regio het 
tot leverancier aan het hof van Cleve schopt? Een za-
terdag bol van activiteiten voor jong en oud, gaande 
van workshops, een erfgoedmarkt, performances, 
presentaties, tot ambachtelijk lekker eten en drin-
ken, … Mis dit niet!

Het volledig programma en inschrijven via 
www.erfgoedviersprong.be. 

Het Vlaamse Kruis 
organiseert nationaal 
congres rond thema 
Veiligheid
Na vorige succesvolle edities vindt op 11 
 september het derde congres georganiseerd 
door het Vlaamse Kruis (afdeling Merelbeke) plaats. 
Dit jaar draait het centrale thema rond Veiligheid.  

Het dagprogramma omvat zowel luistersessies 
door o.a. medische en politionele ervaringsdes-
kundigen alsook workshops waarbij de theorie 
aan de praktijk wordt gekoppeld. 

Het congres is gericht naar een ruim publiek van 
hulpverleners; van EHBO’ers, hulpverlener- am-
bulanciers tot verpleegkundigen. Het vindt deze 
keer plaats in GC De Kluize.

Info en inschrijven via www.hvkmerelbeke.be
Prijs: 35 euro (hvk-leden)/ 75 euro (niet-leden)

Inclusief theateratelier BRUUT  
(voor iedereen vanaf 10 jaar)
Wat is spelen … Ben ik een mens? 
Kan ik vliegen? Ben ik ziek of stin-
kend rijk? Drink ik bloed of ben ik 
een ding? Kom ik van een andere 
planeet? Het kan allemaal.

BRUUT is het inclusief theatera-
telier van Het Scheldeoffensief, 
Cultuurcentrum De Fabriek en GC 
De Kluize waarbij mensen met en 
zonder beperking in groep acteren. 
Samen met theatermakers Frank 
Dierens en Jitse Huysmans ga je 
op zoek naar wat spelen voor jou 
kan zijn. 

Voor iedereen vanaf 10 jaar.

Theaterervaring of techniek is niet 
vereist, wel veel goesting om the-
ater te maken in een inclusieve 
context! Laat het vervoer geen 
drempel zijn voor deelname. 
Wij schakelen vervoersvrijwil-
ligers in op vraag.

Deelname is gratis, reserve-
ren kan via 09 363 83 30 of 
reservaties@oosterzele.be.

Waar en wanneer: op zaterdag-
voormiddag van 10 tot 12.30 uur
4/9: GC De Kluize
9/10: zaal ’t Kerksken
13/11: GC De Kluize 
4/12: zaal ’t Kerksken
15/1: GC De Kluize 
12/2: zaal ’t Kerksken 
12/3: zaal ’t Kerksken
11-13/4: CC De Fabriek

Locaties
GC De Kluize, Sportstraat 3,  
9860 Oosterzele
Zaal ’t Kerksken, Rot 8, 
9520 Letterhoutem 
(Sint-Lievens-Houtem)
CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19, 
9520 Sint-Lievens-Houtem

Toonmoment: parkconcert-
avond pastorietuin Moortsele – 
 augustus 2022
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Van alle leeftijdsgroepen staat 
bij jongeren het mentaal wel-
zijn het meest onder druk door 
corona. Dat bleek dit voorjaar 
uit een rapport van de GEMS dat 
alle beschikbare studies daar-
over bundelt.

Jongeren tussen de 16 en 25 jaar 
zijn bij uitstek het meest getrof-
fen. Bij de 18- tot 24-jarigen is 
er een duidelijke toename van 
angststoornissen. Die verschil-
lende studies zien telkens flikker-
lichten bij tieners en jonge twin-
tigers. De Motivatiebarometer 
van de UGent bijvoorbeeld leert 
dat jongvolwassenen (18-35 
jaar) al de hele crisis lang min-
der goed hun psychologische no-
den hebben kunnen vervullen in 
vergelijking met andere bevol-
kingsgroepen. Het gaat dan om 
verbondenheid, autonomie en 
geloof in eigen kunnen: zaken die 
mensen nodig hebben om zich 
goed te voelen.

Kinderen, jongeren en studen-
ten zijn in volle ontwikkeling en 
hebben daarvoor contacten met 
leeftijdsgenoten nodig. Daarom 
moeten we in de eerste plaats 
aan jongeren denken bij het ne-
men van maatregelen. 

Het lokaal bestuur Oosterzele 
nam vorig voorjaar al het 

initiatief om tijdens de eerste zit-
tijd een stille studieplek te orga-
niseren in GC De Kluize. Sinds 
dan konden studenten elke zit-
tijd terecht in GC De Kluize. Na 
de eindejaarblok werd een kor-
te pauze ingelast, tot Pasen. Na 
de paasvakantie resideerden de 
 studenten tot eind juni onafge-
broken in het GC.

Nog dit voorjaar lanceerde de 
Vlaamse Overheid een oproep 
naar de lokale besturen om in te 
zetten op projecten ter bevor-
dering van het mentaal welzijn 
bij jongeren. De Oosterzeelse 
jeugddienst sloeg de handen 
in elkaar met de collega’s van 
de Zottegemse jeugddienst en 
werkte op basis van een enquête 
bij jongeren een projectdossier 
uit, dat dit najaar zijn beloop zal 
kennen. Meer daarover later.
Het bestuur speelde in op de di-
recte nood van jongeren aan een 
covidveilige ontmoetingsplek. De 
voormalige chirolokalen bij het 
speelplein op site De Kluize wer-
den in ijltempo  afgebroken. Op 
de ruïnes verrees Park Barak, 
geïnspireerd door de  verdwenen 
‘barakken’. De twintig jarige 
Kask- studente Kaat Van De 
Reviere (leidster bij meisjeschiro 
Balegem) ontwierp de illustratie 
bij het site logo. 

Park Barak is een chille plek en 
ontspanningsruimte waar stu-
denten/jongeren in openlucht 
hun middagmaal kunnen nutti-
gen, tijdens pauzes wat kunnen 
zonnen, praten of sporten. In de 
blokperiode werd ook sportma-
teriaal voorzien om studenten 
aan te moedigen om te bewegen 
tijdens pauzes. Er was ook een 
zoekactie ‘Waar is Wally’. Om de 
twee dagen verstopte Wally zich 
op een andere plaats. Wie hem 
vond, kreeg een blokgadget.

Park Barak fungeert ook als uit-
valsbasis voor een aantal activi-
teiten in het zomerprogramma 
van de cultuurdienst.

Park Barak vind je ter hoog-
te van het speelpleintje aan de 
sporthal en het gemeenschaps-
centrum op de Kluizesite, in de 
Sportstraat. De ‘buitenhuisregels’ 
werden geafficheerd op de site.

Park Barak,  
nieuwe ontmoetingsplek in openlucht 
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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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Oosterzele zet in op kwaliteitsvolle  huurwoningen
Wie in Vlaanderen een woning ver-
huurt, moet ervoor zorgen dat ze aan 
bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.
Jammer genoeg zien we nog steeds 
woningen die niet aan deze kwaliteit-
snormen voldoen. Daarom voert de 
Gemeente vanaf 1 januari 2022 ge-
faseerd het verplichte conformiteit-
sattest voor huurwoningen in. Dit 
attest moet garanderen dat huur-
woningen minstens aan de minima-
le normen van veiligheid, gezondheid 
en woonkwaliteit voldoen.

Het conformiteitsattest
Net zoals een kwaliteitslabel biedt 
het conformiteits attest een meer-
waarde voor huurder én verhuur-
der. Het is als het ware een garantie 
dat de huurwoning, op het moment 
van het onderzoek ter plaatse, aan 

de minimale normen voldoet. Zo een 
conformiteitsattest wordt uitgereikt 
wanneer je woning veilig en gezond 
is en voorzien is van basiscomfort. Er 
wordt gekeken of de basisnutsvoor-
zieningen aanwezig zijn en goed func-
tioneren, of er voldoende licht en ver-
luchting is, of er gebreken zijn. Enkel 
objectief waarneembare gebreken 
worden beoordeeld.

Gefaseerde invoering
Met deze verordening wensen we 
(gefaseerd) alle huurwoningen te 
screenen, beginnend met de oud-
ste huurwoningen. De verordening 
is van toepassing voor alle nieuwe 
huurcontracten:
• vanaf 1 januari 2022 voor wonin-

gen met kadastraal bouwjaar vóór 
1952;

• vanaf 1 januari 2024 voor wonin-
gen met kadastraal bouwjaar vóór 
1974;

• vanaf 1 januari 2026 voor wonin-
gen met kadastraal bouwjaar vóór 
1996;

• vanaf 1 januari 2028 voor alle 
 woningen, ongeacht de ouder-
dom van de woning.

Je kan als eigenaar-verhuurder ook 
steeds vrijblijvend het conformiteit-
sattest aanvragen!
 
Meer info? Later dit jaar, als de 
coronamaatregelen
het toelaten terug fysiek samen te 
komen, zullen we  infomomenten 
organiseren.

Een leegstaande woning is een verloren woning.
Woningen en gebouwen staan soms 
lange tijd leeg. De eigenaar van zo 
een pand loopt niet alleen moge-
lijke huurinkomsten mis, maar ziet 
misschien ook de waarde van het 
pand dalen. Bovendien vormt leeg-
stand een gemiste kans voor gezin-
nen die op zoek zijn naar een wo-
ning. Daarom wil het lokaal bestuur 
een signaal geven aan eigenaars dat 
het tijd is om panden die al jaren leeg 
staan, op de markt te brengen of te 
verhuren, zodat ze nuttig gebruikt 
kunnen worden.

Leegstandregister
Alle eigenaars van een pand waar 
gedurende meer dan één jaar nie-
mand als bewoner is ingeschreven, 
worden door het lokaal bestuur dan 
ook aangeschreven en opgenomen 
in het leegstandregister. Om lang-
durige leegstand tegen te gaan ziet 
het lokaal bestuur zich genoodzaakt 
om hier een heffing op te leggen. 
Hiermee willen we het tekort aan be-
taalbare en kwaliteitsvolle woningen 

deels invullen. De basisheffing voor 
een leegstaande woning bedraagt 
1 500 euro.

Het bedrag van de volgende heffin-
gen is de basisheffing vermenigvul-
digd met X (X = het aantal periodes 
van 12 maanden dat de woning on-
afgebroken opgenomen is in het ge-
meentelijk leegstandsregister).

Dat zijn pittige bedragen, maar ze 
hebben vooral een ontradend effect 
en als doel een actief huisvestings-
beleid te ondersteunen.

Wie er actief werk van maakt om zijn 
pand op te knappen en terug op de 
woonmarkt te brengen of wie een gel-
dige reden heeft waarom zijn pand 
leegstaat, kan een vrijstelling aanvra-
gen en moet dan tijdelijk geen be-
lasting betalen. Het bestuur ziet het 
dan ook niet als een pestbelasting 
maar wil juist eigenaars aanzetten 
om hun pand op te knappen of op-
nieuw in gebruik te nemen. Want een 

onbewoond huis dat langzaam ver-
loedert, baart enkel zorgen en kost 
toch alleen maar geld? Opknappen 
betekent: winst voor de eigenaar, 
voor nieuwe bewoners, voor de 
straat en de buurt!

Wonen

Ondersteuning
Wij willen de eigenaars van deze pan-
den niet in de steek laten, maar bege-
leiden in hun plannen om deze wonin-
gen op te pakken en/of opnieuw op de 
woningmarkt te brengen. Leegstaande, 
verwaarloosde en onveilige woningen 
brengen niets op. Integendeel, ze kos-
ten alleen maar geld. Door eigenaars 
aan te zetten om hun woning of ge-
bouw op te knappen en opnieuw een 
volwaardige functie te geven, bouwt 
gemeente Oosterzele samen met hen 
aan een bruisende, aangename stad. 
Er zijn immers heel wat mogelijkheden 
qua ondersteuning.

Voor meer info over het conformiteits-
attest, leegstand of premies, kan je 
steeds terecht bij de dienst Wonen. 
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans
schrijf in voor het komende schooljaar 

Muziek 
(kinderen, jongeren én volwassenen)
• Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 

4 jaar.
• Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en 

tweede leerjaar. Op een leuke en speelse manier 
leren de kinderen kennismaken met alle vormen 
van muziek. 

• Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend 
kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch 
gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven, 
hedendaagse kinderliederen in samenzang.

• Klassiek, jazz, pop en rock
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – con-

trabas – dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo 
– hoorn – klarinet – koper – orgel – piano – piccolo 
– saxofoon – slagwerk – viool – zang

• Groepsmusiceren, combo, muziekgeschiedenis, 
(kinder)koor, klanklab, kuziek schrijven, …

Woord 
(kinderen, jongeren én volwassenen): 
8 – tot 15-jarigen 
• Woordatelier (8 tot 12 jaar) en woordlab (12 tot 15 

jaar): kruip in de huid van een personage en ontdek 
hoe je met je stem en lichaam emoties kan uiten. 
Bedenk scènes vanuit verschillende speelstijlen en 
leer hoe je een publiek kan meenemen naar een 
verbeelde ruimte of tijd. Ga aan de slag met verhalen, 
monologen en poëzie. Sta op een podium en onder-
zoek je spreektechniek in spel- en verteltheater.

Vanaf 15 jaar (mits voltooien Woordlab)
• Verteltheater
• Spreken en Vertellen
• Toneel 
• Dramalab
• Schrijver
• Literatuurgeschiedenis

Filiaal Oosterzele 
Muziek:  
Stationsstraat 17 (GILO)
Dans:  
Korte Ambachtstraat (GILO)
Woordkunst-Drama: 
Stationsstraat 15 (Bibliotheek)
www.samwdzottegem.be
09 364 64 35

Inschrijvingen schooljaar  
2021 -2022: 
online vanaf 15 juni 2021 op 
www.samwdzottegem.be 
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Dans 
(voor jongens en meisjes)
• Kleuterdans: Leer stap voor stap de wondere 

wereld van dans en beweging ontdekken onder 
begeleiding van enthousiaste leerkrachten. 
Dansplezier en expressie vormen de basis waar-
mee we werken.

• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): Leer leuke 
choreografieën en proef van de verschillende dans-
stijlen en leuke thema’s. Leerlingen van het eerste 
en tweede leerjaar leren op een zeer gevarieerde 
manier de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam 
ontdekken en beheersen. Er zijn heel vaak thema-
lessen, er worden echte choreografieën aangeleerd, 
maar ook de persoonlijke ontwikkeling van de kin-
deren is zeer belangrijk. 

• Ballet (vanaf het derde leerjaar): Krijg de verschil-
lende ballettechnieken onder de knie volgens de 
Vaganova-methode. Lichaamshouding, coördinatie, 
elegantie, kracht en balans staan hierbij centraal. 
Breid je basis verder uit, versnel de bewegingen 
en daag jezelf uit met uitgebreide combinaties: 
draaibewegingen en grotere sprongen dragen bij 
tot het creëren van heerlijke combinaties. Evolueer 
door lenigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn 
naar een echte balletdanser of prima ballerina.

• Hedendaagse dans (vanaf het derde leerjaar): 
Gebruik je danstechniek in allerlei hedendaagse 
vormen en dansen. Leer verschillende choreogra-
fieën waarin je geniet van je inleving en uitstraling 
en van het plezier van het dansen. Leer je techniek 
versterken en eveneens los te laten. Laat je prikke-
len door uitdagende bewegingen, technieken en 
veelzijdige choreografieën uit verschillende actu-
ele dansstijlen. Verken allerlei stijlen als Graham, 
Cunningham, Horton, … Geniet van emotie, verha-
lende achtergrond en abstracte stukken en krijg een 
heel ruime kijk op de hedendaagse en moderne 
danswereld.

• Gespecialiseerde jongensklas

Tarieven 
Jongeren
• tot 17 jaar: 69 euro 

verminderd tarief*: 45 euro (bv. tweede gezins-
lid of inschrijving meerdere richtingen)

• 18 tot 24 jaar: 135 euro 

Volwassenen (vanaf geboortejaar 1997): 320 euro
verminderd tarief*: 135 euro 

Stads- of gemeentecursussen
Kleuterdans: 90 euro
Suzuki: 125 euro

Onderwijs



www.optiekeveline.be

www.optiekeveline.be
 

09 362 02 95
 

Stationsstraat 31
Scheldewindeke

 

brillen
zonnebrillen
kinderbrillen
contactlenzen
optometrie

Zo
me

rse

Ko
rti
ng
en

I

N

 

J

U

L

I

 

K

O

R

T

I

N

G

 

T

O

T

 

-

5

0

%

 

O

P

 

M

O

N

T

U

R

E

N

 

E

N

 

Z

O

N

N

E

B

R

I

L

L

E

N



21

Sport en Jeugd

Zomeractiviteiten kinderen

Vanaf deze zomer organiseert de jeugddienst ook uitstappen voor kinderen tot 16 jaar! Meer info vind je 
in onze vrijetijdsbrochure, inschrijven kan via i-school. 

Tieneractiviteiten 

Walibi Vrijdag 9 juli 35 euro

Escape Room Vrijdag 13 augustus 27 euro

Take a risk Dinsdag 31 augustus 10 euro

Andere activiteiten
Zoals elke zomer worden er opnieuw speelpleinwerking, grabbelpas, sportkampen en buitenschoolse 
 kinderopvang georganiseerd. Je kan je hiervoor al inschrijven via i-school.
 
Meer info over onze activiteiten vind je in onze vrijetijdsbrochure. 

Komend najaar: 
sportieve lessenreeksen!

Bewegen is gezond voor lichaam en geest, welke leef-
tijd je ook hebt. We gaan er graag mee aan de slag dit 
najaar, samen met jou!

NIEUW! De dienst Sport & Jeugd start in oktober met 
een lessenreeks voor zowel kleuters, lagereschool-
kinderen als volwassenen.

De bedoeling is om een aanbod te creëren waarbij 
kinderen kunnen sporten, maar ook de ouder(s) en 
dat op hetzelfde moment. Meer info m.b.t. data, prij-
zen, inschrijven, … volgt in volgend infozine, maar wij 
willen jullie NU al warm maken voor:

 • Mini Move (kleuters 3 - 5 jaar)
 • Mega Move (lagere school 6 - 10 jaar)
 • Moving MOM day (iedereen welkom vanaf 18+)

Ook de senioren worden niet vergeten. Voor hen 
staat er een aangepast programma op stapel. Meer 
info hierover in volgend infozine.

Benieuwd? Of nu al vragen? We beantwoorden ze graag.

Het sport- en jeugdteam - 09 362 48 92 - 
sportdienst@oosterzele.be 

Nieuwe verkiezingen 
in 2021: een kinder
gemeenteraad voor 
Oosterzele!
Het gemeentebestuur wil verschillende doelgroepen 
betrekken bij het gemeentelijk beleid en het uitteke-
nen daarvan. De Oosterzeelse jeugd mag daarbij niet 
ontbreken. Er bestaat al een jeugdraad maar het be-
stuur wil ook kinderen tussen 10 en 12 jaar meer ac-
tief bevragen. Daarom wil het gemeentebestuur van-
af september – en in samenwerking met alle lagere 
scholen op het grondgebied - starten met een kin-
dergemeenteraad. In de zitting van 17 juni keurde de 
gemeenteraad het huishoudelijk reglement van de 
kindergemeenteraad goed.

Voor het ontwikkelen van het reglement en visie rond 
de kindergemeenteraad legde het gemeentebestuur 
een traject af bij koepelorganisatie Bataljong.
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Oosterzele Zomert!
Oosterzele Herademt
Speel een spel en steun de lokale 
horeca! 
Nu het openbare leven stilaan weer 
op gang komt en de vrijheid lonkt, 
wil het bestuur de Oosterzeelse ho-
reca tijdens de zomer een duwtje 
in de rug geven.

Het weekend van 17 en 18 juli bie-
den verschillende cafeetjes en eet-
gelegenheden traditionele volks-
spelen aan in een gezellig kader. Met 
de glimlach ontvangen ze de spe-
lers voor een hapje of een drankje. 
Ideaal voor een dagje spel en ple-
zier met vrienden of familie!
17 en 18 juli

Lekker Oosterzeels: Molenroute
Een wandel- of fietstocht (dat kies 
je lekker zelf) langs de molens van 
Oosterzele. Op verschillende stops 
langs de route kan je genieten van 
lokale lekkernijen.
1 augustus

Fietseluren
Fietseluren is een doldwaas avon-
tuur op de fiets voor jong en oud 
van 0 tot 99 jaar. Net zoals in een 
stripboek beleef je tijdens deze 
tocht dolkomische avonturen met 
de fietser als hoofdpersonage. Op 
ludieke wijze ontdek je de mooiste 
en zelfs geheime plekjes van je dorp 
en achterhaal je waarom jouw dorp 
nu net de kluts kwijt is. Passeer 
langs weiden, bossen en fiets let-
terlijk door je stripboekdorp. De 

gekste taferelen zullen jouw  eigen 
verhaal compleet  maken. Een knots-
gek fietsavontuur en de ideale zo-
meractiviteit voor de hele familie! 
14 en 15 augustus

Open Monumentendag
Hoofdactiviteit in Oosterzele: een 
wandeling door Moortsele ‘In het 
spoor van de tram’.

Eveneens op het programma: de 
uitgave van de Erfgoedfietsroute, 
een sneukeltocht, de boekvoor-
stelling ‘De baronnen, later mar-
kiezen, van Rode’ + aansluitend de 
tentoonstelling. 
12 september

Rodelanddag
Meer info pag. 10
12 september

Korteketenmarkt Balegem
Proef lokale hoeve- en streekpro-
ducten en maak kennis met een 
aantal verkooppunten in Oosterzele 
(bv. hoevewinkel, zelfpluk, …). In 
de Balegemstraat, vanaf Bakker 
Platteau tot aan de kerk.
26 september 

Met de fiets langs  
verhalen van Vuenteca
Via verhalen worden vergeten figu-
ren en gebruiken uit een ver verle-
den weer tot leven gebracht. Zo ge-
ven zij een aparte kleur aan deze 
fietstocht doorheen de mooie lan-
delijke gemeente Scheldewindeke, 
vroeger Vuenteca geheten. 

De verhalen werden ons aange-
reikt door Daniël Van Heegde, 
Windekekenner en heemkundever-
spreider, en worden verteld door 
Leen Persijn.
Start 1 juli

Schatten van Vlieg in Oosterzele
Speur naar de Schat van Vlieg in 
deze gratis zomerse zoektocht tus-
sen Balegem en Oosterzele. Volg 
het parcours met opdrachten en 
open de schatkist! Deze zoektocht 
duurt ongeveer anderhalf uur en 
kan je combineren met een drank-
je of hapje in Stokerij Van Damme. 
Opgelet: op vrijdag is de Stokerij 
gesloten en laat de schatkist zich 
niet openen!
1 juli t.e.m. 31 augustus

Oosterzele Speurt  
- editie Moortsele 
Een bijzonder pittige speurtocht 
voor uitgeslapen  detectives. 
Dit wordt speuren, puzzelen en 
 manoeuvreren tussen vele val-
se sporen. Knotsgekke kronkel-
vragen en humor troef. Verwacht 
het onverwachte!
1 juli t.e.m. 30 september 

De Straat van Commerce
De Stationsstraat in Scheldewindeke 
was altijd al de belangrijkste winkel-
straat in Oosterzele. Via een wan-
deling langs oude foto’s krijg je een 
unieke kijk op het verleden in en 
rond de straat.
1 juli t.e.m. 30 september

Kunstroute wordt Tour Elentrik
Meer info pag. 12
start 1 september

Alle info op  
oosterzele.bibliotheek.be/
oosterzele-zomert
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OOSTERZELE.BIBLIOTHEEK.BE/OOSTERZELE-ZOMERT

OOSTERZELE ZOMERT
Oosterzele Herademt

Lekker Oosterzeels: Molenroute

Fietseluren

Open Monumentendag

Rodelanddag

Korteketenmarkt Balegem

17/7 & 18/7

1/8

14/8 & 15/8

12/9

12/9

26/9

Speel een spel en steun onze lokale horeca

Lokale lekkernijen in de molens van Oosterzele

Familiefietstocht met animaties

In het spoor van de tram

Fietstocht door het Land van Rode

Proef en ontdek lokale hoeve- en streekproducten

Met de fiets langs verhalen van Vuenteca

Schatten van Vlieg in Oosterzele

Oosterzele Speurt - editie Moortsele

De Straat van Commerce

Kunstroute wordt Tour Elentrik

Start 1/7

1/7 - 31/8

1/7 - 30/9

1/7 - 30/9

Start 1/9

Zomerse zoektocht voor het hele gezin

Pittige speurtocht voor uitgeslapen detectives

Een unieke kijk op het verleden in en rond de Stationsstraat

Fietsroute langs street art

Scan de QR-codes & luister naar verhalen uit een ver verleden

Oosterzele zomert
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�       kameleon-balegem.be
�               facebook.com/KameleonBalegem
�         instagram.com/kameleonbalegem

Vrijhem 21
9860 Balegem
T 09/362.99.52

SOLDEN TOT

-50%

HOOG
ZOMER
COLLECTIE

-10%
GESLOTEN 

van dinsdag 27 juli t.e.m. 
zaterdag 7 augustus

KAM21014 infozine Oosterzele.indd   1 14/06/21   09:01
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Grondgebiedzaken

Nieuw stuk fietssnelweg 
Samen met de Provincie Oost-
Vlaanderen, Stad Zottegem, 
Infrabel en het Vlaams departe-
ment Mobiliteit en Openbare wer-
ken, startte gemeentebestuur 
Oosterzele midden mei met het 
aanleggen van een nieuw stuk fiets-
snelweg. Er wordt een traject van 
ongeveer 750 m fietssnelweg aan-
gelegd langs spoorlijn L122 tus-
sen deelgemeente Elene en de 
Provinciebaan op de grens van 
Zottegem met Oosterzele. Via de 
fietssnelweg F417 zullen de gebrui-
kers zich op een veilige, aantrekkelij-
ke manier per fiets kunnen verplaat-
sen van Zottegem tot het centrum 
van Gent. 

In Oosterzele wordt al langer ge-
werkt aan de voorbereiding van 
de fietssnelweg: het tracé tussen 

Scheldewindeke en Balegem werd 
zo al gerealiseerd. 

De Provincie Oost-Vlaanderen 
investeert 365 000 euro in het 

aanleggen van deze fietssnelweg; 
de Vlaamse Overheid subsidieert 
50% daarvan. Als de werken volgens 
planning verlopen, kan er vanaf het 
nieuwe schooljaar gefietst worden. 

Energiezuinige 
ledverlichting 
vervangt oude 
armaturen
Fluvius verving verder de oude armaturen door ener-
giezuinige ledverlichting. De toepassing van deze 
verlichting kadert in de gemeentelijke inspanningen 
rond klimaat en duurzaamheid. Het ‘witte kleurbeeld’ 
van ledverlichting heeft ook een gunstig effect op de 
verkeersveiligheid.

Bij de afgelopen ronde kwamen deze stra-
ten aan bod: Bavegemstraat, Reigerstraat, 
Moortelbosstraat, Heistraat, Steenstraat, 
Nieuwstraat, Veldstraat, Boekhoutstraat, Kleistraat, 
Kwaadbeek, Roosbloemstraat, Merebaaistraat, 
Letterhoutemstraat, Maudeweg, Gijzenzelestraat, 
een deel van de Geraardsbergsesteenweg en aan 
de Sint-Christoffelkerk in Scheldewindeke. 

De oude armaturen  maken 
plaats voor energie zuinige 
ledverlichting



 

Dag in, dag uit overwint Rf-Technologies het vuur! 

houden. Onze producten zijn onzichtbaar in uw ziekenhuis of school, maar wanneer het onvoorstelbare gebeurt, zullen ze je leven redden.
Sinds zijn oprichting in 1985 kent Rf-Technologies een constante groei: van een eenmanszaak naar een bloeiend middelgroot bedrijf met ruim 

80 medewerkers in België en een productievestiging in Slowakije. 
Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn we regelmatig op zoek naar dynamische en enthousiaste collega’s.

Gebrand om bij ons te werken?

Rf-Technologies NV 
Lange Ambachtstraat 40 • B - 9860 Oosterzele • info@rft.be • www.rft.be

 Sales O�cer 
Rf-Technologies is een prominente Europese speler in 
gespecialiseerde brandwerende oplossingen voor de 
bouwsector.

Dankzij continue R&D investeringen is Rf-Technologies in 
Europa erkend als technologisch leider en voorbeeld in de 
sector. Dit heeft zich vertaald in marktleiderschap in een groot 
aantal landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk en 
Portugal. In de afgelopen jaren hebben wij een netwerk van 
distributiepartners uitgebouwd in alle landen van Europa en 
Noord-Afrika. 

Onze producten beschermen ondertussen talrijke prestigieuze 
gebouwen (o.m. ziekenhuizen, hotels, commerciële centra…)  
in een 30-tal landen. 

Rf-Technologies is een dynamisch familiebedrijf, met 
beslissingscentrum in België, dat een gemiddelde jaarlijkse 
groei van 8% realiseert sinds 2002 

Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn 
wij momenteel op zoek naar een bevlogen Sales O�cer om 
ons team te versterken.

www.rft.be/jobs - hr@rft.be

De functie binnen het bedrijf
De Sales O�cer is voor Rf-Technologies het aanspreekpunt voor de klanten  De Sales O�cer is 
polyvalent en neemt ownership van klantenvragen over producten, certi�catie, installatie, prijs, 
korting, levering, klachten, … en brengt die tot een voor de klant en Rf-t passende oplossing. 
Voor technische productvragen is de Sales O�cer de eerstelijnssupport naar de klant.

Uw rol binnen het bedrijf
•   Je ontzorgt de Rf-Technologies klanten door de klant te ondersteunen op commercieel, 

technisch en administratief gebied. Deze rol is hoofdzakelijk een interne rol, waarbij je deel 
uitmaakt van het sales & marketing team. 

•   Je bent vaak een tussenpersoon tussen het bedrijf en de klant. In die rol overleg je met product-
management, marketing, productie of  aankoop om voor beide partijen goede oplossingen te 
helpen zoeken.  

•   Samen met het salesteam draag je bij tot commercieel succes.
o   Je volgt grote o�ertes en potentiële deals op en helpt ze over de streep te trekken 
o   Je verzekert het vlot verloop van projecten in uitvoering (logistiek, kwaliteitsbewaking) 

en anticipeert op grote bestellingen door overleg met productie & aankoop
o   Je wijst de klant op het juiste product en de juiste toepassing ervan, en krijgt daarbij 

interne ondersteuning van product management en R&D waar nodig
•   Je bent meestal het eerste aanspreekpunt van de klant bij kwaliteitsklachten en volgt deze op.  
•   Je beheert een commerciële databank op vlak van zakenrelaties, kortingniveau’s en 

projectprijszetting op een gestructureerde manier. 

Wie ben jij ?
•   Je beschikt over een Bachelor of Master diploma in een commerciële, taalgerichte of economische richting
•   Je hebt technische a�niteit of a�niteit met de bouwsector
•   Je bent zeer leergierig 
•   Je houdt van commerciële klantencontacten
•   Je bent communicatief sterk in het Nederlands, Frans en Engels, dit zowel mondeling als schriftelijk, bijkomende talen is een plus
•   Je bent een echte 'bruggenbouwer'! Je legt gemakkelijk contact met interne maar ook met externe partijen
•   Je bent enthousiast & positief 
•   Je hebt er heel erg zin in om samen met het team aan ons verhaal te helpen meeschrijven
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventueel wijzigende coronamaatregelen.  
Neem bij twijfel contact met de organisator.

dinsdag 6 juli – 19 uur
avondwandeling 
parochiecentrum Balegem - Ferm Balegem 
gratis 

 Linda De Backer - 09 362 44 50 - 
lindadebacker@outlook.com

zaterdag 24 en  
zondag 25 juli
Rochustochten - uitgepijld 
parcours
WTC De Zwervers  

 https://www.wtc-de-zwervers.com/

van 29 augustus  
tot 4 november – maandag 
en donderdag om 19 uur
start running - 10 weken
sporthal De Kluize - Joggingclub Oosterzele 
10 euro (verzekerd tot eind 2021) 
inschrijven na 1ste sessie

  Jacky: 0497 13 39 06 
Christine - 09 362 91 61

elke maandag en donderdag 
om 19 uur
oefensessies joggingclub
sporthal De Kluize 
Joggingclub Oosterzele 
10 euro tot eind 2021  

  facebook joggingclub Oosterzele

van 21 juni tot 21 september
zomerzoektocht Zulte & Gent 
Davidsfonds 

 www.dezomerzoektocht.be

elke woensdagavond om  
20 uur in juli en 19.30 uur  
in augustus
avondfietstocht
start Marktplein van Scheldewindeke 
gratis - Ferm Scheldewindeke

 Mia De Duytsche, 09 362 82 70

elke eerste donderdag en 
derde donderdag van de 
maand om 14 tot 17 uur 
in de bib (niet in juli en 
augustus) en elke tweede 
maandag 

breisalon i.s.m. de bib 
in De beweging in Gijzenzele: 
Ferm Scheldewindeke - gratis 

 Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

elke zondagmorgen  
om 9.30 uur
Nordic Walking  
Marktplein Scheldewindeke
Ferm Scheldewindeke - gratis

 Nicole De Bacquer - 09 362 71 86

elke woensdag vanaf 
woensdag 7 juli tot en met 
woensdag 25 augustus  
– 19 uur
wekelijkse fietstocht 
Ferm Balegem - gratis 

  Chris De Boose: 09 362 43 
51chrisdeboose@gmail.com

augustus/september:
maïsdoolhof Landelijke Gilde 
Oosterzele  
(Geraardsbergsesteenweg 242 A) 

  Danny Meersman: 0486 91 44 22

dinsdag 3 augustus – 19 uur
avondwandeling 
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem - gratis

  Linda De Backer: 09 362 44 50 - 
lindadebacker@outlook.com

september
kookworkshop voor kinderen: 
Allemaal fruit 
Details nog te bepalen
De Rots, Marktplein Scheldewindeke
Ferm Scheldewindeke

 Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12

van maandag 6 september
5 lessen: warme jas haken 
De Rots Scheldewindeke
Ferm Scheldewindeke
prijs nog te bepalen

 Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12

van 6 september t.e.m. 20 
december (iedere maandag) 
van 17.30 – 18.30 uur of van 
19 tot 20 uur
Start to yoga - nieuwe reeks
Femma Oosterzele

 irene.de.leener@hotmail.com 

dinsdag 7 september  
van 19 – 22 uur
kleding naaien voor 
gevorderden 
polyzaal De Appelaar - Femma Oosterzele 

 monique_roels@hotmail.com

dinsdag 7 september  
– 19 uur
avondwandeling
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem - gratis

  Linda De Backer: 09 362 44 50  
lindadebacker@outlook.com

zondag 12 september  
van 10 – 18 uur
Open Monumentendag
Tentoonstelling over de markiezen 
van Rode en bezoek aan de kerk van 
Moortsele - Sint-Amanduskerk
gratis - Land van Rode

 Françoise Verhoosele (secretaris): 
09 362 69 95 - landvanrode@skynet.be

maandag 13 september – 
20.15 uur
yoga voor volwassenen 
Sporthal De Kluize
Gezinsbond Scheldewindeke

 Ann Boterdaele: 
gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com 
09 362 07 75

Sluiting gemeentelijke 
diensten
Onze diensten zijn gesloten 
op woensdag 21 juli t.g.v. de 
nationale feestdag.



osterzele

Ventileren en Vaccineren:  
de laatste grote stappen naar de vrijheid.

Samen in de laatste  
rechte lijn tegen corona!

04-Affiche-Corona-Oosterzele.indd   1 7/06/21   10:02


