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De lente is in aantocht …

Meer dan ooit kijken we uit naar meer licht na een lange , donkere, natte winter in 
coronamodus. ’s Morgens vroeger licht en ’s avonds langer licht geeft ons meer energie.
Sinds de lockdown vorig jaar in maart hebben we ondervonden dat wonen in ons 
landelijke Oosterzele veel troeven heeft.
We kunnen de talrijke wandelroutes verkennen o.a. met de tragewegenkaart die 
onlangs in de bus viel. Verschillende fietsroutes die Oosterzele aandoen leren ons de 
mooie plekjes van ons grondgebied nog meer en beter ontdekken.
Wandelend en fietsend maken we ook kennis met lokale handelaars en korte 
ketenbedrijven die we ten zeerste kunnen aanbevelen en die uw steun zeker nu 
kunnen gebruiken.
Milieu en natuur leren we nog beter naar waarde te schatten. Daarnaast zijn er nog 
veel te veel zwerfvuilbezorgers die vooral langs doorgangswegen en verbindingsassen 
hun afval dumpen. Sommigen vinden wegbermen daarvoor de ideale plaats. Zelfs 
zakken met  rest- en etensafval treffen we aan  zoals bv langs de Geraardsbergse 
steenweg- Betsberg in Oosterzele en de Van Thorenburghlaan in Scheldewindeke.
De lichtpuntjes hier zijn de meer dan tachtig (!) collega- propermakers die onze 
gemeente rijk is. Zij houden Oosterzele rein en proper. Proficiat en dankjewel voor de 
blijvende inzet!
Veel sociale- , culturele-, sportieve – en vrijetijdsverenigingen zorgen voor lichtpuntjes 
die enorm welkom zijn bij hun leden. Wie wordt niet graag verrast met een bloemetje, 
een kaartje of een verrassingspakketje van een lokale handelaar.
In coronatijden exploderen creatieve en coronaproof-initiatieven allerhande om ons 
sociaal weefsel te behouden en om activiteiten en producten tot bij u thuis te brengen. 
De extra coronasubsidies voor de jeugd- sport- en culturele sector  zijn een lichtpunt 
voor alle betreffende verenigingen ook voor die van de senioren  die daarvan eveneens 
kunnen genieten.
Tijdens de sneeuwperiode waren onze strooiers en sneeuwruimers grote lichtpunten. 
Dag en nacht waren ze in de weer om onze wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. 
Wil jij je lichtpuntjes delen dan kan dat ook. Neem contact met ons Gemeenschapscentrum 
De Kluize en zij maken een afspraak met jou (09 363 83 30 of reservaties@oosterzele.be)
Het grootste lichtpunt waar wij allen naartoe leven is de coronavaccinatie. We hebben 
er lang naar uitgekeken … En zoals dikwijls wordt gezegd “het einde van de tunnel … is 
in zicht” en dat brengt hopelijk héél véél licht. Bedankt aan iedereen die zich daarvoor 
wil inzetten.
De coronapandemie treft ons allen zwaar: in de sociale omgang, gezondheid, vrijheid, 
zelfstandigheid, manier van werken, manier van lesgeven en les volgen, inkomens-
verlies, levensdromen die dreigen in rook op te gaan, afscheid nemen van geliefden en 
vrienden, vrijetijdsbesteding, …

Ik wens jullie allen véél uithoudingsvermogen toe en héél véél licht.
Met de hoopvolle woorden van de jonge schrijfster Amanda Gorman op de inauguratie 
van president Joe Biden wil ik eindigen:

“There is always light if you want to see it “Het licht blijft altijd schijnen 
There is always light if you want to be it .” Als je de moed maar hebt het te zien
Amanda GORMAN Als je de moed maar hebt het te zijn.”

Vertaling Katelijne De Vuyst

 Marleen Verdonck 
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Bestuur

Teamwork zorgt voor goede dienstverlening! 

De technische ploegen van de gemeenten Oosterzele, 
Brakel, Herzele, Lierde, Sint-Lievens-Houtem en stad 
Zottegem sloegen de handen in elkaar voor het aan-
brengen van de signalisatie naar de vaccinatiecentra 

van Herzele en Zottegem. Dankzij deze goede samen-
werking zorgen we er samen voor dat onze inwoners 
goed en snel geïnformeerd en gevaccineerd kunnen 
worden.

Gemeenteraad dient motie in bij ILvA 

Gemeente Oosterzele doet voor de afvalinzameling en 
-verwerking een beroep op Intergemeentelijk samen-
werkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILvA). 
Sinds vorige zomer kunnen onze inwoners niet langer 
terecht in het recyclagepark van Oosterzele om asbe-
stafval aan te bieden. Daarvoor moet je een afspraak 
maken in het recyclagepark van Erpe-Mere, Den-
derleeuw, Kluisbergen of Geraardsbergen; waar wel 
nog asbestafval kan aangeboden worden. 

Tegelijkertijd werden in 8 op de 10 Vlaamse steden en 
gemeenten systemen uitgewerkt waar asbestafval aan 
huis wordt opgehaald. In Oosterzele – en bij uitbrei-
ding in het hele werkingsgebied van Ilva – is dit nog 
niet mogelijk.

Open Vld plus bepleitte dit al tijdens de gemeenteraad 
van december 2020. Op de gemeenteraad van janu-
ari werd unaniem beslist om er binnen de afvalinter-
communale voor te pleiten de ophaling rond asbest 
te optimaliseren. Daarbij stellen ze ook voor om – net 
als in 8 op de 10 Vlaamse Gemeenten – ook asbestin-
zameling aan huis te voorzien. CD&V/N-VA, Open Vld 
plus en Groen werkten een motie uit om de principe-
beslissing nog meer kracht bij te zetten bij de andere 
gemeentebesturen in het werkingsgebied.

Ook interesse in het gemeentelijk beleid? Je kunt 
je abonneren op de agenda van de gemeenteraad. 
Stuur een mailtje naar info@oosterzele.be. Je kunt de 
gemeenteraad ook live volgen via ons YouTube- kanaal.
Alle info via https://www.oosterzele.be/Bestuur/
GemeenteraadRaadvoormaatschappelijkwelzijn/
Agenda/2021.aspx 
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Wandelsportvereniging Land van Rhode vzw 
organiseert samen met gemeentebestuur Oosterzele 

VLAANDEREN WANDELT LOKAAL 

Onze Oosterzeelse wandelclub, 
aangesloten bij de federatie Wan-
delsport Vlaanderen en gesticht 
in 1987, heeft intussen 34 jaar 
ervaring in het aanbieden van 
georganiseerde bewegwijzerde 
wan delingen. Door de coronamaat-
regelen was de Sprokkeltocht in 
februari 2020 voorlopig de laat-
ste normale organisatie die we 
inrichtten. Met een normale orga-
nisatie bedoelen we niet alleen 
het wandelen op zich, maar ook 
het gezellig sociaal gebeuren dat 
er mee samen gaat. Tijdens of na 
de wandeling met de vrienden in 
de rustpost of in start/aankomst-
zaal samen nagenieten met een 
drankje, een broodje, een koffie 
met gebak, pannenkoeken of een 
wafel. En dat alles aan de bekende 
democratische wandelaarstarieven.

De laatste zondag van april orga-
niseert onze federatie WSVL 
(Wandelsport Vlaanderen) jaarlijks 
VLAANDEREN WANDELT. Die dag 
zijn er in normale jaren slechts 
twee grote organisaties in zeer 

ruime startzalen en waarop heel 
veel clubs afkomen, doorgaans 
met bussen.  Maar door Covid-19 
gaat dat dit jaar in die vorm niet 
door.

Op 25 april 2021 wordt VLAAN-
DEREN WANDELT LOKAAL geor-
ganiseerd. Doordat vele clubs, 
verspreid over gans Vlaanderen 
elk op zich kleinschaliger inrichten, 
hoopt onze federatie in totaal een 
deelnemersaantal te bereiken dat 
het aantal bij een normale Vlaande-
ren Wandelt evenaart, of zelfs over-
stijgt. Om te mogen organiseren, 
moeten clubs wel degelijk voldoen 
aan de veiligheidsmaatregelen, 
opgesomd in het Covid Event Risk 
Model (CERM). Pas als er voldaan 
is aan de strenge maatregelen die 
daarin geëist worden, kan er een 
toelating om in te richten afgele-
verd worden. Deelnemers moeten 
zich natuurlijk ook aan de dan gel-
dende maatregelen houden. Zo 
kan iedereen, organisatoren en 
deelnemers, veilig aan het evene-
ment deelnemen.  

Op zondag 25 april zijn de 
start en aankomst in het GILO, 
 Geraardsbergsesteenweg 69.

Vermoedelijk zullen de inschrijvin-
gen nog gebeuren in open lucht 
(onder afdak of tentzeil). En als 
de horeca misschien al terras-
sen mag bedienen, zal er ook een 
vorm van catering voorzien zijn. 
Niet alleen ervaren wandelaars, 
maar ook natuurliefhebbers die 
nog nooit aan dit soort wande-
lingen deelnamen, moeten echt 
eens kennismaken met de manier 
van bewegwijzeren van de verschil-
len de afstanden, splitsingsborden, 
waarschuwing- en herhalingsbor-
den. Allemaal hulpmiddelen die je 
van start tot aankomst geleiden. 
Onze bestuursleden staan ter 
beschikking om de gewenste infor-
matie  te verstrekken.

Iedereen kan starten op een zelf 
gekozen tijdstip (tussen 7 en 
15 uur – Aankomst moet bereikt 
zijn om  17 uur). Je kunt kiezen 
tussen afstanden van 6, 10, 15, 
17, 20 en 23 km.  Inschrijving ter 
plaatse.

Volwassenen betalen 2,5 euro; vol-
wassenen met lidkaart WSVL beta-
len 1,5 euro en kinderen tot 12 jaar 
nemen gratis deel. Bij de inschrij-
ving krijg je een nuttig geschenkje. 
Door inschrijving ben je verzekerd 
tegen lichamelijke ongevallen. 
Land van Rhode kijkt ernaar uit 
jullie daar te mogen ontmoeten!

Contacten en info:
www.landvanrhode.be  

Sport



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



7

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

Sport

Tennis in Oosterzele:   
Start tennislessen seizoen 2021 - 
Vernieuwing lidmaatschap

Tennis in Oosterzele: Start tennislessen seizoen 2021 - Vernieuwing 
lidmaatschap

In samenwerking met TC Merelbeke worden er ook in 2021 tennislessen 
georganiseerd op de terreinen bij sporthal De Kluize. De lessen starten in 
de week van 14 juni.

Kidstennis: voor kinderen van 5 tot 12 jaar, Stap voor stap op een aan-
gepast terrein met een aangepaste bal.

Tienertennis: Tennissen als hobby of tussendoortje? Kom een balletje 
slaan en leer de juiste techniek gebruiken. Voor tieners tussen 12 en 17 jaar.

Volwassenen: beginner of reeds enkele jaren ervaring. Geen probleem, 
de mooiste sport ter wereld is er voor iedereen. Vanaf 18 jaar tot ...

Planning jeugdlessen Oosterzele

  Uur doelgroep Maximum aantal 
 spelers/terrein

Woensdag

14 tot 15 uur Blauw (5-7 jaar) 6 spelers

15 tot 16 uur Rood (7-9 jaar) 6 spelers

16 tot 17 uur Oranje (9-10 jaar) 4 spelers

17 tot 18 uur Groen (10-12 jaar) 4 spelers

19 tot 20 uur Geel (12-14j) 4 spelers

Zaterdag

10 tot 11 uur Blauw (5-7 jaar) 6 spelers

11 tot 12 uur Rood (7-9 jaar) 6 spelers

14 tot 15 uur Oranje (9-10 jaar) 4 spelers

15 tot 16 uur Groen (10-12 jaar) 4 spelers

16 tot 17 uur Geel (15-17 jaar) 4 spelers

Planning volwassen lessen Oosterzele

  Uur Maximum aantal spelers/terrein

Dinsdag 18 tot 22 uur 4

Woensdag 20 tot 22 uur 4

Donderdag 18 tot 22 uur 4

Tarieven

  Tarief lid Tarief niet-lid 
(incl. Lidmaatschap)

Tarieven volwassenen 130 euro/p.p. 195 euro/ p.p.

Tarieven jeugd tot 15 jaar 110 euro/ p.p. 150 euro/ p.p.

Tarieven jeugd tot 18 jaar 110 euro/ p.p. 175 euro/ p.p.

Voor meer info in verband met de lessen kan je de website tcmerelbeke.
be consulteren of een mailtje sturen naar secretariaat@tcmerelbeke.be

Vernieuw nu je lidmaatschap! Meer info: www.tcmerelbeke.be 

Nieuws uit 
GC De Kluize
‘Niemand die 
vertelt zoals gij’

De voorbije weken blikte het 
Kluizeteam samen met regisseur 
Nicolaas Rahoens een aantal 
video-opnames in, onder het 
motto ‘niemand die vertelt zoals 
gij’. 

‘Niemand die vertelt zoals gij’ 
refereert aan het nieuwe gevel-
opschrift van gemeenschaps-
centrum De Kluize. Het is een 
ode aan het Kluizepubliek dat 
nu noodgedwongen al maanden 
gemist wordt. Het concept: twee 
willekeurige Oosterzelenaren 
krijgen een traktatie op een blind 
date, op een hoopgevend/boeiend 
gesprek in barre coronatijden 
en een tasje troost. Omdat we 
allemaal nood hebben aan een 
positief verhaal en omdat #alles-
begintmetlicht. 

Nieuwsgierig naar het resultaat? 
Houd dan de facebook en insta-
grampagina’s van GC De Kluize in 
de gaten.

mailto:secretariaat@tcmerelbeke.be
http://www.tcmerelbeke.be


Mobiliteit

Fietsveiligheid verhogen: doe je mee?
Maandag 22 maart geven we het startschot van een 
grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van 
de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op 
intekenden. Want in onze gemeente Oosterzele wordt 
er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat 
meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aan-
moedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen 
op. 

Daarom doen we er vanuit de Gemeente Oosterzele 
ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu dus 
ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig 
hebben. Want jij kan mee het verschil maken!

Het gaat om een actie waarbij we verschillende bood-
schappen in het straatbeeld brengen. Je zal binnen-
kort borden opmerken op toepasselijke plaatsen 

of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan 
helpen om het veilig te houden voor elkaar. 

We verspreiden positieve boodschappen waarin 
fietsers en automobilisten elkaar bedanken en 
aanmoedigen om rekening te houden met elkaar. 
We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om 
minimale inspanningen om het veilig te houden 
voor elkaar. Samen maken we het verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak ver-
hogen door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te 
zijn voor andere bestuurders en duidelijk op voorhand 
aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongeval-
lencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak 
onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. 
Verplaats je even in de rol van de andere en lever die 
kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

8

Bedankt bestuurder
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt chau
eur
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

Tips voor autobestuurders

• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of 

kruist.
• Hou het fietspad vrij. 

Tips voor fietsers

• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders.
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Infrastructuur

Heraanleg Provinciebaan (N46) 
in Velzeke en Elene

Vanaf 17 mei 2021 starten weg- en rioleringswer-
ken aan de Provinciebaan (N46) in Elene en Vel-
zeke. Onze Gemeente slaat hiervoor de handen 
in elkaar met de stad Zottegem, Aquafin en het 
Agent schap Wegen en Verkeer (AWV). Met de 
vernieuwing van de Provinciebaan maken we 
deze weg veiliger en comfortabeler voor alle 
weggebruikers. 

Er zal gewerkt worden over een traject dat loopt van aan 
het kruispunt met de Opstalstraat en Lieve-Heerstraat 
tot aan de Europaweg. Door de slechte staat van de 
weg, worden de werken anders aangepakt dan oor-
spronkelijk gepland. Zo wachten we bijvoorbeeld niet 
op de uitvoering van een aantal rioleringswerken. Op 
die manier kan er sneller gebruikgemaakt worden van 
een volledig vernieuwd wegdek. 

Om de hinder voor het verkeer, de omwonenden en 
handelaars te beperken, pakt AWV de werken aan in 
drie fases. Een overzichtje …

FASE 1:
17 mei - juli 2021 
tussen Europaweg en kruispunt Boerestraat 
met Elenestraat
Hier worden het wegdek en het fietspad vernieuwd. 

FASE 2:
augustus 2021 - april 2022
tussen spoorweg en kruispunt Steenbekestraat 
met Lippenseweg
Dit deel van de Provinciebaan krijgt een grondige facelift.

Meer groen en ontharding
Er worden meer dan zes bomen aangeplant en er 
komen groenstroken. Ter hoogte van woningen en 
handelszaken worden voetpaden en parkeerstroken 
aangelegd. Hiervoor gebruikt AWV groene, waterdoor-
latende materialen. Zo kan regenwater gemakkelijk de 
bodem indringen. In de bermen komen wadi’s, dat is 
een systeem waarbij een kleine helling ervoor zorgt dat 
het regenwater beter wordt opgevangen. 
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Heraanleg kruispunten Boerestraat en Steenbekestraat
De kruispunten van de Provinciebaan met de Elene-
straat en de Boerestraat staan op de lijst van ‘zwarte 
verkeerspunten’: het zijn plekken waar veel ongeval-
len gebeuren. Met verschillende ingrepen (o.a. fiets- 
opstel stroken, linksafslagstroken voor automobilisten, 
verbreden van de weg, verkeersgeleiders, veiliger fiets-
paden en nieuwe voetpaden…) wordt deze weg een 
pak veiliger en overzichtelijker gemaakt voor alle weg-
gebruikers. Onder het wegdek komt een gescheiden 
rioleringsstelsel. 

FASE 3:
2022 
Van Provinciebaan 152 (dierenarts) tot net voor 
kruispunt Opstalstraat en Lieve-Heerstraat
Op dit stuk van de Provinciebaan vernieuwt AWV de 
toplaag van de rijweg. De verzakte zones aan de zijkant 
van de rijweg worden volledig hersteld. Ook hier volgt 
een uitgebreide heraanleg samen met rioleringswer-
ken in 2024. 

Blik op de toekomst: 2024 - 2025
Van Provinciebaan 152 (dierenarts) tot Wind-
molenstraat
Binnen een paar jaar krijgt ook dit deel van de weg een 
grondige facelift. Om de veiligheid voor alle weggebrui-
kers te verhogen komen er onder andere compacte en 
overzichtelijke kruispunten, middeneilanden om veilig 
te kunnen oversteken en verhoogde en vrijliggende 
fietspaden.

Hinder tijdens de werken
Wegenwerken gaan helaas gepaard met hinder. Zo 
zullen de zones waarin gewerkt wordt, tijdens de weg- 
en rioleringswerken afgesloten zijn voor alle verkeer. 
Zowel fietsers als het lokale en doorgaand verkeer 
worden omgeleid. Woningen die in de werfzone liggen 
zullen voor en na de uren waarin gewerkt wordt bereik-
baar zijn. Bewoners en lokale handelaars worden hier-
over vooraf met bewonersbrieven verwittigd. 
Meer informatie over de werken is te vinden via 
www.wegenenverkeer.be/oosterzele Via die webpagina 
kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief van AWV.

Heb je nog vragen over deze werken?
Dan kan je ook terecht bij de bereikbaarheidsadviseur. 
Deze houdt een korte lijn met AWV en de aannemer 
die het project uitvoert. Je kunt contact opnemen via 
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476 72 22 57 
(van 9 tot 17 uur).

http://www.wegenenverkeer.be/oosterzele
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Ken jij de vernieuwde eID al?

Je identiteitskaart steekt in een 
nieuw jasje. Niet alleen de buiten-
kant ziet er anders uit, ook de kaart 
zelf is vernieuwd.

Onze wereld digitaliseert en je eID 
evolueert mee. Wie een nieuwe 
eID aanvraagt, zal merken dat die 
er lichtjes anders uitziet.

De vernieuwde eID volgt name-
lijk de Europese richtlijnen, waar-
door er onder andere extra 
bescherming is ingebouwd tegen 
identiteitsfraude. Zo maakt een 
geperforeerde foto in combinatie 
met je vingerafdrukken het nu nog 
moeilijker om de kaart te verval-
sen.

Je eID onder de loep:

Wat zijn de belangrijkste aanpas-
singen?

• Je foto staat links in plaats van 
rechts.

• Lichtere kleuren.
• De contactchip is verhuisd naar 

de achterkant. Vergeet je kaart 
dus niet om te draaien als je 
hem in de kaartlezer steekt.

• Naast de contactchip staat een 
geperforeerd beeld van je foto.

• De RFID-chip met je vingeraf-
drukken. Deze chip is enkel lees-
baar voor bevoegde instanties 
en onzichtbaar voor het blote 
oog.

• Indien je nog meer informatie 
wil, kan je steeds terecht op 
www.vernieuwde-eID.be

Wist je dat je met je eID ook 
online aan de slag kan? Zo kan je 
je belastingaangifte indienen via 
Tax-on–web en je pensioenrege-
ling raadplegen op MyPension. 
Je kan er ook mee aanmelden in 
het digitaal loket van je gemeente 
of stad. Via Mijn DOSSIER kan 
je attesten uit het Rijksregister 
online raadplegen en downloaden. 
Meer toepassingen vind je op 
Mybelgium.be.

Burgerzaken

http://www.vernieuwde-eID.be
http://www.mybelgium.be/
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De partnerrelatie: 
een top tien van 
 uitdagingen

Via tien uitdagingen worden er in deze lezing hand-
vatten en sleutels aangereikt om je partnerrelatie 
ten volle te leven en de spanningen en moeilijkheden 
constructief aan te pakken. We vertrekken vanuit een 
algemeen inzicht rond wat een partnerrelatie inhoudt 
en gaan dieper in op het unieke van elke relatie. Moei-
lijkheden omvormen tot uitdagingen is een kunst die 
ertoe bijdraagt dat je relatie alle kansen op welslagen 
krijgt. Deze vorming kan daarbij een hulp en een steun 
zijn en opent een nieuw perspectief.   

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, 
PRH vzw 

Maandag 22 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Bibliotheek Oosterzele 
Prijs: 12 euro| 9 euro| 6 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplus-
gent-eeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 
09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode: 21PW8635 

Bibliotheek
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Amerikanen – 
het had zo mooi kunnen 
zijn

Het machtigste land ter wereld worstelt met onover-
brugbare conflicten, grote ongelijkheid en maatschap-
pelijke achteruitgang. Amerikakenner en journalist van 
De Standaard Steven De Foer schetst een treffend 
beeld van een mooie, maar meedogenloze natie, die 
veel Amerikanen gefrustreerd liet over de grote onver-
vulde beloften.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-Academie Merelbeke- 
Oosterzele

Donderdag 25 maart van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden
Inschrijven via erik.lagaert1@gmail.com (bij voorkeur) 
of via 09 230 95 20
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Digistatie | Podcasts 
zoeken en maken

Waar vind je interessante podcasts? Hoe kun je die 
beluisteren? Welke kansen bieden ze? Naast luistertips 
en praktische informatie krijg je ook een checklist van 
zaken waar je rekening mee moet houden voor je aan 
de slag kan om zelf een podcast te maken. Inspiratie 
alom dus!  Welkom in de wondere wereld van pod-
casts! Sara Logghe is gepassioneerd door het medium 
en is actief binnen het Gentse netwerk Podlab. Ze 
maakt de tweewekelijkse podcast ‘Bende van het Boek’ 
en is bezieler van de podcast ‘Aan het woord’ van Cul-
tuurconnect.

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

Maandag 19 april van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: 10 euro| 7,5 euro| 5 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplus-
gent-eeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 
224 22 65 met vermelding van de cursuscode: 21DM8640 

Verzekeringen en 
 aansprakelijkheid voor 
organisaties 
Voor bestuurders en vrijwilligers van kleine 
vzw’s en verenigingen 

Als vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belan-
geloos in te zetten voor je vereniging. Je neemt verant-
woordelijkheid op. Maar kan je ook verantwoordelijk 
gesteld worden voor zaken die slecht aflopen? Het 
begrip aansprakelijkheid wordt verhelderd en we gaan 
na wat dit betekent voor de verantwoordelijken in de 
vzw. We informeren je over de verzekeringen die je 
best afsluit voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht 
en welke zijn facultatief? En hoe zit het met verzeke-
ringen vanuit de koepelorganisaties? Tot slot leer je 
hoe je verzekeringsmaatschappijen en hun polissen 
kunt beoordelen. Dit alles binnen het kader van de 
vernieuwde regelgeving volgens het wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen – waarin de aansprake-
lijkheid van de bestuurders toch wel behoorlijk anders 
gedefinieerd wordt dan vroeger. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, 
 Erfgoed Viersprong 
 
Donderdag 25 maart van 19.30 tot 22 uur
Prijs: 16 euro| 12 euro| 8 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via info.gent.eeklo@
vormingplus.be of via 09 224 22 65 met vermelding van de 
cursuscode: 21AS8666 

Bibliotheek
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De wondere wijnwereld
De eerste stappen naar meer wijnplezier

Hoe proef je wijn? Hoe en waar wordt wijn gemaakt? 
Bekende en minder bekende druivenrassen.
Hoe wijnstijlen herkennen? Hoe kies, serveer en 
bewaar je wijn? In drie avonden leren we de kunst van 
het wijnproeven en zo veel meer.
Sabine De Boose, sommelier-conseil en docente aan 
de Vlaamse wijnacademie wil de passie en basiskennis 
van wijn overbrengen aan wijnliefhebbers en levensge-
nieters. We degusteren een 6-tal wijnen per avond en 
toetsen de aangeleerde theorie aan de praktijk.

Woensdag 12, 19 en 26 mei om 19.30 uur
Prijs: 45 euro
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be

Verslaafde senioren – 
het slaapmutsje teveel
Verslaving bij ouderen komt steeds vaker voor, maar 
wordt nog steeds onvoldoende (h)erkend. Johan 
 Vancoillie legt uit waarop men kan letten en waar men 
terecht kan voor hulp. Ondanks de vele vooroordelen 
zijn ook op oudere leeftijd de slaagkansen voor een 
duurzaam herstel zeer hoog.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-Academie Merelbeke- 
Oosterzele

Donderdag 22 april van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden
Inschrijven via erik.lagaert1@gmail.com (bij voorkeur) 
of via 09 230 95 20

Digistatie |  Smartphone- 
fotografie
Nog niet zo lang gele-
den waren foto’s die je 
met een smartphone 
maakte van belabberde 
kwaliteit. Dat is van-
daag helemaal anders. 
De meeste mid-range 
en high-end smartphones 
beschikken over een camera met 
een (zeer) hoge resolutie, een snelle autofocus en een 
degelijke sensor. Bijgevolg kan je met een smartphone 
al uitstekende foto’s nemen als je een aantal eenvou-
dige vuistregels hanteert: vermijd digitaal zoomen en 
de flits, maak creatief gebruik van perspectief, autofo-
cus, kleur, contrast en compositieregels. Naast fotogra-
fische tips krijg je ook een kort overzicht van populaire 
fotografie-apps. 

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

Maandag 3 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Bibliotheek Oosterzele 
Prijs: 10 euro| 7,5 euro| 5 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via 
www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 21DM8620 

Bibliotheek

mailto:bibliotheek@oosterzele.be


Bij Portie Gezond kan je terecht voor:
persoonlijke voedings- en dieetbegeleiding

sportvoedingsadvies
detoxkuren - sportvastenkuren - vegan flex kuren

natuurlijke voedingssupplementen
figuurcorrectie

Lente-actie van 1 maart tot 1 mei 2021

DETOXBODY
Detox je lichaam en boost je metabolisme

Lipolaser + Lymfedrainage

370 euro/ 10 beurten
Nu gratis testbehandeling 

10 + 1 beurt gratis

Weg met de winterkilo's !
Afslanken en verstevigen 

met onmiddellijk zichtbaar resultaat

Dreef 1a  -  9860 Scheldewindeke  -  0497 15 59 24  -  www.portiegezond.be

Scan mij !



Check hoe 
goed je woning 
 geïsoleerd is 
en vraag je 
 thermocard aan

Met de thermocard kan je op een een-
voudige manier ontdekken hoeveel 
warmte je via buitenmuren of ramen 
verliest en of isolatie nodig is. Gebruik 
de kaart wanneer de buitentemperatuur 
rond het vriespunt ligt. Verwarm dan de 
kamer tot twintig graden en houd de 
kaart ongeveer 6 seconden tegen de 
buitenmuur of het raam. De kaart geeft 
weer of de isolatie goed is of er ruimte 
voor verbetering is of er (extra) isolatie 
nodig is.

Elke Oost-Vlaming kan een thermocard 
aanvragen door een mail te sturen naar 
dubo@oost-vlaanderen.be met jouw 
adres en dan sturen wij er een op.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen van de Provincie Oost-Vlaan-
deren geeft advies aan Oost-Vlamingen 
die hun verbouwingen op een duurzame 
manier willen aanpakken. Dat betekent 
energieverbruik naar beneden halen 
en rekening houden met een leefbare 
woonomgeving, maar ook meer woon-
comfort en een hogere vastgoedwaarde. 
Je kan een renovatieadviseur laten langs-
komen bij jou thuis voor advies op maat. 
Wil je ook graag renovatieadvies aan 
huis? Surf naar www.bouwwijs.be/reno-
vatieadvies en vul digitaal jouw aanvraag 
in. Een medewerker zal dan contact met 
je opnemen voor een afspraak. Momen-
teel bieden we tele-advies aan. Dit 
advies wordt via een videogesprek opge-
zet. Eens de coronamaatregelen het 
opnieuw toelaten, komt onze renovatie-
adviseur op een veilige manier aan huis. 
In Oosterzele is dit advies gratis dankzij 
het gemeentebestuur en het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen.

Nieuws uit de GROS

Broederlijk Delen streeft naar een samenleving van het genoeg, een 
ander soort samenleving waarin een goed leven voor iedereen moge-
lijk is. En dan is delen en herverdelen belangrijker dan groei. Groei 
alleen vergroot immers de ongelijkheid en bedreigt de toekomst van 
onze aarde en het leven van onze (klein)kinderen. We laten ons daar-
voor o.m. inspireren door het donut-model.

De donut (een symbool ontwikkeld door Kate Raworth) stelt eigenlijk de 
economie voor in verhouding tot de mogelijkheden van onze planeet 
en de mensen die erop wonen.

De buitenste cirkel van de donut vormt de maximum draagkracht 
van onze planeet. Onze aarde is fantastisch en geeft ons alles: lucht 
om te ademen, water om te drinken, grond om voedsel op te verbou-
wen, bomen die de lucht zuiveren, grondstoffen 
voor producten, … Maar die grondstoffen 
van de planeet zijn niet onuitputtelijk. 
De huidige economie die alleen meer 
groei nastreeft put die grondstoffen 
uit…tot we in de penarie zitten. 

De binnenste cirkel van de donut 
toont de minimum grens die aan-
geeft waar iedereen recht op heeft. 
Het zijn de basismensenrechten 
zoals: toegang tot drinkbaar water, 
voedsel, gendergelijkheid, gezond-
heid, werk, onderwijs, …. Maar zelfs 
als we de draagkracht van de aarde res-
pecteren, dan ligt de weg nog open voor 
ontwikkeling die sociaal heel onrechtvaardig zou 
kunnen zijn, waarbij water, voedsel, gezonde lucht, … alleen aan de 
welvarende toekomen en waar er extreme ongelijkheid kan ontstaan.

Daarom is het nodig dat de rijkdom van onze planeet beter verdeeld 
wordt. We moeten dus werken naar een systeemverandering die 
gebaseerd is op her-verdeling ipv op groei.  

De projectpartners van Broederlijk Delen in het Zuiden zijn hiervoor 
een inspiratiebron. Zij tonen ons een samenlevingsmodel waarbij de 
gemeenschap centraal staat. Samen met hen geloven we sterk in 
de kracht van burgerinitiatieven en de impact die we als individuele 
burger kunnen hebben door ons individuele gedrag aan te passen. 
Maar het blijft ook de opdracht van beleidsmakers, overheden lokaal, 
nationaal en internationaal om een rechtvaardiger beleid te voeren 
dat een goed leven voor iedere mens binnen de grenzen van de pla-
neet mogelijk maakt.

Her-verdelen dus, want delen doet goed, ook met het Zuiden. Dat kan 
ook via BE12 0000 0000 9292. Alvast heel erg bedankt. 

Duurzaamheid
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CULTUUR Voorlopig blijven de voorstellingen in GC De Kluize 
geannuleerd. Bekijk voor alle actuele info regel-
matig www.gcdekluize.be of de facebookpagina 
van GC De Kluize.
Meer info: reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30

Pasen en zomer: onze vakantie-initiatieven

Ook in 2021 organiseert de dienst Sport en Jeugd verschillende initiatieven om de kinderen een leuke vakantie te 
bezorgen. Gezien de onzekere tijden, gebeurt het organiseren van de kampen en activiteiten in de paasvakantie 
en de zomervakantie, zoals vorig jaar, volgens de geldende coronamaatregelen. Combineren van verschillende 
initiatieven bv. zal dus ook in deze vakanties niet mogelijk zijn. Tenzij de maatregelen versoepelen, dan zal ook 
deze informatie via i-school bezorgd worden.

PAASVAKANTIE
• Week 1 (6 - 9 april): volledige dagen sportkamp
• Week 2 (12 - 16 april): sportkriebels: in de voor-

middag sportkamp gecombineerd met in de 
namiddag speelpleinwerking. Je hoeft niet apart 
in te schrijven voor het speelplein, dat gebeurt 
automatisch.

• Inschrijven voor de speelpleinwerking in de namid-
dag kan tot de bubbel van vijftig personen volzet 
is. Inschrijven per dag zal niet mogelijk zijn, enkel 
per week.

• De buitenschoolse kinderopvang Het Vinke-
molentje is open van 6 tot 9 april en van 12 tot 
16 april.

ZOMERVAKANTIE
• De volgende weken zijn er sportkriebels (in de 

voormiddag sportkamp gecombineerd met in de 
namiddag speelpleinwerking):

� 5 – 9 juli
� 12 – 16 juli
� 2 – 6 augustus
� 9 – 13 augustus
� 16 – 20 augustus
� 23 – 27 augustus

Inschrijven voor de speelpleinwerking in de 
namiddag kan tot de bubbel van vijftig per-
sonen volzet is. inschrijven per dag zal niet 
mogelijk zijn, enkel per week.

• De buitenschoolse kinderopvang Het Vinke-
molentje vindt plaats van 1 juli tot 27 augustus. 
Er is geen opvang op woensdag 21 juli.

Vrije tijd

http://www.gcdekluize.be
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Fiscale en ziekenfondsattesten raadplegen 

Hebben jouw kinderen in 2020 
deelgenomen aan een activiteit 
van dienst Sport en Jeugd? Dan 
heb je recht op een fiscaal attest 
om bij je belastingsaangifte te 
voegen en een attest voor een 
gedeeltelijke terugbetaling van het 
ziekenfonds. Beide attesten kan je 
nu makkelijk raadplegen en prin-
ten via het inschrijvingsplatform 
i-school onder het luik financieel. 

Wijziging fiscale attesten 
Sinds 20 december 2020 werd de 
regelgeving rond de fiscale attes-

ten aangepast. De aanpassingen 
zijn al van toepassing op 2020. 

• De belastingvermindering 
geldt alleen voor kinderen 
jonger dan 14 jaar en voor 
kinderen met een beperking 
jonger dan 21 jaar. Deze 
leeftijden waren voordien 
respectievelijk 12 en 18 jaar. 

• De werkelijk gemaakte uit-
gaven worden beperkt tot 
maximum 13 euro per kind 
per dag, ongeacht wanneer 
de dag aanvangt of eindigt 
en dit voor het jaar van 2020. 

Vanaf 2021 geldt 13,7 euro 
per kind per dag.

• De belastingvermindering 
bedraagt 45 procent van de 
werkelijk gedane uitgaven. 
Alleenstaande ouders met 
een belastbaar inkomen van 
minder dan 18 000 euro krij-
gen een belastingverminde-
ring van 65 %. 

Wij hebben de attesten op i-school 
al aangepast naar deze nieuwe 
wetgeving. 

Davidsfonds Junior Journalist 2021

Ieder jaar organiseert het Davidsfonds de wedstrijd 
Junior Journalist. Afgelopen editie kaderde die in het 
thema schatten.

De plaatselijke laureaat is Eleana Cuypers van 
VBS De Bloesem in Moortsele. Met haar De schat van 
Afreuzië haalde ze 33,5/40

Winnaars per deelnemende school:

GILO Windekind Scheldewindeke: Elise Matteucci 
28,5/40 - De vervloekte schat

GILO Oosterzele: Ines De Craene 
29/40, met als titel Schatten op zolder

VBS De Wegwijzer Balegem: Michiel De Sutter 
28,5/40 - De schatten spionnen

VBS De Appelaar Oosterzele: Robbe De Wilde 
30,5/40 - Een zoektocht naar…

VBS Scheldewindeke: Anna Houthoofd 
30/40 - Kapitein Cijfer

De Leefschool, Oosterzele: Kato Logghe 
30/40 - De schatten

GILO Balegem: Kato Backaert 
30/40 - Twee zussen op pad

Proficiat en dank aan alle kinderen voor hun deel-
name en aan hun enthousiaste leerkrachten. In totaal 
namen 142 kinderen deel. 

De plaatselijke laureaat ontvangt een boekenpakket 
ter waarde van 90 euro. Eleana doet nog eens mee
aan de nationale finaleronde. We duimen voor onze 
laureaat!

Vrije tijd
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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

Opendeurdagen

Lente-ZOmer
2021

10% korting  
t.e.m. Zaterdag  
13 maart

Open zondag 7 maart 11u-17u

KAM21001 infozine Oosterzele.indd   1 17/02/21   21:19
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OCMW en Sociale Zaken

Maart: maand van het bevolkings-
onderzoek  dikkedarmkanker 

We hebben het allemaal druk. Er is dus altijd wel iets 
dat dringender is dan al het andere. Kanker vroeg 
opsporen is belangrijk. En toch… van uitstel komt 
afstel. Als je iets niet meteen doet, loop je het risico dat 
het er niet van komt. `
Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming 
tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 
74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een 
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onder-
zoek moedigt mannen en vrouwen van  50 tot 
en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een 
stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt 
of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed 
in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op 
poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien 
kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd 
voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor 
is dikkedarmkanker een van de ziekten die in aanmer-
king komen voor een bevolkingsonderzoek.

Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of 
het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen ver-
wikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden 
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in 
de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:

• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan 
ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail 
naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
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Gebruik jij al Hoplr? 

Om de verbondenheid met de inwoners te vergroten, 
maakt Gemeente Oosterzele gebruik van Hoplr. Hoplr 
is een social mediakanaal waarbinnen buurten samen-
gebracht worden. Zoek je een babysit, wil je een 
boormachine lenen, …? Neem een kijkje op Hoplr en 
kom zo in contact met de mensen die bij jou in de 
buurt wonen!

Enkele cijfers
• 42,30% van de huishoudens in Oosterzele zijn aan-

gesloten op Hoplr! Daarmee staat Oosterzele op 
de tweede plaats van alle steden en gemeenten 
die aangesloten zijn!

• 75,82% van alle Hoplr-leden in Oosterzele heeft al 
een actieve contributie gedaan (bericht of reactie 
geplaatst)

• 77,45% is wekelijks actief op Hoplr
• 98,70% volgt de berichten van Gemeente Oosterzele
• 60,75% gebruikt de mobiele app, anderen raadple-

gen Hoplr via de website

Oosterzele

Hoplr-tip: 
Melding delen met 
de gemeente
Hoplr maakt het gemakkelijk voor buren om 
elkaar op de hoogte te houden. Maar ook de 
Gemeente kan communiceren via Hoplr. Zo 
delen we bijvoorbeeld meldingen rond werk-
zaamheden of maatregelen tegen de versprei-
ding van het coronavirus.

Belangrijk: Gemeente Oosterzele heeft geen 
inkijk in de Hoplr- buurten, de ledenlijst of 
de gesprekken die er plaatsvinden. Wij 
maken gebruik van een apart dashboard om 
berichten met de buurten te kunnen delen.
Omgekeerd kunnen jullie ook berichten met 
de Gemeente delen. Dat doe je door bij het 
plaatsen van een melding of idee expliciet aan 
te geven dat je een externe partij wil laten mee-
lezen.

Waarom een bericht met de gemeente 
delen?
Wanneer kan dat interessant zijn? Soms wil 
je ook de gemeente van een melding op de 
hoogte brengen, in de hoop dat zij kan helpen. 
Denk aan een put in de weg, een kapot ver-
keerslicht, …

Hoe kan je de gemeente laten 
meelezen?
Stap 1.   Klik op het tegeltje ‘Idee’ of ‘Melding’.
Stap 2.   Klik één of meerdere externe partijen 

aan die mogen meelezen.
Stap 3.   Kies een thema voor je bericht.
Stap 4.   Stel je bericht op. Schrijf een titel en 

tekst, en vul eventueel aan met een 
plaats, afbeelding of document. 

Stap 5.   Plaats je bericht in de buurt. Als je bij 
stap 1 voor ‘Idee’ hebt gekozen, zullen 
je buren anoniem voor of tegen kunnen 
stemmen. 

Je kunt ook als handelaar of vereniging 
actief zijn op Hoplr! In de volgende editie 
van dit infozine lees je er meer over.
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Vanaf april start ook het gewichtsgebonden inzamelen 
van GFT. Je betaalt dan per kilogram GFT die je aan-
biedt, identiek aan het bestaande systeem voor het 
restafval.

De kost voor de inzameling van GFT bestaat uit twee 
delen:

• Een kost per kilogram GFT: 0,085 euro/kg
• Een vaste aanbiedkost volgens volume container.

Dit betaal je elke keer dat je je container aanbiedt, 
ongeacht hoeveel afval er in zit.

• 40 liter: 0,125 euro
• 140 liter: 0,125 euro

Vooraf betalen
Net zoals voor de restafvalcontainer betaal je via de 
afvalrekening aan ILvA. Hiermee betaal je alle beta-
lende diensten van ILvA, zoals de inzameling van je GFT 
en restfractie via gewogen diftar, maar ook je bezoek 
aan het recyclagepark en de inzameling aan huis van 
grofvuil en snoeiafval.

Staat er minder dan 12,5 euro op je afvalrekening: 
je ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging om te 
storten. Wordt je saldo lager dan 0 euro: containers 
worden niet leeg gemaakt, geen toegang tot recyclage-
park, geen betalende diensten meer.

Gewogen diftar

Meer info via www.ilva.be

Milieu en duurzaamheid

Mijn ILvA: saldo en verbruik checken

Elk gezin heeft zijn eigen afvalrekening. Daarop kan je je saldo en je afvalverbruik checken. Je moet je wel 
eerst registreren. Hiervoor heb je de gegevens van de referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig.
Inwoners van Oosterzele kunnen dat via de knop ‘Inwoners Oosterzele – aanmelden’. 
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.
Neem bij twijfel contact met de organisator.

SENIORENRAAD ORGANISEERT 
FILMNAMIDDAGEN

om 14 uur in de theaterzaal van 
GC De Kluize; 5 euro p.p. 

maandag 12 april:
La Fille inconnue
een Belgische film uit 2016, 
geschreven en geregisseerd door 
Jean-Pierre en Luc Dardenne. 
Jenny, een jonge,  sociaal betrok-
ken huisarts, voelt zich schuldig 
omdat ze de deur niet heeft 
geopend voor een meisje dat 
hulp zocht. Het meisje wordt kort 
daarna dood teruggevonden. De 
identiteit van het meisje is onbe-
kend en Jenny besluit op zoek te 
gaan naar haar identiteit  en de 
omstandigheden van haar over-
lijden.

maandag 3 mei:
Das Leben der Anderen
een Duitse film uit 2006 van regis-
seur Florian Henckel von Don-
nersmarck. De film won de Oscar 
voor Beste Buitenlandse Film in 
2007 en won zeven Duitse Film-
prijzen. Het verhaal speelt zich af 
in 1984 in Oost-Berlijn. Kapitein 
van de Stasi Gerd Wiesler krijgt de 
opdracht de internationaal erkende 
en aanvankelijk procommunistische 
toneelschrijver Georg Dreyman en 
zijn vriendin Christa-Maria Sieland 
af te luisteren.

maandag 31 mei
Nederlandse dramafilm Karakter

maandag 11 oktober
de Noorse actie-dramafilm 
Bølgen

maandag 8 november
de Vlaamse dramafilm Offline

maandag 6 december
de Amerikaanse misdaadfilm 
The Departed

maandagen 1, 8, 15, 22 en 
29 maart; 19 en 26 april en 3, 
10, 17 en 31 mei
lijndansen
spiegelzaal sporthal De Kluize – van 15 tot 
16.30 uur voor beginnende dansers en van 
13 tot 14.30 uur voor de vlotte dansers. 
3 euro per les - maes61rita@gmail.com. 
Bij min. tien inschrijvingen: opstart lijndans 
voor gevorderden – vrijdagnamiddag. 

dinsdag 9 maart – 20 uur
Nacht van de Geschiedenis
‘archeologische schatten in Merelbeke 
door projectleider archeologie Marie 
Lefere – in de bib Oosterzele – 
Davidsfonds Oosterzele – prijs te bepalen  

 Info: Etienne Gevaert – 0472 75 20 27

woensdag 10 maart – 19 uur
bloemschikken thema lente
parochiecentrum Balegem – Ferm 
Balegem – 

 Info: Chris De Boose – 09 362 96 65

dinsdagen 16 en 30 maart – 
19 uur 
tas haken
parochiecentrum Balegem – Ferm 
Balegem – 8 euro voor leden en 12 euro 
voor anderen –

 info: Antoinette Verlinden – 
09 362 60 13

dinsdagen 30 maart, 
27 april – 19 uur
hobbyclub, vrij breien, haken, 
naaien
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem – 4 euro 

 Info: Mieke Sepelie – 09 324 53 64

woensdag 31 maart – 19 uur
kookles ‘het andere gebak’
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem

 Info: Mieke Sepelie – 09 324 53 64

dinsdag 6 april – 19 uur
avondwandeling
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem – gratis 

 Info: Linda De Backer – 09 362 44 50

dinsdag 20 april – 19 uur
kookdemo: valduvis (duurzaam 
gevangen vis van bij ons)
De Rots Scheldewindeke – 
Ferm Scheldewindeke – prijs nog te 
bepalen

 Info: Juliette Van De Sijpe –
09 362 78 12

woensdag 21 en 28 april – 
19 uur
handige hoesjes en tasjes 
maken
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem

 Info: Mieke Sepelie – 09 324 53 64

zondag 25 april
natuurwandeling
plaats en uur nog te bepalen – 
Ferm Scheldewindeke – prijs nog te 
bepalen

 Info: Nicole De Bacquer – 09 362 71 86

zondagvoormiddag 25 april
stiltewandeling
meer details volgen – Ferm Balegem 

 Info: Chris De Boose – 09 362 96 65 – 
chrisdeboose@gmail.com

dinsdag 27 april – 20 uur
wijnproeverij met Portugese 
wijnen door Gido Van Imschoot
GC De Kluize – prijs nog te bepalen - 
Davidsfonds Oosterzele

 Info: Etienne Gevaert: 0472 75 20 27

mailto:maes61rita@gmail.com
mailto:chrisdeboose@gmail.com
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dinsdag 4 mei – 19 uur
avondwandeling
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem – gratis

 Info: Linda De Backer – 09 362 44 50

woensdag 5 mei – 19 uur
plantenterrarium maken
parochiecentrum Balegem – 
Ferm Balegem

 Info: Chris De Boose – 09 362 96 65 – 
chrisdeboose@gmail.com

iedere eerste, derde en vijfde 
van de maand
bijeenkomst Al Anon – 
 anonieme hulp voor mensen die 
leven in de nabijheid van ande-
ren die veel alcohol gebruiken 
en die daaronder lijden

 GILO Oosterzele – bel 03 218 50 56 en 
laat je doorverwijzen

iedere dinsdag en 
donderdag van 19 tot 
20.30 uur
karatelessen bij Tomodachi
 Oosterzele, voor iedereen 
vanaf 6 jaar
www.tomodachi.be

 Info: Ronny Van Saen: 0476 63 35 02. 
Drie gratis initiatielessen

iedere maandag 
van 17.30 tot 18.30 uur 
(groep 1) of van 19 tot 20 uur 
(groep 2)
Start to yoga (16 lessen)
Femma Oosterzele

 irene.de.leener@hotmail.com

iedere dinsdag 
van 19 tot 22 uur
naaicursus voor gevorderden
polyzaal De Appelaar – Femma Oosterzele

 monique_roels@hotmail.com

iedere eerste en derde 
donderdag van de maand 
van 14 tot 17 uur
breisalon in de bib
elke tweede maandag in De Beweging in 
Gijzenzele – Ferm Scheldewindeke

 Info: Juliette Van De Sijpe - 
09 362 78 12

elke zondag om 9.30 uur
nordic walking
Markt Scheldewindeke – 
Ferm Scheldewindeke – gratis

 Info: Nicole De Bacquer- 09 362 74 86

iedere dinsdag 
van 23 februari tot 25 mei
12 lessen linedansen in de 
sporthal
Ferm Scheldewindeke – prijs te bepalen

 Lieve Clinckspoor – 09 362 76 48

ACTIVITEITEN BIJ HUIS 
VAN HET KIND
Alle activiteiten zijn gratis. Voor 
de infoavonden/webinars moet 
worden ingeschreven. Meer info 
op de FB van Huis van het Kind via 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.
be of via 09 339 04 10.
Huis van het Kind regio Zottegem is 
een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Brakel, Lierde, 
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem 
en Zottegem.

• dinsdag 16 maart, 9.30 of 11 uur - 
dinsdag 15 mei, 9.30, 11 of 13 uur en 
donderdag 24 juni, 14.30 uur: babymas-
sage: webinar. In samenwerking met CM. 
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda
• woensdag 17 maart, 20 uur: slapende 
kinderen, een droom?: webinar
In deze webinar neemt ontwikkelings-
psychologe Inge Glazemakers je mee in 
de wondere slaapwereld van kinderen. 
Inschrijven via: https://www.cm.be/selfser-
vice/agenda#/activity/12483/subscription/
data
• dinsdag 23 maart, 19.30 uur: sexting, 
oké of geef je te veel bloot? Tijdens deze 
webinar neemt Bert Pieters, Mediawijs, je 
mee in de digitale wereld en leer je alles 
wat je als ouder over seksualiteit online 
moet weten. Inschrijven via: https://www.
cm.be/selfservice/agenda#/activity/12510/
subscription/data 
• donderdag 2 april, 19.30 – 22 uur: 3,2,1, 
start borstvoeding!

Door Sabine Van Peteghem, vroedvrouw 
Beperkt aantal deelnemers!
• dinsdag 20 april - ik ben twee en ik zeg 
nee!
Opgenomen infoavond over peuterpuber-
teit, door Imke Van Herrewegen, psycho-
pedagoog bij Kind & Gezin - filmpje via FB 
Huis van het Kind.
• dinsdag 27 april - slaap zacht
Opgenomen infoavond over slapen bij 
kinderen van 0 tot 3 jaar, door Imke Van 
Herreweghen, psychopedagoog van Kind 
& Gezin - filmpje via FB Huis van het Kind.

IN TURNZALEN DE 
APPELAAR:
• alle dagen 

–  ballet voor kinderen vanaf 
3 jaar, tieners, volwassenen

–  modern jazz voor kinderen 
vanaf 6 jaar, tieners, volwasse-
nen (12+ gaat door online)

•  woensdag en vrijdag: hiphop 
voor kinderen vanaf 7 jaar, 
 tieners, volwassenen (12+ gaat 
door online)

•  donderdag: breakdance voor 
 kinderen vanaf 7 jaar, tieners 
(12+ gaat door online)

•  dinsdag en vrijdag: musical voor 
kinderen vanaf 6 jaar, tieners, vol-
wassenen (12+ gaat door online)

•  maandag van 20.45 tot 
21.45 uur: Total Body Work Out 
voor volwassenen (beurtenkaart) 
– gaat gratis online door, 
inschrijven via whatsapp

•  woensdag van 20.45 tot 
21.45 uur: fun dance voor vol-
wassenen (beurtenkaart) – gaat 
gratis online door, inschrijven via 
whatsapp

•  maandag van 20.45 tot 
21.45 uur: ultra fun dance voor 
volwassenen (beurtenkaart) - 
gaat gratis online door, 
inschrijven via whatsapp

•  info: vzw Balletschool Toi, Moi et 
la Danse - info@balletschooltmd.
be – 0499 13 20 89 - 
www.balletschooltmd.be

mailto:chrisdeboose@gmail.com
http://www.tomodachi.be
mailto:irene.de.leener@hotmail.com
mailto:monique_roels@hotmail.com
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Goed nieuws voor het Bewegen Op Verwijzing- 
project in onze gemeente! De Vlaamse regering 
maakte recent bekend dat het project verlengd 
wordt en dat ze er de komende jaren opnieuw 
haar financiële schouders onder zet.

Bovendien wordt er ook een belangrijke verbetering 
aangebracht aan het project: vanaf 2021 zullen álle 
artsen hun patiënten kunnen doorverwijzen naar een 
Bewegen Op Verwijzing-coach. Tot nu toe waren dat 
alleen de huisartsen.

Annemie Van den Abeele: “Als Bewegen op Verwij-
zing-coach ben ik natuurlijk heel blij met deze verlen-
ging en verbetering van het project.
Bewegen Op Verwijzing 2.0 is dus een feit. En als het 
van mij afhangt, wil ik de komende periode nog veel 
meer Oosterzelenaren warm maken voor een beweeg-
lijker leven en zo hun levenskwaliteit mee helpen ver-
hogen.”

Bewegen op Verwijzing loopt in Oosterzele al drie jaar.
Als Bewegen op Verwijzing-coach ondersteun ik mensen 
stapsgewijs op weg naar een actievere levensstijl. 
Vaak verwijst de arts je door omwille van gezondheids-
problemen zoals diabetes, overgewicht, depressie, … 
maar ook preventief indien je bijvoorbeeld een hoge 
cholesterol of bloeddruk hebt, te veel stilzit, onvol-
doende beweging krijgt, of herstelt na een ziekte.
Niet door samen oefeningen te doen of te trainen, 
maar door een haalbaar, stimulerend, leuk en realis-
tisch beweegplan op te maken met activiteiten op 
maat van de deelnemer. 
Ik volg op, motiveer, stuur bij en veranker. Op die 
manier geraakt bewegen steeds meer geïntegreerd in 
jouw dagelijkse routine. En dat is een gezonde 
gewoonte!
Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn ver-
loopt de beweegcoaching online via videogesprekken. 
Een beetje wennen voor velen, maar al snel is iedereen 
overtuigd van de vele voordelen die deze manier van 
werken biedt. Koudwatervrees is dus nergens voor 
nodig.”

Op naar een gezond en actief 2021!

Interesse?
Vraag advies aan je huisarts of specialist. Neem een 
kijkje op www.oosterzele.be/Wonen.aspx en ga naar 
de rubriek Welzijn en Gezondheid.
Voor meer info over voorwaarden en tarieven ga naar 
www.bewegenopverwijzing.be

OOK IN 2021 GAAN WE VOLUIT BEWEGEN 
OP VERWIJZING

Bewegen op Verwijzing - Annemie coacht Oosterzele! 
oosterzele@bewegenopverwijzing.be 
0498 596329
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voorzitter gemeenteraad 
Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

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

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

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

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

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

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

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

Contacteer ons

Oosterzele zegt het met een kaartje 
De coronacrisis blijft aanslepen. Wanneer gevoelens 
van angst en eenzaamheid toenemen, zetten wij het 
beste medicijn - namelijk verbondenheid en solidariteit 
- in. Daarom neemt Gemeente Oosterzele deel aan de 
actie Zeg het met een kaartje, in samenwerking met 
Logo Gezond+ vzw.

Het doel van de actie is zo veel mogelijk mensen te 
motiveren om kaartjes te schrijven, te maken, te knut-
selen, … en vervolgens deze bij zo veel mogelijk mensen 
te bezorgen. Zo’n kaartje kan een klein, onverwacht, 
lichtje betekenen voor mensen die zich slecht voelen 
in deze donkere tijden. Bovendien kunnen de kaartjes 
mensen verder helpen om hulp te zoeken, ook het 
nummer van onze gemeentelijke warme babbellijn 
staat erop vermeld. Hebben mensen vragen, zoeken 
ze hulp of hebben ze nood aan een babbel in deze 
coronatijden, dan kunnen ze bellen naar  09 363 83 30. 

Wat kan jij doen? 
Je vindt de kaartjes in 
het gemeentehuis, bib 
en OCMW. Haal je 
postkaartjes in huis en 
breng je  creatiefste 
kant naar boven. 
Schrijf een warme 
boodschap, je favoriete gedichtje, laat 
de kinderen een tekening maken … 

Postkaartje(s) af? Steek je kaartje in de brievenbus bij 
iemand die volgens jou een hart onder de riem kan 
gebruiken. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om 
een aantal kaartjes te maken voor mensen die je niet 
kent. Deze kaartjes kan je bezorgen in het OCMW, 
gemeentehuis en bib. De gemeentelijke diensten 
bezorgen die kaartjes aan mensen die anders geen 
kaartje zouden krijgen, de bewoners van onze rusthui-
zen, kwetsbare personen, … 



Van verjaardagen en huwelijken tot eindejaarsfeesten ... 
De Oh-Bon is voor elke gelegenheid het perfecte geschenk en 
kan gebruikt worden bij tal van handelszaken in Oosterzele.

De Oh-bon is online te koop via de website oh-bon.be; 
je kunt de bon zelf printen, versturen via e-mail of met de post 
laten leveren. Het bedrag bepaal je zelf.
De ontvanger hoeft niet in een keer het hele bedrag te 
spenderen en kan met dezelfde bon bij verschillende 
handelszaken terecht.

Geen fan van online kopen?
Bibliotheek Oosterzele is het officiële verkooppunt van de 
Oh-bon.
Winnende krasloten van de kraslotenactie ter ondersteuning 
van de lokale takeaways kan je nu ook in de bib inruilen tegen 
een Oh-bon van 25 euro.

Heb je een handelszaak in Oosterzele en wil je ook deelnemen?
Neem contact op met de dienst Lokale Economie.


