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Uitkijken naar een mooie zomer!

Mei 2021 … het moment waarop we allemaal dromen van een “normaal” 
leven. Een leven waarin we terug mogen genieten van het gezellig samen-
zijn met familie en vrienden … Op het moment dat u dit infozine leest, 
zijn heel wat vrijwilligers en mensen van het medisch personeel een van 
onze inwoners aan het vaccineren. Het toedienen van elk vaccin is een 
stap dichter naar dat “normale” leven … daarom doe ik op mijn beurt 
een oproep aan u: laat je vaccineren! Waarom? Voor die warme knuffel, 
voor dat feestje, om onze kinderen te laten genieten van een fantastische 
zomervakantie … 

Voor deze fantastische zomervakantie zijn onze vrijetijdsdiensten in volle 
voorbereiding. Van sportkamp tot kinderopvang, van grabbelpas tot speel-
pleinwerking … Het is mooi om te zien hoe deze dienst telkens gemoti-
veerd is om op een creatieve manier de jeugd te entertainen.

Zelfs wanneer de maatregelen het verbieden vinden ze telkens een alter-
natief. Ik denk maar aan de buitenspeeldag met het buitenspeeldagboekje, 
de uitwerking van het digitale speelplein in samenwerking met een schitte-
rend team van animatoren, …

Niet alleen de jeugddienst, maar ook de cultuurdienst heeft de voorbij 
weken kleur gegeven met het project “niemand die vertelt zoals gij”. Een 
echte aanrader om de verhalen eens te bekijken en te beluisteren! Meer 
info hierover in dit infozine. 

Daarnaast is hard gewerkt aan de verkeersveiligheid binnen de gemeente 
Oosterzele. Knelpunten aan schoolomgevingen op gemeentelijke wegen 
worden verder aangepakt, een plan van aanpak voor snelheidscontroles 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad, we bekijken de aanleg van regen-
boogzebrapaden en door de goedkeuring van het GRUP zien we eindelijk 
vooruitgang in het dossier rond de N42. Dit is alvast een stap in de goede 
richting. 

Achteraan dit infozine vindt u een mooie activiteitenkalender voor de 
komende weken en ik hoop u de komende periode ergens te mogen ont-
moeten op een van deze activiteiten of tijdens een wandeling langs onze 
landelijke wegen. 

Tot dan!

Elsy De Wilde 
Schepen voor Jeugd, Sport, Feestelijkheden, Communicatie & ICT

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
info over publiciteit

communicatieambtenaar
Bianca De Mulder

info@oosterzele.be 
09 363 99 24
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Op naar een veilige en vlotte 
verbinding via de N42
Vlot en veilig verkeer op de N42: onze gemeente 
is al jaren vragende partij om hier snel werk van 
te maken. Met de definitieve goedkeuring van het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
door de Vlaamse regering, begin dit jaar, zetten 
we een volgende stap in de goede richting. Als ge-
meentebestuur willen we de schop graag zo snel 
mogelijk in de grond.

220 ongevallen in de afgelopen 15 jaar. De cijfers ma-
ken het op een trieste manier duidelijk: de N42 is geen 
veilige weg. Toch is die N42 of Wettersesteenweg een 
belangrijke verbindingsweg tussen onze gemeente, de 
gemeenten en steden rondom ons en de E40. Met de 
plannen die nu voorliggen, willen we de weg ombou-
wen tot een weg die volop die rol kan opnemen. Samen 
met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bouwen 
we de Wettersesteenweg om tot een vlotte en veilige 
verbindingsweg. Dat doen we met aandacht voor het 
milieu, de omgeving en de Oosterzelenaar.

Minder sluipverkeer en veiliger fietsen
Vlotter verkeer op de N42 betekent niet alleen een goe-
de verbinding richting E40 of de buurgemeenten. Het 
betekent ook minder sluipverkeer op onze gemeen-
tewegen. Volgens de prognoses gaat dit zelfs tot 60% 
minder sluipverkeer. Dat verhoogt niet alleen de veilig-
heid op die wegen. Het zorgt ook voor minder fijn stof 
en geluidshinder in onze woonkernen.

Fietsers kunnen alvast uitkijken naar de meer dan 
acht kilometer nieuwe fietspaden die parallel met de 
Wettersesteenweg worden aangelegd. Verder krijgen 
ook de Keiberg - Oude Wettersesteenweg (N465a) ver-
hoogde fietspaden. Met een nieuwe fietstunnel aan de 
Leenstraat verplaatsen fietsers zich veilig naar het stati-
on van Balegem en Sint-Lievens-Houtem. De wijk Anker 
bereik je dan weer vlot via de fietsbrug over de N42.

De huidige carpoolparking aan de Krëfelsite vervangen 
we door een nieuwe parking aan de Gijzenzelestraat. 
Op de nieuwe parking zullen 170 auto’s kunnen parke-
ren en er komt een nieuwe fietsenstalling. De parking 
is vlot bereikbaar met de fiets via het provinciale fiets-
netwerk. Bus 46 van De Lijn krijgt hier een halte zodat 
je vlot overstapt op het openbaar vervoer.

Met aandacht voor milieu, mens en omgeving
De nieuwe Wettersesteenweg wordt een bredere weg. 
In plaats van één rijstrook in elke rijrichting komen er 
twee rijstroken per rijrichting. De nieuwe weg volgt het 
traject van de huidige weg en krijgt geen extra accenten. 
Zo houden we de impact op het omliggende landschap 
zo beperkt mogelijk. Op verschillende plekken, zoals in 
de Hooimeersbeekvallei en de Oombergse bossen ko-
men er hop-overs. Dat zijn hoge beplantingen van bo-
men en struiken die ervoor zorgen dat vleermuizen, 
vlinders en vogels omhoogvliegen en niet in aanraking 
komen met het verkeer. Marters, vossen, reeën, ... leiden 
we dan weer via ecopassages onder de weg.

Wanneer gaat de schop in de grond?
AWV voorziet de werken te starten in 2024. Voor het 
 zover is moeten nog een aantal stappen doorlopen wor-
den. Zoals het aanvragen van een omgevings vergunning 
om de werken te mogen uitvoeren en het zoeken van 
een aannemer.

Blijf je alle informatie over dit project graag volgen? 
Abonneer je dan zeker op de digitale nieuwsbrief over 
de N42 via wegenenverkeer.be/oosterzele. Uitgebreide 
informatie over het project lees je ook in de ‘veelgestel-
de vragen’ op die website.

© Zwartsen Jansma© Zwartsen Jansma

Schetsontwerpen fietsbrug/tunnel
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Knelpunten schoolomgevingen op gemeentelijke 
wegen verder aanpakken
Gemeente Oosterzele bracht in 2018 i.s.m. Provincie 
Oost-Vlaanderen de schoolroutekaart uit; een kaart 
met alle veilige fietsroutes in de gemeente. De veiligheid 
op de schoolroutes en in de schoolomgevingen verze-
keren, is een topprioriteit voor het bestuur. Gemeente 
Oosterzele investeerde dan ook al heel wat in het vei-
liger maken van die schoolroutes.

Het bestuur wil ook verder werk maken van veilige 
schoolroutes op de gemeentewegen:

• Fietsverbinding langs de Rommelbeek in Balegem 
werd gerealiseerd.

• In overleg met de ouderraad van de scholen in 
Landskouter en Moortsele over de toekomstige, 
veilige verbindingen tussen beide scholen. 

• In overleg met Provincie Oost-Vlaanderen om een 
fietsstraat te organiseren in Houte en Poststraat.

Om knelpunten verder aan te pakken, wil de Gemeente 
intekenen op de subsidiemogelijkheid die de Vlaamse 
overheid biedt. Die subsidie wordt toegekend vol-
gens het principe ‘een euro voor een euro’: voor 
elke euro die de Gemeente investeert, draagt het 
Verkeersveiligheidsfonds een euro bij. Daarbij geldt 
een beperking van de subsidie tot 100 000 euro per 
schoolroute. 

Het bestuur zal onderzoeken welke locaties in aanmer-
king komen om de schoolroutes nog veiliger te maken. 
Van zodra mogelijk, zal Gemeente Oosterzele de sub-
sidiedossiers voor de schoolroutes voorbereiden; net 
zoals voor de schoolomgevingen. Gemeente Oosterzele 
juicht dergelijke initiatieven toe maar wil er ook de aan-
dacht op vestigen dat de administratieve voorberei-
ding bij zo’n subsidiedossier niet te onderschatten valt.
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Gemeente Oosterzele zoekt alternatieven  
voor regenboogzebrapaden

Gemeente Oosterzele is het voorstel om regenboog-
zebrapaden aan te leggen genegen, maar wil in elk ge-
val de verkeersveiligheid laten primeren. Het bestuur 
bracht het aanleggen van de regenboogzebrapaden 
eerder ook al op de agenda van de Verkeerscommissie 
en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

In de Verkeerscommissie werd beslist om een regen-
boogzebrapad aan te leggen in de vijf schoolomgevin-
gen langs de gewestwegen. Deze markeringen kun-
nen zoals de andere wegmarkeringen aangebracht 
worden in een tweejaarlijkse uitvoeringscyclus. De 
Verkeerscommissie besloot om bij negatief advies van 
AWV, de schoolomgevingen die niet langs een gewest-
weg liggen en waar nog geen schoolomgevingsproject 
is uitgewerkt; in eerste instantie aan te pakken.

In september 2020 gaf AWV een negatief advies voor 
het aanleggen van de regenboogzebrapaden omdat 
daar nog geen wettelijk kader rond bestaat. N.a.v. de 
vraag of een regenboogzebrapad op een gewestweg 
mogelijk is, werd er in de bevoegde commissie van 
het Vlaams parlement een bespreking over dit onder-
werp gevoerd. De minister liet toen ook weten dat ze 
zou laten onderzoeken of dergelijk zebrapad wettelijk 
is en welke invloed dit op de verkeersveiligheid heeft.

In maart 2021 nam Gemeente Oosterzele nogmaals 
contact met AWV om de stand van zaken te bevragen. 
AWV liet toen weten geen regenboogzebrapaden te 
willen aanleggen omwille van financiële redenen. Het 
aanleggen van een regenboogzebrapad kost gemiddeld 

2 000 euro per locatie; het aanleggen van een nieuw 
basis-zebrapad kost ongeveer 700 euro. De kostprijs 
voor het herschilderen van een bestaand zebrapad be-
draagt ongeveer 60 euro. 

Naast het kostenplaatje zijn er nog argumenten die te-
gen het aanleggen van regenboogzebrapaden spreken:

• Een regenboogzebrapad maakt het voor slecht-
zienden en blindengeleidehonden moeilijker om 
veilig de straat over te steken. 

• Door de uitnodigende kleuren wordt een regen-
boogzebrapad enerzijds aantrekkelijk voor kin-
deren en zorgt het anderzijds voor afleiding van 
bestuurders.

• Door het aanbrengen van een verfvlak over de 
volledige breedte, wordt het wegdek gladder voor 
motorrijders en fietsers. De wegcode verbiedt ook 
een verfmarkering over de volledige wegbreedte.

• Juridisch gezien is het verboden om verkeerste-
kens voor andere doeleinden te gebruiken. 

Gemeentebestuur Oosterzele stelde voor om enkele 
knelpunten via quick wins aan te pakken. Daarbij kun-
nen op de N415 (Stationsstraat – Keiberg) en de N465 
(Geraardsbergsesteenweg) regenboogzebrapaden aan-
gelegd worden en in de zone 30 op dat traject kunnen 
extra signalisatie en markeringen aangebracht worden.

Het bestuur gaat principieel akkoord om in verschil-
lende deelgemeenten een regenboogzebrapad aan te 
leggen op een zichtbare locatie waarbij het traject uit-
gestippeld door de verkeerscommissie gevolgd wordt.

Schoolomgeving GILO Balegem  
werd verkeersveilig gemaakt 
Aan de gemeentelijke basisschool 
GILO in Balegem vonden wer-
ken plaats om de omgeving ver-
keersveiliger te maken. Gemeente 
Oosterzele investeerde 100 000 
euro in dit project; het Vlaams 
Gewest betaalt een kwart van de 
factuur. 

De verkeersdrempel aan de 
school poort werd uitgebroken en 
 vernieuwd. Daarnaast werden waar 
mogelijk de voetpaden verbreed. 
Om de kinderen aan school af te 
zetten, is een kus-en-rijzone aan-
gelegd. De Rooigemstraat heeft nu 
ook fietssuggestiestroken en nieu-
we signalisatie. 

Om er een aangename omgeving 
van te maken plaatste het gemeen-
tebestuur nog zitbanken en leu-
ke fietsrekken aan de schoolpoort. 
Heel binnenkort komt er nog nieu-
we beplanting om het totaalplaat-
je af te werken. 



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

www.oosterzele.be6
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Snelheidscontroles 
blijven deel uitmaken 
van veiligheidsbeleid
Samen met Politiezone Regio Rhode en Schelde blijft 
gemeentebestuur Oosterzele snelheidscontroles in-
tegreren in het veiligheidsbeleid. Zo worden heel re-
gelmatig snelheidscontroles gepland; hoofdzakelijk 
(maar niet uitsluitend) in de schoolomgevingen waar 
een zone 30 van toepassing is.

Resultaten controles eerste kwartaal 2021
Van begin januari tot midden april vonden 27 snel-
heidscontroles op het grondgebied Oosterzele 
plaats. Daarbij werden 3 849 voertuigen gecon-
troleerd; 266 bestuurders reden te snel en kregen 
een proces-verbaal. 

Korte Ambachtstraat 
wordt schoolstraat 
Van 3 tot 7 mei test het gemeentebestuur de Korte 
Ambachtstraat als schoolstraat. Een schoolstraat 
is een straat die aan het begin en/of einde van de 
schooldag gedurende een bepaalde duur wordt af-
gesloten. De straat wordt tussen 15.50 en 16.10 uur 
met dranghekkens afgesloten; op woensdag tus-
sen 11.25 en 11.45 uur. Zowel de doorgang langs 
de Geraardsbergsesteenweg als de doorgang in de 
Korte Ambachtstraat worden afgezet (net na de par-
king van de school). Om van deze test een succes te 
maken, werden vooraf de (groot) ouders van de kin-
deren en buurtbewoners bevraagd of ze dit initiatief 
steunen en of ze eraan willen meewerken.

Op deze manier willen we werk maken 
van een gezonde en aangename school
omgeving met betere luchtkwaliteit, 
kansen voor vergroening, sociaal contact, 
beweging, duurzame verplaatsingen en 
vooral een betere verkeersveiligheid.

Meer informatie? Neem zeker een kijkje op 
www.paraatvoordeschoolstraat.be  
en steun deze  nationale campagne!

Plan van aanpak voor 
snelheidscontroles
Gemeentebestuur Oosterzele wil de problematiek 
van overdreven en onaangepaste snelheid in de 
gemeente een halt toeroepen. Daarom  keurde de 
gemeenteraad een plan van aanpak en  prioritaire 
clusters goed.

Er werden acht prioritaire clusters geselecteerd:
1. Vijverstraat, Moortselestraat en  

Van Thorenburglaan.
2. Molenstraat, Houte en Vrijhem.
3. Dorp, Keiberg en Groenweg,  

Voordries en Meerstraat. 
4. Pelgrim, Stationsstraat en Lange Munte.
5. Rooberg, Lembergestraat.
6. Reigerstraat, Houtemstraat en Bavegemstraat
7. Kalle, Boerestraat
8. Vrije keuze

Het plan van aanpak kent drie fasen: 
Oosterzele telt heel wat schoolomgevingen.Overdreven 
en onaangepaste snelheid zorgen voor een onveilig-
heidsgevoel in onze gemeente. We krijgen  dagelijks 
meldingen van onveilige situaties door te hoge snel-
heden van diverse vervoersmodi.

1. Oosterzele beschikt over twee snelheidsindicatie-
borden. Deze worden ten minste een week op 
voorhand opgesteld.

2. Controle door de politie op verschillende momen-
ten in de vastgelegde prioritaire clusters.

3. Gedurende minstens drie weken na de controles 
worden de resultaten in de gecontroleerde clus-
ters  bekendgemaakt. Dat gebeurt via een banner 
op een  nadarhekken. Belangrijk daarbij is dat het 
bestuur via positieve feedback de bestuurders 
verder wil sensibiliseren. 



Meer restfractie wegens medische redenen? 
Gemeente Oosterzele breidt financiële 
tegemoetkoming uit.

Sinds 1 januari 2018 wordt in Oosterzele de restfractie 
per gewicht gefactureerd. Momenteel kent Gemeente 
Oosterzele een toelage van 75 euro toe aan inwoners 
met een incontinentieprobleem en aan stomapatiën-
ten. Zij zagen met het invoeren van die nieuwe rege-
ling hun factuurbedrag omwille van medische redenen 
immers sterk oplopen. 

Daarnaast wil Gemeente Oosterzele nu ook  dezelfde 
toelage toekennen aan inwoners die sonde voeding 
nodig hebben en thuisdialyse ondergaan. Deze men-
sen worden immers geconfronteerd met een dage-
lijkse dag- of nachtbehandeling waarbij veel materiaal 
nodig is om de behandeling te ondergaan. Voor deze 
inwoners stemt de hoeveelheid restafval per week on-
geveer overeen met drie à vier afvalzakken. Het gewij-
zigde reglement wordt binnenkort aan de gemeente-
raad voorgelegd.

Inwoners die in aanmerking komen voor de toe lage, 
 laten hun aanvraag bekrachtigen door hun arts/
specialist. 

De Gemeente betaalt de jaarlijkse toelage van 75 euro 
via een rechtstreekse afrekening aan Ilva; er wordt dus 
niet rechtstreeks aan de betrokkene betaald.

Oosterzele is een sociale gemeente en wil de kwets-
bare inwoners niet uit het oog verliezen. Het bestuur 
vindt het belangrijk de zelfredzaamheid van alle inwo-
ners te bevorderen.

Het huidige aanvraagformulier is te vinden via 
www.oosterzele.be/toelagediftar.html.

Na aanpassing van het reglement vind je daar ook 
gewijzigde aanvraagformulier.

Mijn kind:
…piekert veel.
…klaagt van buikpijn of hoofdpijn.
…voelt zich niet goed in zijn/haar vel.
…twijfelt aan zichzelf.
…is bang dat iets zal mislukken.
…wil alles meteen supergoed doen.

…heeft een hoofd vol ‘waarom’-vragen.
…wil niet (meer) naar school.
…is hoogsensitief.
…is boos.
…is verdrietig.
…is bang.

Herkenbaar?
Check dan wat Ludique 
voor jou kan betekenen.
Neem vrijblijvend contact op

Herkenbaar?
Dan kan ik jou misschien helpen!

www.kindercoachludique.be

Geraardsbergsesteenweg 89
9860 Oosterzele
0456 31 77 27
jolien@kindercoachludique.be

LUDIQUE_ADVERTENTIE.indd   1LUDIQUE_ADVERTENTIE.indd   1 12/04/2021   11:2112/04/2021   11:21
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Gemeente Oosterzele zet in op  
een kwalitatief (huur)woningpatrimonium

Gemeentebestuur Oosterzele wil 
vanaf 2022 een  verordening confor-
miteitsattest invoeren. Met deze ver-
ordening wil het bestuur gefaseerd 
alle huurwoningen screenen, begin-
nend met de oudste huurwoningen. 
Een conformiteitsattest wordt uit-
gereikt wanneer een woning veilig 
en gezond is en voorzien is van ba-
siscomfort. Er wordt onderzocht of 
de basisnutsvoorzieningen aanwe-
zig zijn en goed functioneren, of er 
voldoende licht en verluchting is, of 
er gebreken of onveilige  situaties 
zijn en hoe groot de leefruimtes 
zijn. Enkel objectief waarneem bare 
 gebreken worden beoordeeld.

Woonkwaliteit: een prioriteit
Er zijn heel wat huurwoningen op de 
markt. Huur woningen moeten vol-
doen aan de vastgelegde minimale 
kwaliteitsnormen. Deze normen zijn 
decretaal vastgelegd in de Vlaamse 
Wooncode. Wie in Vlaanderen een 
woning huurt, mag er normaal ge-
zien van uitgaan dat die woning vei-
lig is. Sommige verhuurders lappen 
de opgelegde vereisten helaas wel 
eens aan hun laars.

Gefaseerde invoering
De verordening stelt dat het confor-
miteitsattest verplicht is voor elke 
nieuwe verhuring of terbeschik-
kingstelling. De verplichting is van 
toepassing voor alle nieuwe huur-
contracten in woningen van een be-
paalde ouderdom die gebruikt wor-
den als hoofdverblijfplaats:

• vanaf 1 januari 2022 voor 
woningen met kadastraal 
bouwjaar voor 1952 

• vanaf 1 januari 2024 voor 
woningen met kadastraal 
bouwjaar voor 1974

• vanaf 1 januari 2026 voor 
woningen met kadastraal 
bouwjaar voor 1996

• vanaf 1 januari 2028 voor 
woningen ouder dan twintig 
jaar

Dit attest is tien jaar geldig, maar 
zal in sommige gevallen beperkt 
worden tot vijf jaar, zoals bijvoor-
beeld bij vochtproblemen. Een ei-
genaar-verhuurder kan ook steeds 
vrijblijvend het conformiteitsat-
test aanvragen. De Gemeente 
wil streng optreden tegen schrij-
nende levensomstandigheden en 
huisjes melkers. Daarom zullen ei-
genaars die het nalaten een ver-
plicht conformiteitsattest aan te 
vragen een belasting opgelegd wor-
den. Die belasting bedraagt 1 000 
euro per wooneenheid. Is voor de 
woning na 12 maanden nog geen 
geldig conformiteits attest beschik-
baar, verhoogt de belasting tot 1 
500 euro per wooneenheid. Na 24 
maanden wordt dat 2 000 euro. 
Zonder geldig attest blijft jaar-
lijks 2 000 euro per wooneenheid 
verschuldigd.

Gemeente Oosterzele werkt 
hiervoor samen met SOLVA 
 (intergemeentelijke samenwer-
king voor streekontwikkeling in 
Zuid-Oost-Vlaanderen).

Ohbon ondersteunt kwetsbare doelgroepen 
Het lokaal bestuur van Oosterzele kent waardebon-
nen toe aan kwetsbare doelgroepen, ter ondersteu-
ning van het consumptiebudget. 

Ondertussen is het Oh-bon systeem actief dat ook ge-
bruikt kan worden om de waardebonnen ter onder-
steuning van het consumptiebudget te verdelen. Een 
voordeel daarbij is dat de Oh-bon in meerdere keren 
in verschillende zaken als betaalmiddel gebruikt kan 
worden. Vroeger moest de gebruiker het bedrag in 
een keer verbruiken. Door deze bonnen te gebruiken, kan het lokaal bestuur 

zijn kwetsbare inwoners ondersteunen en de lokale 
handelaars een duwtje in de rug geven!
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Volg ons op:
� kameleon-balegem.be   � facebook.com/KameleonBalegem   � instagram.com/kameleonbalegem
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Hoplr-tip: Lokale gids 
voor handelaars en 
verenigingen 
De lokale gids voor handelaars en verenigingen 
op Hoplr biedt een overzicht van handelaars, ver-
enigingen en organisaties uit de gemeente. Je kan 
deze gids met uitgebreide zoekfunctie raadplegen 
via ‘Meer’ (bovenaan de site of onderaan de app).

Zo registreer je (gratis) een bedrijf of vereniging 
op Hoplr:

1. Ga via de website naar de lokale gids en klik 
op ‘Toevoegen’.

2. Voeg je logo, naam, tot drie categorieën en 
een beschrijving toe. Het toevoegen van de 
juiste categorieën maakt het je buren gemak-
kelijker om je organisatie terug te vinden. 

3. Vul de contactgegevens van je organisatie in.

Eens je een bedrijf of vereniging hebt geregistreerd, 
wordt er automatisch een bedrijfsprofiel voor je 
aan gemaakt. Hoplr-leden kunnen deze raadplegen 
via de lokale gids, de buurtkaart of jouw persoonlij-
ke profiel. Je kunt je bedrijfsprofiel steeds aanpas-
sen of updaten met een status (bv. een wijziging 
van openingsuren, of maatregelen tegen corona). 
Via dit profiel kunnen Hoplr-leden je contacteren, 
met gebruik van de privé-chat.

Hoplr licht afwisselend geregistreerde verenigin-
gen en bedrijven uit binnen de buurt. Op deze ma-
nier zetten ze de lokale handel en het verenigings-
leven in de  kijker. Registreren is als handelaar 
dus zeker een meer waarde. Reclame is nog 
steeds niet toegelaten. 

Wil jij de lokale gids raadplegen of je zaak 
 registreren? Schrijf je in op Hoplr via  
hoplr.com.
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Websites Agentschap 
uitbetaling groeipakket  
in nieuw jasje

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket waakt over 
de stipte, correcte en continue uitbetaling van het 
Groeipakket door de Vlaamse uitbetalers en betaalt 
ook zelf het Groeipakket aan meer dan 220 000 
gezinnen via de publieke uitbetaler FONS. Zij ver-
nieuwden recent hun websites en leggen zo nog 
meer de focus op gebruiksvriendelijkheid. Neem 
een kijkje op groeipakket.be en fons.be

Sluitingsdagen
De diensten van lokaal bestuur Oosterzele  
zijn  gesloten op:

• donderdag 13 mei: O.L.H.-Hemelvaart
• vrijdag 14 mei: brugdag
• maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

Oosterzele tegen 
onverdraagzaamheid 
Sinds 12 maart wappert in Oosterzele de regenboog-
vlag. Normaal gezien wordt de vlag gehesen n.a.v. 
de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, 
Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) maar n.a.v. 
geweld tegen mensen met een andere geaardheid, be-
sliste Gemeente Oosterzele de vlag al vroeger te hijsen. 

De vlag blijft hangen tot de IDAHOT  op 17 mei.

#IDAHOT 
#regenboogvlag

Korte berichten
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Cultuur

Fiets de Tour de Théâtres  
en geniet onderweg op vijf plekken 
van proevertjes van cultuur
Nu theaters nog even gesloten 
moeten blijven, pakt Compagnie 
Cecilia uit met Cecilia Fietst, een 
project dat zowel theaterliefheb-
bers als fietsamateurs aanspreekt. 
De Tour de Théâtres is een beweg-
wijzerde fietstocht langs vijf podia 
in en rond het Gentse die kreunen 
onder het gemis van hun publiek. 
De fietslus van 70 kilometer – een 
stevige tijdrit – slingert van De 
Expeditie in Gent over CC Nova in 
Wetteren richting CC De Fabriek 
in Sint-Lievens-Houtem en GC 
De Kluize in Oosterzele om via 
Cultuurhuis Merelbeke weer te 
landen in De Expeditie. De route 
kan je gratis downloaden via www.
gcdekluize.be. Ter hoogte van de 
ingang en het terras van De Kluize 
tref je twee zuilen aan met daarop 

het Tour de Théâtres logo en een 
QR-code. Ze geeft je toegang tot 
het grote verhalenboek van de 
koers. Is je interesse gewekt? Pik 
dan zeker ook de andere bijzon-
dere gesprekken mee!

#niemanddiefietstzoalsgij
Begin 2021 lanceerde het Kluize-
team, met de medewerking van 
regisseur Nicolaas Rahoens 
(Adam&Eva, De Maagd van Gent, 
…), het project #niemanddie-
verteltzoalsgij, verwijzend naar de 
spreuk die de gevel van De Kluize 
siert.

Een twintigtal willekeurig geko-
zen Oosterzelenaren vormden 
tien duo’s, het podium van GC 
De Kluize werd een veilige haven 

voor een deugddoende blind 
date, een gesprek over koetjes en 
kalfjes, over ‘leven onder corona 
gesternte’, over de kleine dingen 
des levens …

Met “de koers” als metafoor voor 
het leven werd, in het verlengde 
van dit project, een blind date met 
twee in het wielrennen gepokt en 
gemazelde Oosterzelenaren: Koen 
Beeckman en Rudy Colman. Over 
het leven in de koers, over met 
je neus in de wind rijden, over-
geleverd aan, of veilig genesteld in 
de buik van het peloton, … Omdat 
niemand het zo schoon en door-
leefd vertelt zoals zij. 

Op de achterzijde van dit infozine 
vind je de kaart met de fietslus.
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Een klimaatgezond  OostVlaanderen 
met de groepsaankoop zonnepanelen 

Je kan als inwoner van Oost- 
Vlaanderen opnieuw gra tis en 
vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop zonnepanelen 
van de Provincie Oost-Vlaan-
deren. Neem deel, bespaar op 
je energiekosten en draag je 
steentje bij aan een beter leef-
milieu.

De Provincie Oost-Vlaanderen orga-
niseert voor de vijfde keer een 
groepsaankoop zonnepanelen. 

Zonnepanelen blijven een erg inte-
ressante investering, die meer op-
brengt dan spaargeld op de bank. 
Ook dit jaar krijg je de kans om via 
de Provincie Oost-Vlaanderen deel 
te nemen aan een groepsaankoop 
zonnepanelen. Door samen aan te 
kopen, verkrijgen we een scherp 
groepsvoordeel.

Deze groepsaankoop sluit naadloos 
aan bij de ambitie van de Provincie 
om samen met inwoners, organisa-
tie, steden en gemeenten, bedrij-
ven, ... werk te maken van een kli-
maatgezond Oost-Vlaanderen. De 
Provincie wil de uitstoot van broei-
kasgassen drastisch terugdringen 

en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. 
Ze doet dit o.a. door maximaal in te 
zetten op energiebesparing en pro-
ductie van hernieuwbare energie. 

Ook Gemeente Oosterzele 
ondersteunt dit initiatief. 

Gemeente Oosterzele 
ondertekende het Europese 
Burgemeestersconvenant 

en engageert zich op 
die  manier om de CO

2


uitstoot met 40 procent te 
verminderen tegen 2030.

Wie kan deelnemen? 
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen 
die eigenaar zijn van het dak, of 
huurders die expliciete toestem-
ming hebben van de eigenaar kun-
nen deelnemen. De groepsaankoop 
houdt rekening met een maximum 
van 10 kWp geïnstalleerd vermogen 
(dit komt overeen met ongeveer 
40 panelen). Ook als zelfstandige, 
kleine of middelgrote onderneming 
(KMO) of vereniging van mede-eige-
naars (VME) kan je je inschrijven. 

Hoe werkt de 
 groepsaankoop? 
Inschrijven
Je kunt je gratis en vrijblijvend 
inschrijven.

Persoonlijk voorstel op maat 
Je ontvangt een persoonlijk voor-
stel op basis van jouw inschrijfge-
gevens met een indicatie van jouw 
rendement. 

Jij beslist! 
Vind je het aanbod interessant? 
Alleen dan  accepteer je het per-
soonlijk voorstel. 

Installatie
Na een inspectie zal jouw 
zonnepanelen systeem geïnstal-
leerd worden.

Meer info 
Voor meer informatie 
over dit initiatief, surf naar 
www.oost-vlaanderen.be/zp

bel naar het gratis  nummer 
0800 26 803 (werkdagen 
van 9 tot 17 uur) of mail naar 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

Milieu en Omgeving
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Oosterzele, diervriendelijke gemeente

Het overgrote deel van onze inwo-
ners heeft wel één of meerdere die-
ren thuis. De kat en de hond voe-
ren zoals steeds de populariteitspoll 
aan, maar ze krijgen het gezelschap 
van een resem andere dieren zoals 
cavia’s, konijntjes, kippen, vogels, 
vissen, …Voor elk beestje is er wel 
een geschikt baasje of omgekeerd. 
Bovendien is Oosterzele een lande-
lijke gemeente zodat ook de boer-
derijdieren een omvangrijke groep 
innemen. Het is dus niet onlogisch 
dat het thema dierenwelzijn een 
plaats krijgt binnen het beleid. De 
laatste jaren werden er op Vlaams 
niveau al heel wat stappen onder-
nomen, met de vraag of de gemeen-
ten willen volgen. Deze legislatuur 
geeft Oosterzele graag gevolg aan 
deze oproep …en wie weet worden 
we ooit wel uitgeroepen tot dier-
vriendelijkste gemeente.

In de gemeenteraad van 17 decem-
ber werd de visienota over dieren-
welzijn in Oosterzele voorgesteld. 
De nota is opgebouwd rond drie 
krachtlijnen en is te raadplegen op 
www.oosterzele.be onder wonen/
milieu natuur en duurzaamheid/
dieren. 

Meldingen
Voor meldingen rond dieren zijn 
twee centrale meldpunten in het 
leven geroepen. Gemeentelijk is dit 
via dierenwelzijn@oosterzele.be of  
telefonisch bij de dienst om-
geving op het nummer 09 363 
99 34. Je kunt ook bij de wijk-
politie terecht op het nummer  
09 363 73 73.

Verder willen we ook diverse groe-
pen uit de gemeente die op één of 
andere manier te maken  hebben 
met of interesse hebben in dieren-
welzijn zoals dierenartsen, aller-
hande opvanginitiatieven, eigenaars 
van een manege, landbouwers, vrij-
willigers … in een nog op te richten 
werkgroep laten meedenken om 
deze nieuwe bevoegdheid verde-
re invulling te geven. 

Ben je geïnteresseerd? Hou dan ze-
ker de gemeentelijke kanalen in het 
oog voor de oproep tot kandidaten. 
Om alles werkbaar en efficiënt te 
houden, zullen we ons beperken 
tot maximum twee vertegenwoor-
digers per groep.

Losloopzones voor honden
Honden zijn van nature sociale en 
actieve dieren die het heerlijk vin-
den om vrij rond te hollen en te 
spelen. Een hondenloopweide is 
hiervoor de ideale locatie. 

Want op het openbaar domein is 
het immers verplicht om je hond 
aan de lijn te houden om veilig-
heidsredenen. Bovendien heeft 
niet iedereen voldoende ruimte 
thuis of sommige mensen zijn mis-
schien minder mobiel om de vier-
voeter elke dag uit te laten. 

Momenteel zijn er in Oosterzele 
nog geen losloopzones ter beschik-
king, maar de Gemeente wil deze 
graag voorzien. Het zou mooi zijn, 
mochten we erin slagen om per 
deelgemeente een geschikte lo-
catie te vinden. 

Ben jij een hondenliefhebber 
die toevallig de eigenaar is van 
een braakliggend terrein van 
minstens 2 500 m² en wil je dit 
laten inrichten tot hondenloop-
weide? Dan ben jij de persoon 
die we zoeken! Je kan contact 
met ons opnemen via het centra-
le meldpunt. 

Je blijft de eigenaar van het terrein, 
terwijl de gemeentelijke diensten 
zorgen voor de inrichting en het 
onderhoud ervan. Vóór het open-
stellen wordt er een reglement uit-
gewerkt, zodat de losloopzone een 
gezellig en sociaal trefpunt is voor 
baasjes en viervoeters, met res-
pect voor de omgeving en voor 
elkaar.

Milieu en Omgeving
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Nieuws van onze adviesraden

Van GROS naar GRIS! 
Toen de GROS (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking) in Oosterzele in de twee-
de helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw werd op-
gericht, zag de wereld er nog heel anders uit dan nu. 
We spraken toen nog van een 1ste, 2de, 3de en 4de 
wereld, de Berlijnse Muur was nog niet gevallen, de 
oost-west tegenstellingen (tussen 1ste en 2de wereld) 
werden doorgetrokken naar de 3de wereld, we had-
den hier “gastarbeiders” maar van (trans)migranten 
en vluchtelingenstromen was geen sprake, van globa-
lisering had bijna niemand gehoord, …Organisaties als 
11.11.11, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit e.a. en 
steungroepen van ontwikkelingswerkers en missiona-
rissen zamelden geld in om iets te doen aan armoede 
en onrecht in de 3de wereld.

Intussen leven we in één wereld, is er internet en soci-
al media, is er klimaatontregeling wereldwijd, spreken 
we van het “globale Zuiden” en het “globale Noorden”, 
zien we dat mechanismen van ongelijkheid, uitsluiting 
en armoede in Noord en Zuid dezelfde zijn en zetten 
klassieke ontwikkelingsorganisaties steeds meer in op 
sensibilisering en politieke beïnvloeding in het Noorden. 
Door economische en financiële globalisering liggen 
oorzaken van onrecht, honger, armoede, klimaatver-
andering e.d.m. in het Zuiden immers vaak deels in het 
Noorden. En dus moet er hieraan gewerkt worden. De 
schotten tussen Noord en Zuid worden weggehaald. 
Ontwikkelingssamenwerking is niet meer iets dat van 
Noord naar Zuid gaat, het wordt in Noord en Zuid sa-
men werken aan een wereld waar het goed  leven 
is voor iedereen, met respect voor de draagkracht 
van de aarde, zodat er ook nog goed leven mogelijk 
blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit kan 
 alleen maar met internationale solidariteit.

“De grootste uitdaging de komende jaren is duidelijk 
maken dat internationale solidariteit meer is dan lou-
ter ontwikkelingssamenwerking”, zegt Els Hertogen, di-
recteur van 11.11.11. “Ons gedrag en de keuzes die wij 
hier maken, hebben impact op mensen wereldwijd, 
en omgekeerd. We zijn met elkaar verbonden op een 
gelijkwaardige manier. Het onrecht en de ongelijkheid 
tussen mensen moeten we wegwerken door te her-
verdelen. En dat vraagt solidariteit over de grenzen 
heen.” Het is ook de visie van Meryame Kitir, de nieuwe 

minister van ontwikkelingssamenwerking: “Ik ben blij 
dat we met zijn allen de shift naar internationale soli-
dariteit maken”, zegt ze in gesprek met Els Hertogen. 
“Sociale rechtvaardigheid komt er maar door samen 
het systeem aan te pakken. En samen betekent: op elk 
niveau, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal”. 

Herverdelen dus. De focus op groei bedreigt immers 
de toekomst van de aarde, vergroot de ongelijkheid en 
houdt geen rekening met de mens als sociaal en spi-
ritueel persoon. We moeten zoeken naar een  ‘goede’ 
manier van leven, naar een samenleving die gebaseerd 
is op gemeenschap, duurzaamheid en solidariteit. We 
moeten werken naar een systeemverandering die ge-
baseerd is op her-verdeling i.p.v op groei. En dat 
vraagt wereldwijde solidariteit.

We laten dus de oude term ontwikkelingssamen-
werking het best achterwege. We spreken voortaan 
van  internationale solidariteit. En dus wordt de 
GROS vanaf nu omgedoopt naar GRIS (een nieuw logo 
is in de maak).
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Sport en Jeugd

Vrijetijdsaanbod kinderen en 
jongeren zomervakantie 

Er zijn heel wat leuke activiteiten gepland voor kinderen en jongeren 
in de zomervakantie! 

De vrijetijdsbrochure is te vinden op Oosterzele 
> Vrije tijd > Kinderen en jeugd > Initiatieven 
en opvang tijdens de vakanties > Inschrijven.

In deze brochure vind je ook alle info over 
 inschrijven en over de  organisatie van de 
 verschillende initiatieven.

Nieuw! Er zijn dit jaar ook vier tieneractiviteiten  
voor jongeren tot en met 16 jaar! 

We kijken uit naar een mooie, spannende, bruisende en  keiplezante 
zomervakantie! 

Tieneractiviteiten 

Walibi Vrijdag 9 juli 35 euro

Kid Rock Vrijdag 16 juli 10 euro

Escape Room Vrijdag 13 augustus 27 euro

Take a risk Dinsdag 31 augustus 10 euro

Geef je 
speelgoed en 
kinderkleren 
een nieuw 
leven!

Speelplein Kriebelplezier en BKO 
Het Vinkemolentje zijn steeds op 
zoek naar leuk speelgoed om onze 
kinderen een leuke tijd te bezorgen. 
Heb je een gezelschapsspel dat je 
niet meer speelt, zijn je kind(eren) 
te oud geworden om met lego of 
ander speelgoed te spelen? Heb je 
kleren voor kinderen tussen 2 en 5 
jaar die je niet meer gebruikt? Doe er 
de andere kinderen van Oosterzele 
een plezier mee! 

Groot karton, verkleedkleren 
en paletten
De animatoren van speelplein 
Kriebelplezier halen elke zomer al-
les uit de kast om de zotste activi-
teiten te voorzien! Daarvoor verkle-
den, knutselen en bouwen ze soms 
de gekste dingen. Heb je nog ver-
kleedkleren liggen die je niet meer 
gebruikt, grote stukken karton op 
overschot of nog ergens een pallet 
staan? Dan kunnen de animatoren 
dit misschien wel gebruiken voor 
hun activiteiten.

Kan je ons met iets plezieren? Stuur 
dan een foto van je materiaal naar 
jeugddienst@oosterzele.be en geef 
je materiaal een tweede leven! 

Oosterzele zoekt gemotiveerde 
vrijwilligers voor de 
buitenschoolse kinderopvang

Elke schooldag, voor- en na de 
 lesuren, voorziet de Gemeente 
kinderopvang door personeel 
in te zetten op de Oosterzeelse 
scholen. Onze begeleiders in de 
kinderopvang spelen hierin een 
cruciale rol. Zij staan van 7 tot 
8.30 uur paraat om de eerste kin-
deren op te vangen en komen te-
rug van 16 tot 18 uur om toezicht 
te doen op de laatste blijvertjes.

Wij zoeken studenten (min 18j), 
ouders, grootouders, werkzoe-
kenden, … die in de opvang wil-
len werken als  vrijwilliger. Er 
wordt een vrij willigersvergoeding 
voorzien. Elke helpende hand is 
welkom! 

Heb je interesse of wil je ge-
woon meer info, contacteer dan 
de verantwoordelijke van de 
buitenschoolse kinderopvang: 
nancy.eliano@oosterzele.be, tel. 
09 362 48 92
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Afgelopen paasvakantie werkten de speelplein werking van Oosterzele 
en Zottegem samen om  iedere dag een activiteit voor de kinderen 
te voorzien. Dat deden ze met de hulp van hun facebookpagina. 
Het doel was de kinderen actief bezig te houden tijdens de paas-
vakantie en ze een beetje speelpleingevoel te  geven. De animatoren 
van beide speelpleinen werkten  diverse activiteiten uit: modeshow, 
paaseitjes knutselen, brownies bakken, een knikkerbaan maken, … 
voor  ieder wat wils dus!

Het knutselen van 
een wiebelende 

paashaas!

Oosterzele en Zottegem zorgen 
voor digitale speelpleinwerking

Speelplein 
Kriebelplezier  
nu ook digitaal!

Speelplein Kriebelplezier heeft 
sinds kort zijn eigen facebook-
pagina! Je komt er te weten wat 
de kinderen spelen, wanneer 
je het best reservekleren mee-
brengt en je krijgt een unieke 
blik achter de schermen van de 
animatorenploeg! Zoek ons snel 
op en like onze pagina om op de 
hoogte te blijven.

Vlaanderen  
wandelt lokaal: 
nieuwe datum!

Normaal gezien zou op 25 april 
Vlaanderen  wandelt lokaal  plaatsvinden, 
een samenwerking  tussen Wandelsport 
Vlaanderen, Wandelsportvereniging 
Land van Rhode vzw en gemeente-
bestuur Oosterzele. Omwille van de 
coronamaatregelen kon deze dag 
niet doorgaan. Maar goed nieuws: 
 zondag 27 juni kan je je wandel-
schoenen aantrekken en eropuit 
trekken! www.landvanrhode.be
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Nieuw in de regio!
 

Sporten, afslanken, verstevigen en ontspannen met COCON
Bewegen in therapeutische infraroodwarmte geeft je metabolisme een boost

en verlicht spier-en gewrichtspijnen

 

Meer dan 170 oefeningen op maat
Kennismakingsactie tot 50 euro korting

Gratis intakegesprek
 

 

 

 

 

Portie Gezond - Instituut voor voedings- en dieetadvies, afslanking en figuurcorrectie 
onder begeleiding van gediplomeerd diëtiste en sportdiëtiste Annelies Verhelst

Detoxbodycoach - Sportvastencoach - Vegan Flex coach
Dreef 1a  -  9860 Scheldewindeke  -  0497 15 59 24  -  www.portiegezond.be - info@portiegezond.be

Scan en volg ons !

Bibliotheek

De wondere wijnwereld
De eerste stappen naar meer wijnplezier

Prijs: 45 euro
Inschrijvingen via het mailadres: landvanrode@vtbkultuur.be  
en betaling op het rekeningnummer BE59 8905 4419 8626. 
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

Verdere inlichtingen: Sabine De Boose - 0497 35 61 96

Deze sessies (12, 19 en 26 mei) zijn volzet. 

Later op het jaar volgt nog een Tour de France, een Giro 
d’Italia en twee avonden met bubbels. Het worden 
beslist boeiende avonden!



www.oosterzele.be20

Nieuw boek De Kroniek van de familie 
d’Evora y Vega. Eerst baronnen,  
later markiezen van Rode
Françoise Verhoosele (Heem-
kundige Kring Land van Rode) 
bracht recent een boek uit over 
de familie Rodriguez d’Evora y 
Vega. Het boek vertelt de rijke 
geschiedenis van de familie 
Rodriguez, die in de 16de eeuw 
neerstreek in  Vlaanderen. Het 
boek telt 207 bladzijden en 229 
afbeeldingen. Françoise vertelt 
er meer over.

Hoe is dit boek tot stand 
gekomen?
“Ik was tot de vaststelling gekomen 
dat er tegenstrijdige gegevens te 
vinden waren over die familie en 
omdat die familie een zeer grote 
rol gespeeld heeft in het Land van 
Rode wou ik er het fijne van weten.”

“Ik heb een stamboom gemaakt aan 
de hand van de originele primaire 

bronnen zijnde de parochieregis-
ters in het Ancien Régime en de 
burgerlijke stand vanaf de Franse 
Revolutie om een zicht te krijgen op 
de verschillende generaties van die 
familie. Daarna heb ik in de archie-
ven (Rijksarchief, stadsarchief Gent, 
RUG) gegevens gezocht. Gegevens 
die ik in de literatuur vond, heb ik 
getoetst aan de originele documen-
ten uit die archieven.”

Waarover gaat het boek?
“Dit boek vertelt het verhaal van de 
familie Rodriguez d’Evora y Vega, die 
in de 16de eeuw vanuit Spanje via 
Portugal naar Vlaanderen kwam. 
Een deel van de familie belandde 
in Antwerpen, waar ze hun handel 
uitbreidden en verschillende palei-
zen en huizen aankochten.

In 1602 kocht Simon I het Land 
van Rode, een van de vijf baande-
rijen in het Land van Aalst. Amper 
één jaar later werd hij er baron. In 
1682 werd deze baronie verheven 
tot markizaat, en de markies bleef 
heer van het Land van Rode tot aan 
de Franse Revolutie, het einde van 
het Ancien Régime.

De vanaf de 17de eeuw in hoofdzaak 
Gentse familie Rodriguez kocht het 
kasteel Succa in Destelbergen en 
verschillende herenhuizen in Gent.

De familie trad ook op als bouwheer 
in Beerlegem en Scheldewindeke. 
Zij waren ook weldoeners voor de 
gemeenten in het Land van Rode, 
bijvoorbeeld bij de bouw van de 
kerken in Bottelare en Oosterzele.”
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Nieuws uit Oosterzele

Zijn er vandaag nog afstam
melingen van de familie 
Rodriguez d’Evora y Vega?
“De laatste naamdrager is over-
leden in 1906 en begraven in 
Bottelare. Maar er zijn nog afstam-
melingen langs de verschillende 
vrouwelijke lijnen. Het is onze be-
doeling verschillende van die na-
zaten te contacteren en hen uit 
te nodigen op de voorstelling van 
het boek op 18 september 2021 
(als corona het toelaat uiteraard).”

Wat gebeurt er dan in 
 september?
“Op Open Monumentendag (zon-
dag 12 september) is er de tentoon-
stelling over de familie Rodriguez 
d’Evora y Vega in de kerk van 
Moortsele, voor iedereen die be-
langstelling heeft voor geschiede-
nis of voor de geschiedenis van zijn/
haar eigen dorp of louter uit nieuws-
gierigheid en met onuitgegeven ma-
teriaal. De week nadien, op zaterdag 
18 september, is dan de officiële 
voorstelling van het boek waarop 
iedereen die het boek kocht wordt 
uitgenodigd. Dat vindt ook plaats 
in de kerk van Moortsele. De ge-
nodigden zullen dan de tentoon-
stelling ook kunnen bezoeken met 
een receptie achteraf.”

Is alles al gezegd over de fam
ilie Rodriguez d’Evora y Vega?
“Neen, helemaal niet: er zijn vele do-
cumenten die nog ontsloten moe-
ten worden en dan spreek ik niet 
van documenten die bijvoorbeeld 
verkeerd gecatalogeerd zijn en die 
later misschien bij toeval zullen ont-
dekt worden.”

Het boek kost 34 euro en 
is af te halen na afspraak 
(Hundelgemsesteenweg 
101/A301 in Merelbeke of 
kan per post verstuurd 
worden (6,5 euro)). Betalen 
kan op rekening BE47 9733 
7889 6380 op naam van 
Land van Rode Publicatie. 
Het boek is af te halen op 
afspraak via 09 362 69 95 
of landvanrode@skynet.be. 

Zoek je steun voor jouw erfgoedproject?  
Erfgoed Viersprong geeft je een duwtje in de rug! 

Heb je plannen voor een leuk project? Heb je daar-
bij aandacht voor cultureel erfgoed zoals oude foto’s, 
de geschiedenis van je vereniging, tradities, objecten 
met een verleden, verhalen, archiefstukken, ritue-
len, ambachten, …? Erfgoed Viersprong ondersteunt 
graag jouw erfgoedproject. Je kan bij hen terecht voor 
advies, inspiratie, relevante contacten, communicatie, 
een uitleendienst én projectsubsidies tot maximum 
1 500 euro. De focus ligt hierbij op vernieuwende 
ideeën, participatie, samenwerking en duurzaam-
heid. Zie je het heel groots? Eén inspirerend partici-
patief project per jaar kan in aanmerking komen voor 
‘coproductie’. Dan wordt Erfgoed Viersprong jouw 
projectpartner: je kunt rekenen op personeelsinzet 
en tot 4 000 euro subsidie ontvangen.

Meer info? 
Indienen kan driemaal per jaar: voor 20 mei, 20 sep-
tember of 20 januari Neem vooraf zeker contact 
op met Erfgoed Viersprong om je project samen te 
bespreken. Meer info op www.erfgoedviersprong.be 

Vragen?
Contacteer Erfgoed Viersprong via info@4sprong.be  
of op 09 362 87 19.
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten zijn onderhevig aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden.  
Neem zeker contact met de organisator om te checken of een activiteit kan doorgaan. 

maandag 3 mei t.e.m. 18 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 4 mei – 19 tot  
22 uur: kleding naaien  
voor gevorderden
polyzaal De Appelaar 
Femma Oosterzele 

 monique_roels@hotmail.com

maandagen 3, 10, 17 en 31 
mei van 13 tot 14.30 uur 
(groep 1) en van 15 tot 16.30 
uur (groep ): 
lijndans 
polyvalente zaal van de sporthal of buiten 
3 euro/dansontmoeting 

 maes61rita@gmail.com

dinsdag 11 mei – 19 uur
kookles Valduvis
parochiecentrum Balegem 
Ferm Balegem  

  Mieke Sepelie: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

dinsdag 11 mei: uur en 
plaats nog te bepalen 
kruisdag 
Landelijke Gilde 
Scheldewindeke i.s.m. Ferm Scheldewindeke 
en Landelijke Gilde Oosterzele 
gratis  

 Mia De Duytsche: 09 362 82 70

vrijdagen 21 en 28 mei; 4 en 
11 juni van 9.30 tot 11 uur
lijndans voor gevorderden 
grote zaal (1/3 van de zaal); enkel bij 
coronaversoepelingen – lesgeefster 
Christiane Van Durme (Wetteren Okra) 

 maes61rita@gmail.com 

dinsdag 25 mei – 19 uur
hobbyclub
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem  
4 euro  

  Antoinette Verlinden: 09 362 60 13 
rafdepaepe@hotmail.com

nog tot eind mei: 
coronawandeling, 
individueel, startpunten bij 
de wijkverantwoordelijken 
inhaallessen cursus 2020 
Ferm Balegem
gratis 

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

dinsdag 1 juni – 19 uur: 
avondwandeling, 
 parochiecentrum Balegem 
Ferm Balegem 
gratis 

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

donderdag 3 juni: plaats  
en uur nog te bepalen
fietsengluren 
Ferm Scheldewindeke 
prijs nog te bepalen

  Nicole De Bacquer: 09 362 71 86

iedere woensdagavond  
20 uur in juni en juli 
19.30 uur in augustus
avondfietstocht 
met start op het Marktplein van 
Scheldewindeke
Ferm Scheldewindeke 
gratis 

  Mia De Duytsche: 09 362 82 70

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

iedere zondagochtend  
– 9.30 uur
Nordic Walking 
Marktplein Scheldewindeke
Ferm Scheldewindeke
gratis 

  Nicole De Bacquer: 09 362 71 

iedere eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand:   
AlAnon 
GILO Oosterzele 
anonieme hulp voor mensen die leven in 
de nabijheid van anderen die veel alcohol 
gebruiken en die daaronder leiden. 

  Bel 03 18 50 56 en laat je 
doorverwijzen

Normaal gezien organiseert 
Gemeente Oosterzele i.s.m. 
het Gijzels Genootschap 
van de Kerkuil  ieder jaar 
in mei een herdenkings-
plechtigheid rond de Slag 
om Gijzenzele - Kwatrecht. 
Omwille van de coronamaat-
regelen zal die herdenking dit 
jaar op een  beperkte manier 
plaatsvinden.
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Wandeling

De heks  
van Balegem
Info: 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be 

We nemen je mee op sleep-
touw voor een wandeling 
doorheen de verborgen 
geschiedenis van Balegem. Op 
verschillende plaatsen langs 
de route kan je met je smartp-
hone een QR-code scannen en 
krijg je vervolgens prikkelende 
vertelsels te horen, van myste-
rieuze verhalen tot bijzondere 
anekdotes die zich in Balegem 
hebben afgespeeld. 

Vertrek- en eindpunt is Stokerij 
Van Damme. De tocht van om 
en bij de 5 km leidt je onder 
meer langs de Guillotinemolen, 

de Balegemse kerkhoven, de 
Duivelskapel en andere hoekjes 
die je misschien wel kent maar 
nadien in een ander licht zal 
zien.

Vanaf 24 april 2021 wordt de 
wandeling blijvend ter beschik-
king gesteld. Het traject is 
te verkrijgen in  Stokerij Van 
Damme en de bibliotheek of 
kan je downloaden via de web-
site van Toerisme Oosterzele:  
https://oosterzele.bibliotheek.
be/toerisme. 

Bibliotheek en Toerisme Ooster-
zele i.s.m. Erfgoed Viersprong 
en Heemkundig Genootschap 
Land van Rode.

voorzitter gemeenteraad 
Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

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

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

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

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

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

schepen / voorzitter BCSD 
Els De Turck
Ruimtelijke Ordening, omgevingsver-
gunning (vroeger: stedenbouwkundi-
ge 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

SOLVA organiseert i.s.m. Fluvius 
en Dialoog vier Energiefit-sessies 
over dakisolatie,  energiezuinig 
ventileren, raam- en muur-
isolatie en energiezuinig verwar-
men. Iedere sessie duurt ander-
half uur en start telkens om 19.30 
uur. Om zo veel mogelijk in woners 
de kans te bieden om deel te 
 nemen, wordt iedere sessie twee-
maal georganiseerd. Inschrijven 
via www.fluvius.be/nl/thema/ 
benoveren/energiefitsessies

• dinsdag 1 en woensdag 2 juni: 
dakisolatie

• dinsdag 8 en woensdag  
9 juni: energiezuinig 
ventileren

• dinsdag 15 en woensdag 16 
juni: raam- en muurisolatie

• dinsdag 22 en woensdag 23 
juni: energiezuinig verwarmen
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Een idyllische fietstocht langs vijf podia in en rond het 
Gentse die kreunen onder het gemis van hun publiek. 

De fietslus van 70 kilometer – een stevige tijdrit – 
slingert van De Expeditie in Gent over CC Nova in 

Wetteren richting CC De Fabriek in Sint-Lievens-
Houtem en GC De Kluize in Oosterzele om via 

Cultuurhuis Merelbeke weer te landen in De 
Expeditie. 

Uiteraard kan je op eender welk punt in- 
en uitstappen, in de richting die je zelf 

verkiest. 
 

Op elke pleisterplek krijg je 
een stukje cultuur aangeboden. 
Van mini-expo’s over tafelgesprekken 
tot animatiekunstwerkjes: wij zijn er 
om je culturele honger te stillen. In de 
buitenlucht, en volstrekt coronaproof. 
Zo kunnen we weer wat meer cultuur 
beleven zoals het hoort: samen!

Tour De théâtres

CC
NOVA

CC
DE FABRIEK

GC
DE KLUIZE

CULTUURHUIS
MERELBEKE

DE
EXPEDITIE

START

58.8km

59.5km

65.6km

66.8km

68.1km

niemand die fietst zoals gij


