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We zijn halverwege!
Met deze bemoedigende boodschap wil ik graag mijn voorwoord starten! 
Ongeveer de helft van de Oosterzeelse volwassen bevolking is ondertussen 
gevaccineerd, onder wie onze oudste en ook onze meest kwetsbare in wo-
ners. We mogen nu voorzichtig spreken van het spreekwoordelijke licht op 
het einde van de tunnel en het vooruitzicht op een meer ‘normaal’ leven. 

Surfend op deze golf van hoop wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die zich 
hebben ingezet voor het vlot verlopen van deze vaccinatiecampagne. En dat 
zijn er heel wat! Ik denk hierbij aan onze chauffeurs van de minder mobie-
len centrale van het OCMW. Zij hebben menig ritje richting de Bevegemse 
Vijvers op hun conto met telkens een dankbare inwoner op de achterbank. 
Maar er zijn niet enkel de chauffeurs die voor het transport zorgen, ook heel 
wat ambtenaren en inwoners van de diverse gemeenten die op vrijwillige 
basis het callcenter bemannen of de handen uit de mouwen steken in het 
vaccinatiecentrum. Je kan dit niet beter omschrijven als een taak van dienst-
verlening in zijn authentieke vorm. In het volgende infozine laten we enkele 
medewerkers aan het woord om jullie zo een inkijk achter de schermen te 
verschaffen. Het leven zoals het is … het vaccinatiecentrum.

Uiteraard is COVID-19 niet verdwenen en helaas zijn er nog steeds heel wat 
mensen die vandaag en ook in de nasleep van de pandemie de negatieve 
gevolgen hiervan op financieel vlak zullen ondervinden. Het OCMW is zich 
daarvan bewust en blijft ook de komende maanden inzetten op deze speci-
fieke hulpverlening. We willen niemand in de kou laten staan. 

In het vorige infozine kon je lezen dat de Gemeente ook de Oh-bonnen zal 
gebruiken ter ondersteuning van het consumptiebudget van kwetsbare gezin-
nen. Deze Oh-bonnen kunnen bij verschillende lokale handelaars gebruikt 
worden als betaalmiddel; je hoeft het bedrag van de bon niet in één keer te 
spenderen bij dezelfde zaak. Iedereen die in aanmerking komt voor de toe-
kenning van de waardebon, ontvangt hiervoor een persoonlijke brief. Je hoeft 
dus zelf geen actie te ondernemen.

Ter afsluiting wil ik graag wat meer vertellen over het project mobiel  buurthuis 
dat via iDrops is ingediend bij LEADER Vlaamse Ardennen. Heel wat lokale 
besturen namen deel, maar met enige trots kan ik vertellen dat de Oos-
terzeelse Ankerwijk, waar ik geboren & getogen ben, geselecteerd is. De 
Ankerwijk komt in aanmerking als kwetsbare wijk doordat deze letterlijk is 
afgesneden van de rest van de gemeente door de N42, er weinig openbaar 
vervoer aanwezig is en er zich geen handelszaken gevestigd hebben in deze 
buurt. Nochtans wonen er heel wat jonge gezinnen met kinderen, maar ook 
een groot deel oudere mensen die omwille van deze factoren moeilijk toe-
gang hebben tot sociale dienstverlening. De aanwezigheid van de Anker-
kerk, die momenteel een andere invulling zoekt dan gebedshuis, is de ideale 
locatie voor het oprichtingen van zo een mobiel buurthuis. Uiteraard hou ik 
jullie graag verder op de hoogte van de evolutie van dit project.

Als laatste wens ik iedereen een hele mooie zomer toe! En onthoud  
‘alles komt altijd goed’!
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Covid-vaccinatie

Je uitnodiging voor je vaccinatie: 
per brief, e-mail, sms of e-box
De uitnodiging om je te laten vaccineren, ontvang 
je sowieso per brief, maar er zijn ook andere mo-
gelijkheden zoals e-mail of sms. De Vlaamse over-
heid vertrekt hierbij van de gegevens van de 
ziekenfondsen. Check dus even bij je ziekenfonds 
of je gegevens daar correct geregistreerd zijn.

E-box
E-box is de digitale brievenbus van de overheid. 
Wanneer je die activeert, krijg je een e-mail bij nieuwe 
documenten, zoals de uitnodiging voor het vaccin! Van 
zodra jouw brief verstuurd wordt, ontvang je die ook 
digitaal in je e-box. Wil je dus snel op de hoogte zijn en 
meer zekerheid inbouwen? Activeer dan vandaag nog 
je e-box!

Specifieke vragen over het vaccinatiecentrum? Hulp 
nodig bij het bevestigen of verplaatsen van je afspraak? 
Dan kan je bellen naar 0800 200 72. Bereikbaar van 
maandag tot donderdag, van 12 tot 20 uur en op vrijdag 
van 12 tot 16 uur.

Voor algemene vragen over het coronavaccin, surf naar 
w w w.laatjevaccineren.be of bel naar 1700.
www.laatjevaccineren.be.

Wist-je-dat …
Iedere twee weken publiceren we op de gemeentelijke 
facebookpagina de vaccinatieteller. Op die manier 
krijg je telkens een mooi beeld van het percentage in-
woners dat gevaccineerd werd. 

Het gaat daarbij over de inwoners van ouder dan 18 
jaar die al minstens een keer gevaccineerd werden. 

Op www.oosterzele.be vind je een overzicht van vaak 
gestelde vragen over het vaccineren en het vaccina-
tiecentrum; neem zeker eens een kijkje!

In de zomereditie van dit infozine nemen we jou mee 
achter de schermen van het vaccinatiecentrum!

Vaccinatie en vakantie 
Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het 
buitenland rekening met je afspraken voor vaccina-
ties. Je bent het best volledig gevaccineerd voor je op 
vakantie of reis vertrekt. 

Kan je toch niet wachten? Plan je reis dan tussen je 
twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug 
bent voor je tweede dosis. Die kan niet uitgesteld 
worden.

In juni en begin juli worden elke week honderddui-
zenden mensen uitgenodigd voor een vaccin in een 
vaccinatiecentrum. Het merendeel van deze mensen 
moet ook een tweede prik krijgen. Dat kan alleen als 
we een strakke vaccinatieplanning aanhouden en 
betekent dat de vaccinatiecentra de vaccinatieplan-
ning niet voor individuele vakantieplannen kunnen 
aanpassen.

Vraag dus niet aan het vaccinatiecentrum om een 
andere datum voor de tweede vaccinatiedosis. Het 
vaccinatiecentrum kan dat niet veranderen.
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Ook een kale gevel? 
Fleur hem op met een geveltuintje!
Wordt jouw geveltuin één van de duizend extra geveltuinen in de regio? 

Inwoners van Oosterzele wiens gevel rechtstreeks 
aan het voetpad grenst kunnen vanaf nu met een 
eenvoudige melding een geveltuin laten aanleggen 
door en op kosten van het gemeentebestuur. De 
gemeentelijke diensten komen namelijk de voor-
bereidende werken doen, zoals het graven van het 
plantvak en het vullen met teelaarde. Zo hoef jij 
enkel nog planten te voorzien!

Wil je ook graag een geveltuintje? Ontdek hieron-
der hoe je dit het best aanpakt. Zo draagt je gevel-
tuin bij aan een klimaat gezond Oosterzele.

Geveltuinen fleuren niet alleen je voorgevel op, maar ook 
de straat én de mensen. Bij elke geveltuin wordt verhard 
materiaal uitgebroken. Zo infiltreert het regenwater in de 
bodem en stroomt het niet zinloos weg in de riolering. 
Geveltuinen helpen de natuur een handje. De planten in 
je geveltuin bieden schuilplaatsen voor insecten en vo-
gels en vergroten de biodiversiteit. Tijdens de zitting van 
3 september 2020 nam de gemeenteraad – op voorstel 
van Groen - de principebeslissing om een reglement voor 
de aanleg van geveltuinen in Oosterzele uit te werken. 
Intussen heeft Gemeente Oosterzele ook een goed-
gekeurd energie- en klimaatactieplan waarin dit actiepunt 
is voorzien onder het luik adaptatie.

1. Check de voorwaarden  
en  kies je geveltuintype

Lees eerst even het geveltuin reglement; dat vind je op 
www.oosterzele.be. Daar zie je meteen wat de mogelijk-
heden zijn. Is je voetpad breder dan 150cm? Dat is alvast 
een goed begin. Er zijn drie keuzemogelijkheden: een of 
twee korte plantvakken, een langer plantvak of een com-
binatie van beide.

2. Je plantenplan maken en planten kiezen
Het is belangrijk dat je rekening houdt met de maximale 
afmetingen volgens je gekozen type plantvak en de ob-
stakelvrije loopweg zodat je geveltuin geen hindernis 
vormt voor andere weggebruikers en de hulpdiensten.

Let op dat je planten kiest die volgens het reglement toe-
gelaten zijn. Kies zorgvuldig je planten uit en hou daarbij 
in eerste plaats rekening met het aantal uren zonlicht die 
je planten zullen krijgen.

3. En dan … aanvragen!
Je vindt het aanvraagformulier op de website. Bij de 
aanvraag voeg je een foto toe van de gevel waar je de 
geveltuin wil aanleggen, de planten die je zal gebruiken 
en een schets met afmetingen in functie van het ge-
kozen type geveltuin.

Onze diensten komen bij jou gratis het plantvak 
graven (tot max. 30cm diepte) en vullen met goede 
teelaarde zodat je planten alles meekrijgen voor 
een goede start. Ze brengen ook een geveltuin-
bordje mee om in je plantvak te plaatsen.  
Zo zet je jouw geveltuin extra in de kijker en kan je mis-
schien je buren motiveren ook een geveltuin aan te leg-
gen. Jij staat enkel in voor de aankoop van de plant(en) 
en de klimhulp.

4. En planten maar!
Tijd om te planten en de klimhulp te monteren.  
Tips en een plantenlijst vind je op 
www.oosterzele.be/klimaatgezond.html

Geef meteen water, zodat de aarde tot tegen de wortels 
spoelt. Giet je kersverse geveltuin ook regelmatig, zeker 
in droge periodes. Wist je dat planten regen water verkie-
zen boven leidingwater? Een regenton is dus een goede 
investering, en zo hoef je ook geen drinkbaar leiding water 
te gebruiken. 

Wil jij een unieke geveltuin? Hang dan nog een bijen-
hotel of nestkastje aan je gevel; zo maak je ook bijen en 
vogels blij.

Ben je tevreden over het resultaat? Overtuig je buren, 
vrienden en kennissen. Maak een foto en post die op 
Facebook, Instagram of Twitter met de hashtags 
#Oosterzele #1000geveltuinen.be #klimaatgezondZOV. 
Zo help je mee om het doel van 1 000 extra geveltuinen 
in Zuid-Oost-Vlaanderen te bereiken.

En dan is het nu tijd om te genieten. Bedankt voor 
je bijdrage aan een klimaatgezond Oosterzele!
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Milieu en Duurzaamheid

Een klimaatactieplan voor Oosterzele!
In zitting van 29 april heeft de 
 gemeenteraad het klimaatactieplan 
en de bijhorende tabellen met miti-
gatie- en adaptatiemaatregelen vast-
gesteld. Nu kunnen we verder werk 
maken van de daarin vastgelegde 
acties en maatregelen. In dit infozine 
kan je alvast meer lezen over twee 
van onze acties nl. de bebloemings-
wedstrijd en de geveltuintjes.

Met het ondertekenen van het 
Europsese burgemeestersconve-
nant engageerde het bestuur zich 
om de CO2-uitstoot op het grondge-
bied tegen 2030 te reduceren met 
40%. Een ander engagement is het 
uitwerken van een adaptieplan om 
zich te wapenen tegen de effecten 

van de klimaatverandering. Voor het 
halen van deze doelstelling is het 
opstellen van een duurzaam enegie- 
en klimaatactieplan een vereiste. 
Onder begeleiding van de Provincie 
Oost-Vlaanderen en twee studiebu-
reaus (ZES en Sumaqua) werd in 
2020 een volledig traject afgelegd 
met als resultaat een klimaatactie-
plan op maat van de gemeente.

Het traject
Het plan is nu verder bezorgd aan 
Europa. Het Burgemeesters-
convenant is nl. een Europese be-
weging met deelname van lokale en 
regionale overheden die zich vrijwil-
lig engageren om de energie- 
eff iciëntie en het gebruik van 

duurzame energiebronnen op hun 
grondgebied te verhogen.

Continue opvolging
Het klimaatactieplan is geen statisch 
gegeven tot 2030, maar vraagt re-
gelmatige aftoetsing, evaluatie en 
bijsturing van de maatregelen om 
tot resultaten te komen. Om meer 
slagkracht te hebben, is de 
Gemeente ook aangesloten bij het 
project Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen.

Elke twee jaar na de ondertekening 
moet een monitoringplan worden 
ingediend en elke vier jaar na onder-
tekening wordt de uitstootinventaris 
geüpdatet.

Sluit je huis 
aan op de zon 
Je kunt opnieuw gratis en vrijblij-
vend inschrijven voor de groeps-
aankoop zonnepanelen van de 
Provincie. Neem deel, bespaar op 
je energiekosten en draag je 
steentje bij aan een beter leef-
milieu. 

Meer weten? Surf naar 
www.oost-vlaanderen.be/zp  
of bel naar het gratis nummer 
0800 26 803 (werkdagen van 9 
tot 17 uur) 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

Verder werk maken  
van bosuitbreiding!
Het gemeentebestuur wil de hoeveelheid bos op het grondgebied 
uitbreiden en is daartoe al jaren op zoek naar geschikte gronden. 
Met de verkoop van 91 311 m² grond t.h.v. de oude site Verlee op 
Berg, dient zich een uitgelezen kans aan. Door de grootte van het 
terrein zou de aankoop door twee partijen gedragen worden: een 
gemeentelijk perceel van 44 221 m² en het andere perceel voor 
particuliere aankoop door Christophe Van Hoorde.

Ideaal voor bosuitbreiding
Ten noorden van de betrokken percelen bevindt zich een be-
staand bossenbestand van ongeveer 4,5 ha; ook eigendom van 
Christophe Van Hoorde.

In het zuiden kan aangesloten worden bij de bomengroep; dat 
perceel is al eigendom van het gemeentebestuur en omvat ook 
het Heidebos. Die ligging maakt dat de te koop aangeboden per-
celen ideaal zijn voor bebossing; de natuur kan zich er immers heel 
snel verspreiden. Met deze aankoop wordt zo een natuurzone 
van ongeveer 12 ha gerealiseerd. Het bos kan dienstdoen als 
buffer tussen de N42, Broek en het centrum van Balegem.

Het gemeentebestuur kan voor deze aankoop een Vlaamse 
subsidie van 221 105 euro verkrijgen.
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Milieu en Duurzaamheid

Bloemenwedstrijd
Om de gemeente extra op te fleuren, stelde Open 
Vld plus tijdens de gemeenteraad van april voor om 
een bloemenwedstrijd in onze gemeente te organi-
seren. De gemeenteraad ging akkoord met het prin-
cipe om komende zomer zo’n bloemenwedstrijd te 
organiseren. In de gemeenteraad van mei werd het 
wedstrijdreglement goedgekeurd.

Je kunt deelnemen in drie categorieën: 
1/ de mooiste siertuin
2/ bebloeming gevel van een woning of appartement 
of een aangelegd geveltuintje
3/ de meest ecologische tuin (natuurlijke tuin)

De bloemenwedstrijd is goed om de biodiversiteit in 
de gemeente te ondersteunen en is een mooie bij-
komende actie voor het project Bijengemeente. Het 
zet de inwoners aan om bloemen te kopen bij onze 
vele lokale bloemenkwekers en -handelaars en via 
prijzen in de vorm van Oh-bonnen ondersteunen we 
ook onze lokale handelaars. Per categorie kan een 

Oh-bon met volgende waarde gewonnen worden
• eerste prijs:150 euro
• tweede prijs: 100 euro
• derde prijs: 40 euro
• vierde prijs: 30 euro
• vijfde prijs: 20 euro
• Alle andere deelnemers met een quotering van 

de jury ontvangen een aandenken. 

Tijdens de zomermaanden gaat een jury alle inzen-
dingen bekijken en een score toekennen. De uitslag 
van de wedstrijd wordt bekendgemaakt tijdens de 
officiële prijsuitreiking. Volg onze kanalen om op de 
hoogte te blijven.

Wil je graag deelnemen? Het reglement  
en meer info vind je via www.oosterzele.be

TIP! Lees ook ons artikel over de geveltuintjes.

www.optiekeveline.be

www.optiekeveline.be
 

09 362 02 95
 

Stationsstraat 31
Scheldewindeke

 www.optiekeveline.be

brillen
zonnebrillen
kinderbrillen
contactlenzen
optometrie
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Deel Oude 
Heirbaan  
is fietsstraat
Sinds 1 mei is een deel van de Oude Heirbaan fietsstraat 
geworden. Het gaat over het deel tussen de kruispunten 
Duivelskapelweg en Hemelstraat; een niet-bebouwd 
deel van de Oude Heirbaan over een afstand van 1 km.

De gemeenteraad nam die beslissing in zitting van 25 
februari. De voorrangsregeling ter hoogte van het kruis-
punt Oude Heirbaan met Hettingen en Pastoor de 
Vosstraat wijzigt. De fietsstraat heeft daar voorrang. De 
gemeentelijke diensten hebben gezorgd voor duidelijke 
en voldoende signalisatie. 

Fietsstraat?
In een fietsstraat is autoverkeer toegelaten maar auto-
bestuurders mogen de fietser niet inhalen. De fietser 
heeft er altijd voorrang. De max. toegelaten snelheid in 
een fietsstraat is 30 km/uur.

Infrastructuur

Rechtzetting bij 
artikel regenboog
zebrapaden
In het infozine dat begin mei in je bus viel, kon 
je lezen over de intenties van het bestuur om 
regenboog zebrapaden aan te leggen. Na het 
verschijnen van het artikel, ontving het bestuur 
een brief van Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV). Daarin laat AWV weten dat ze principieel 
goedkeuring verlenen om op het grondgebied 
Oosterzele één regenboogzebrapad aan te 
leggen. De gemeentelijke diensten onderzoe-
ken nu welke locatie daarvoor het meest in 
aanmerking komt.
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Oosterzele neemt afscheid

Afscheid van Andre De Witte 
Op 25 april l.l. stierf André De Witte vrij 
plots na een korte opname in het zie-
kenhuis van Salvador de Bahia. André 
werd geboren in Schelde windeke op 
31 december 1944, als derde kind van 
vijf in een landbouwersgezin. 

Aan het einde van zijn humaniora in het Sint-
Albertuscollege in Haasrode koos hij voor de weg die 
hij wilde inslaan. Hij zou missionaris worden in Zuid-
Amerika en werken met de arme plattelandsbevolking. 
Daarom deed hij zijn priesterstudies aan het Latijns-
Amerikaans college in Leuven en werd hij landbouwin-
genieur aan de KUL.

Volgens de regels van het bisdom deed hij voor zijn 
afreis twee jaar pastorale dienst als onderpastoor in 
Zwijndrecht. Daar volgde hij een vriend op, Benoni 
Leys, die twee jaar voor hem dezelfde studies volgde 
en naar Brazilië vertrok. Dit bepaalde zijn verdere 
loopbaan. 

Na die twee jaar, in januari 1976, ging hij in op een 
uitnodiging van Benoni om (in Inhambupe, in het bis-
dom Alagoinhas en in de staat Bahia) in het zeer dro-
ge en arme noordoosten van Brazilië mee te werken 
aan de projecten, o.a. in het kader van landbouw, 
waarmee hij gestart was. Velen die hem bezochten 
waren onder de indruk van het werk van André en 
Benoni en van de uitbundige appreciatie van hun pa-
rochianen. We onthouden hoe André ijverde voor 
coöperatieve samenwerking en voor het in gebruik 
nemen van de braakliggende grond die eigendom was 
van rijke grootgrondbezitters. Hij werd er niet voor 
niets diocesaan coördinator van de landpastoraal.

Op 24 augustus 1994 werd hij bisschop gewijd en aan-
gesteld als bisschop in het naburige bisdom Ruy Barbosa. 
Naast zijn grotere pastorale verantwoordelijkheid bleef 
hij oog hebben voor plaatselijke noden. We denken hier-
bij aan zijn project voor het installeren van duizend 
 watertanks ter bestrijding van de veelvuldige droogte -
periodes. Zijn engagement voor de armste bevolkings-
groepen bleef niet onopgemerkt: hij werd verkozen tot 
vicevoorzitter van de Commissie voor Landpastoraal van 
de Braziliaanse bisschoppen en in 2018 haalde hij de 
woede van huidig president Bolsonaro op de hals omdat 
hij in een brief opriep om niet te stemmen op kandidaten 
die alleen bekommerd zijn om hun eigen imago en niet 
om het welzijn van de mensen. 

Alhoewel hij vasthield aan zijn regelmatige vakanties in 
Windeke noemde hij zich “van harte Braziliaan”.

Op 15 april 2020 werd Dom Estevam, hulpbisschop van 
Salvador de Bahia benoemd tot zijn opvolger. André 
was blij niet meer de eindverantwoordelijke te zijn bij 
het pastorale werk maar zou zeker behulpzaam blijven 
en zich verder inzetten voor de verbetering van de leef-
omstandigheden in de landbouw waarvoor hij in regi-
onale en nationale commissies zetelde. Hij had bij de 
Brazilianen een tweede warme en liefdevolle thuis ge-
vonden en wilde daar zeker blijven. Hij voelde zich nog 
vitaal en had nog heel wat plannen en dromen.

Eén jaar later kwam een einde aan die droom. Zijn vele 
vrienden in Brazilië en hier zullen hem hard missen.

Het uitbundige Braziliaanse afscheid, te zien op de film-
pjes in de media en de vele blijken van medeleven, dik-
wijls verwijzend naar de waardering voor wat hij 
realiseerde, betekenen een grote troost voor de familie.

Overlijden ouddirecteur GILO Waldo Waegeman
Op 10 mei l.l. moesten we afscheid 
nemen van Waldo Waegeman, een 
gepensioneerd personeelslid van het 
gemeentebestuur. 

Waldo werd in 1973 schoolhoofd van het gemeente-
lijk onderwijs in Balegem. In 1977 beleefde hij de fusie 
van de scholen van Balegem en Scheldewindeke. 

Op 1 september 1982 werd Waldo directeur van de 
drie afdelingen van het gemeentelijk onderwijs (GILO). 
Vanaf 1995 mocht hij genieten van een welverdiend 
pensioen.

We wensen de familie van Waldo veel sterkte bij het 
verwerken van hun verlies. 
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Ken jij de jeugdraad al? 
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren en warm 
te maken voor Jeugdraad Oosterzele, geven wij jullie 
graag wat meer uitleg:
Jeugdraad Oosterzele is het officiële adviesor-
gaan van het gemeentebestuur voor alles wat 
kinderen, jongeren en jeugdverenigingen aanbe-
langt.

Wat doet een jeugdraad zoal?
- Kinderen, jongeren en jeugdverenigingen 

 vertegenwoordigen. We verzekeren hun inspraak 
en betrokkenheid. De jeugdraad is het ideale forum 
om informatie te verspreiden, uit te wisselen en een 
leuk netwerk op te bouwen. 

- Het gemeentebestuur adviseren over jeugdbeleid. 
Het college van burgemeester en schepenen moet 
advies vragen aan de jeugdraad over alle aangele-
genheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. 
We kunnen ook op eigen initiatief advies uitbrengen. 

- Het jeugdbeleid mee vormgeven en overleg 
opzetten. We moeten minstens betrokken worden 
bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het 
meerjarenplan. 

- Activiteiten en acties organiseren. Om een 
spreekbuis van alle kinderen en jongeren te kunnen 
zijn, willen we de jeugdraad ook graag op een leuke 
manier op de kaart zetten. 

Hoe gaat dit er dan allemaal aan toe?
Maandelijks komt de algemene vergadering, beter 
bekend als de jeugdraad, samen. De aanwezigen zijn 
de jeugdconsulent, schepen van jeugd, twee afgevaar-
digden per jeugdvereniging, geïnteresseerde jongeren 
en enkele politieke waarnemers. Elk jeugdig enthousi-
asme met om het even welke achtergrond is welkom 
om mee te denken en advies te geven.

Een schip kan niet varen zonder kapitein, daarom wordt 
er uit deze groep nog een bemanning gekozen, beter 
bekend als het dagelijks bestuur (DB). Het DB heeft 
als taak om de jeugdraad in goede banen te leiden. We 
bereiden onder andere adviezen voor die we kunnen 
bespreken op de jeugdraad, verzamelen informatie 
over het reilen en zeilen van Oosterzele, bereiden de 
jeugdraad voor en organiseren evenementen naarge-
lang onze capaciteit. 

Heb jij die ene opmerking over wat beter kan in 
Oosterzele? Bruis jij van ideeën om samen tal van be-
langrijke punten aan te pakken? Of heb jij gewoon een 
vraag waar wij je graag mee helpen? Stuur ons gerust 
een berichtje via Messenger, Instagram of via mail 
(jeugdraadoosterzele@gmail.com)

Heb je na het lezen van dit alles zin gekregen om ons 
nog beter te leren kennen? Bezoek dan zeker onze 
Linktree (https://linktr.ee/jeugdraadoosterzele)!

Onze Strava club en Discord server gejoind? Check! 

Onze Facebook-pagina geliked en ons volgen op 
Instagram? Check!

De jeugdraad kalender, jeugdraad map of het 
‘Aanstekers’ initiatief even bekeken? Check!

Dan ben jij er helemaal klaar voor! 

Wij zijn Aanstekers. We geven vonken, doen branden 
en zetten dingen in gang. Onze ideeën inspireren. Ze 
schudden wakker. Onze mening doet lichten branden. 
Wij zijn aanstekelijk. En jij? Ben jij ook een Aansteker?

Aanstekers biedt jongeren een platform om ideeën en 
dromen over hun gemeente te delen. Ook jij kan een 
Aansteker worden. Aanstekers is een platform voor 
ideeën. Ideeën die doen branden. Iedereen kan ideeën 
posten of bestaande ideeën aansteken. Reageer onder 
een idee, of deel het op sociale media.

Brandend idee voor Oosterzele? Surf naar 
www.aanstekers.org/oosterzele en laat de jeugdraad 
en het gemeentebestuur weten waar jij van wakker ligt.
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Nieuwe fietsenstalling sporthal De Kluize 

Het gemeentebestuur investeerde in een nieuwe, 
overdekte fietsenstalling aan sporthal De Kluize. In 
de fietsenstalling kunnen 18 fietsen geparkeerd wor-
den; de gemeentelijke diensten zullen bijkomend nog 

niet-overdekte fietsrekken plaatsen. Door het plaat-
sen van deze fietsenstallingen wil het bestuur zijn 
inwoners verder motiveren om hun verplaatsingen 
zo veel mogelijk met de fiets te doen. 

Korte berichten

Ken jij de Oh-bon al? 
De Oh-Bon is voor elke gelegenheid het perfecte ge-
schenk! De gemeentelijke cadeaubon kan je heel een-
voudig online aankopen via www.oh-bon.be of in het 
verkooppunt (bibliotheek Oosterzele).

Met een Oh-bon sla je twee vliegen in één klap: je maakt 
er iemand blij mee en je steunt de lokale ondernemers!

Hulp bij invullen belastingaangifte  
enkel telefonisch
Samen met FOD Financiën organiseert het bestuur 
normaal gezien elk jaar een zitdag waarop inwo-
ners hun aangifte personenbelasting kunnen laten 
invullen. Omwille van de corona-maatregelen gaat 
die zitdag ook dit jaar niet door. Het is wel mogelijk 
je aangifte telefonisch te laten invullen door exper-
ten van de FOD Financiën

Bel naar het nummer dat op de omslag van je aan-
gifte staat zodra je die ontvangt. Je krijgt dan een 
afspraak om je aangifte te laten invullen per telefoon.

Meer info via:
• https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
• FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag 

van 8.30 tot 17 uur).
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Wat te doen bij warm weer? 

“Wees voorbereid en zorg voor anderen” 
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar 
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

 

  Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken? 
Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? 
Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed 
voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.  

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat 
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, 
ook niet voor twee minuten. 

Wees voorbereid 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. 

Wanneer hulp zoeken? 
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid 
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek 
een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je 
huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal 
op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of 
overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af 
en pas eerste hulp toe indien nodig.  

 

Website met advies en 
praktische tips 
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm 
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe 
nuttig is airco’?  

 

Drink voldoende 
� Drink meer dan gewoonlijk,  

ook als je geen dorst hebt. 

Hou jezelf koel 
� Zoek koele plekken op en vermijd 

de zon.  
� Verplaats inspanningen  

naar een koeler moment. 
� Draag lichte kledij en een 

hoofddeksel. 
� Koel je lichaam af (lauwe douche, 

(voeten)bad, ...). 

Hou je huis koel 
� Verlucht op momenten  

dat het buiten koeler is  
dan binnen. 

� Hou de zon buiten. 
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In de gemeenteraad van 20 mei kreeg Gerard 
Vekeman de titel ereburger van Oosterzele toege-
kend. Gerard is een inwoner van Moortsele en 
heeft zich op heel veel vlakken ingezet om 
Moortsele/Oosterzele mee op de kaart te zetten. 
Je kent hem ongetwijfeld van zijn bekendste num-
mer Ikke met de rikke.

Wie is Gerard?
Geboren in Moortsele op 29 september 1933 is Gerard 
een echte duizendpoot: liederen, schilderijen, gedich-
ten, beeldhouwwerken behoren tot zijn passie. Je mag 
hem ook een echte autodidact noemen; begin 1972 
volgde Gerard wel een cursus tekenen/plastische kunst 
maar de meeste technieken leerde hij zichzelf aan.

Schilderkunst
Zijn vele schilderijen stelde Gerard regelmatig tentoon: 
in 1973 in de lagere school in Moortsele, in 1979 in de 
Garve in Baaigem en in de Generale Bank in Gent, in 
1981 & 1985 in de lagere school in Bottelare, in 1984 in 
het gemeentehuis in Horebeke en in de Leefschool in 
Oosterzele.

In 1985 opende hij zijn eigen atelier ’t Muziekpalet in 
Moortsele. Daarnaast stelde hij nog op diverse locaties 
tentoon.

Troubadour
Eind de jaren zeventig kreeg Gerard van toenmalig mi-
nister van Cultuur Rita De Backer de vraag om op te 
treden voor de Vlaamse Gemeenschap in het pakket 
kleinkunst ( Jaar van het Dorp – 1978). Voor dat optreden 
schreef hij o.a; een van zijn succesvolste nummers Ikke 
met de rikke maar ook Wat zouden we zonder dorpke zijn. 
Beide nummers werden vaak op de Vlaamse radiozen-
ders gedraaid waardoor Gerard in heel Vlaanderen 
bekend werd.

Van Gerard zijn literair talent kan men genieten in meer-
dere dichtbundels die werden uitgegeven.

Eerbetoon
In 2014 mocht Gerard in het gemeentehuis de dr. 
Ferdinand Snellaertprijs 2013 in ontvangst nemen. Met 
die prijs kreeg hij erkenning voor zijn liederenboek Toeven 
tussen notenbalken (verschenen in september 2012). Die 
prijs werd uitgereikt door de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs die zijn werk “monumentaal” noemde.

In 2017 schonk Gerard een zelfportret aan de Gemeente.
Naar aanleiding daarvan werd hij gehuldigd als 
verdienste lijk inwoner.

In de kijker

“Ikke mee de rikke 
En meen voudere mee zeen pikke 
En meen broere was den bindere 
Want meen moedere was te  dikke
En ikke mee de rikke 
En meen voudere mee zeen pikke 
En meen zustere was de rapste 
Moar veel domere of ‘k ikke.”



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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Muziek,
Dans en
Woord voor
iedereen
Wij brengen sterk kunstonderwijs op maat van
onze leerlingen. Onze leerkrachten zijn
gediplomeerde kunstenaars, vaak terug te vinden
op het podium. 

FILIAAL
Oosterzele

Stationsstraat 17, Oosterzele (GILO Scheldewindeke)

Stationsstraat 15, Oosterzele (Bib)

Korte Ambachtstraat, Oosterzele (GILO Oosterzele)

oosterzele@samwdzottegem.be

www.samwdzottegem.be

09 364 64 35

SCHRIJF JE IN vanaf 15 JUNI 

wij maken
dromen

waar

Muziek

Woordkunst-Drama

Dans

www.samwdzottegem.be

Kruip in de huid van een personage en ontdek hoe je
met je stem en lichaam emoties kan uiten. Leer een
verhaal verbeelden, springen met tekst, dromen met
woorden en praten als een echte premier. Wij
vinden in jou je eigen gedicht. 

MUZIEKAFDELING

69 euro, verminderd tarief: 45 euro

VOOR KINDEREN, JONGEREN & VOLWASSENEN

Wil je muziek leren spelen of leren componeren?
Heb je zin in Klassiek of in Jazz- Pop - Rock? Dan ben
je bij ons aan het juiste adres! 

VOOR KINDEREN, JONGEREN & VOLWASSENEN

muziek, dans en 
 woordkunst-
drama in
Oosterzele!
Ontdek onze academie, trajecten, 
uurroosters, leerkrachten, ... op 

www.samwdzottegem.be

Tarieven 2021-2022

JONGEREN tot 17 jaar

18 tot 24 jaar 

STADS- of GEMEENTECURSUSSEN

VOLWASSENEN (vanaf °1997)
135 euro

320 euro, verminderd tarief: 135 euro

Kleuterdans en Podiumbad: 90 euro
Suzuki viool of altviool: 125 euro

WOORDAFDELING

DANSAFDELING
Hou je van ballet of hedendaagse dans? 
 Wil je echt leren dansen? Wij leren jou de
beste techniek, de mooiste choreo's en
de leuktste moves aan. Voor jongens en
meisjes vanaf 4 jaar!
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Volg ons op:
� kameleon-balegem.be   � facebook.com/KameleonBalegem   � instagram.com/kameleonbalegem

Vrijhem 21 | 9860 Balegem | T 09/362.99.52
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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?

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

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

 Sales Engineer Controlling 
Gebouwen worden steeds “slimmer” door de toepassing van 
gebouwautomatisatiesystemen. Dit geldt ook voor de passieve 
brandveiligheid. Als innovatieve speler op de markt heeft Rf-Tech-
nologies hiervoor een Building Automation System ontwikkeld. Dit 
is een geïntegreerde oplossing die brandkleppen, rookbeheersings-
kleppen en andere inputs en outputs beheert. Dit systeem heet 
ZENiX en kan zowel autonoom in een gebouw werken of geïnte-
greerd worden in een overkoepelend gebouwbeheersysteem 
(GBS/BMS). 

De Sales Engineer Controlling is de spil�guur in dit verhaal. Je bent 
de linking pin tussen Rf-Technologies en haar klanten & partners. 
Met je technische kennis in combinatie met commerciële skills sta je 
klanten/prospecten/studiebureaus bij teneinde de ZENiX oplossing 
succesvol uit te rollen. Dit houdt in dat je deze oplossing actief 
inbrengt op de markt en actief betrokken bent bij het opstellen van 
de planning, de programmatie en de implementatie. Je focus ligt in 
eerste instantie op de Benelux.

Junior Automation Engineer 
•   Jouw belangrijkste focus ligt hem in het werken rond automatise-

ringsprojecten in de productie waar je betrokken wordt bij 
aankoop en integratie van  standaard (CNC-) machines zowel als 
op maat gemaakte machines.

•   Je trekt projecten rond automatisatie en digitalisatie.
•   Je assisteert de onderhoudstechnieker bij grote pannes en je bent 

zijn back-up tijdens verlof of andere afwezigheid. Je zorgt voor de 
nodige interventies bij stilstanden of onregelmatigheden in de 
productie.

•   Je denkt en handelt continu in termen van technische productie-
verbeteringen en hierbij overleg je geregeld met collega’s van de 
productie

•   Je verzorgt eveneens andere technische projecten en zorgt 
ervoor dat het bedrijfsgebouw in goede staat blijft.

•   Je rapporteert aan de Senior Automation Engineer en je werkt 
nauw samen met de collega’s van productie.
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventueel wijzigende coronamaatregelen.

van maandag 7 t.e.m. 28 juni 
van 17.30 tot 18.30 uur en 
van 19 tot 20 uur
Start to yoga - inhaallessen 
cursus 2020 
Femma Oosterzele 

 irene.de.leener@hotmail.com

dinsdag 8 juni van 19  
tot 22 uur: kleding naaien  
voor gevorderden
polyzaal De Appelaar 
Femma Oosterzele 

 monique_roels@hotmail.com

zondag 27 juni:  
Vlaanderen wandelt lokaal!

 www.landvanrhode.be

iedere woensdag in juni en 
juli om 20 uur; in augustus 
om 19.30 uur:
avondfietstocht
Ferm Scheldewindeke 
gratis 

 Mia De Duytsche - 09 362 82 70

iedere eerste en derde 
donderdag van de maand 
(14 tot 17 uur) in de bib en 
elke tweede maandag in  
De Beweging in Gijzenzele
breisalon i.s.m. de bib 
Ferm Scheldewindeke 
gratis 

 Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

elke zondagmorgen  
om 9.30 uur: 
nordic walking 
vertrek op markt Scheldewindeke 
Ferm Scheldewindeke 
gratis 

 Nicole De Bacquer - 09 362 71 86

Hou 5 september vrij! 
Broederlijk Delen-Oosterzele 
organiseert een boeiend 
rondje fietsen, dwars door 
Oosterzele, op zoek naar ver-
andering. Ook toegankelijk 
voor gezinnen met kinderen.

NIEUW! Puzzelqueeste Culturele Kring Land van Rode
De 1ste puzzel is gratis, daarna betaal je 10 euro om de volgende puzzel te ontvangen. Na het afleggen 
van het parcours van puzzels (met eventuele tips tussendoor) krijg je je inschrijvingsgeld terug in drank-
jetons om van te genieten op onze activiteiten.

 Nico De Spiegelaere - pc@cklvr.be Beste Avonturier

Zoek niet verder,  
dit is de queeste die je zoekt.
Ga dapper verder zonder vrees 
en vol goede moed.
Los op dit eerste venijn  
en alles zal duidelijk zijn:

Is de oplossing goed, voor 10 
stuivers, komen de volgende 
puzzels je tegemoet.

Naast eeuwige heldenmoed, zal 
gratis gerstenat jouw deel zijn, 
bij een volgend aanwezig zijn.

K L Q T P Z C B A C D R S T
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