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Beste Oosterzelenaar

We blikken even terug om nadien vooruit te kijken en dapper verder te doen!

Wat gaat een jaar toch snel! We zijn alweer november. De maand van Allerheiligen 
en Wapenstilstand, alsook van avonden die steeds langer worden met donkere 
ochtenden…

De straatverlichting klopt meer uren. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen 
om de traditionele straatverlichting op termijn volledig te vervangen door 
energiezuinige ledverlichting. Ledverlichting zorgt voor een beter verlichtings
comfort voor een lagere energieprijs.

Verder zetten we in op ‘mobiliteit’ en doen we veel inspanningen voor de zachte 
(zwakke) weggebruiker. Over enkele weken wordt de fietsverbinding tussen 
BalegemZuid en Zottegem geopend en we zijn volop het laatste deel tussen 
Windeke en Balegem aan het voorbereiden. We rekenen erop dat we in 2023 
deze werken kunnen aanvatten. We hebben ook gezorgd voor een ontsluiting 
van Gootje/Rooigemstraat naar de fietssnelweg.

Als afsluiter wil ik nog de aandacht vestigen op de komende winter. Of hij koud, 
zacht, droog of nat zal zijn, kunnen we niet voorspellen. Ik kan wel meegeven dat 
onze diensten zich er zo goed mogelijk op voorbereiden. Lees ook zeker de tips 
verder in dit magazine zodat je de winter zonder zorgen doorkomt.

Tot slot wil ik nog even halt houden bij 1 november. Op Allerheiligen herdenken 
we traditioneel onze overleden familieleden, meestal met een bezoek aan de 
begraafplaats. Onze groendienst steekt een tandje bij om ervoor te zorgen dat 
de kerkhoven er verzorgd bij liggen, zodat iedereen in rust en sereniteit zijn 
geliefde kan bezoeken. 

Ik wens u veilige en gezellige wintermaanden!

Schepen van openbare werken, openbaar groen en mobiliteit
Christ Meuleman

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele
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Infrastructuur

Bijen koning(in) in feestelijk 
geopende bijenhal! 

Aan de site Groot Bewijk vond op 11 september de 
feestelijke opening van de nieuwe bijenhal plaats. Die 
staat in het midden van een bloemrijke en bijenvrien
delijke omgeving met fruitbomen, hagen en bloemen
borders. Een ideale plek voor de insecten die zeker 
ook de bewoners van het woonzorgcentrum, de assis
tentiewoningen en de ruime omgeving zal aanspreken 
als een rustige oase. De nieuwe bijenhal biedt plaats 
aan een leslokaal en vier bijenkasten. Imkers kunnen 
hun bijenkasten ook in open lucht plaatsen, maar een 
bijenhal beschermt de kasten tegen extreme weers
omstandigheden.

Bijen van levensbelang
Oosterzele zet sterk in op biodiversiteit en het 
 creëren van bijenvriendelijke omgevingen omdat 
bijen cruciaal zijn voor onze voedselproductie. Bijen 
zorgen niet alleen voor honing, via bestuiving staan 
ze in voor 80% van de groenten en fruit die je in de 
supermarkt vindt. 

Geen wonder dus dat het gemeentebestuur verschil
lende initiatieven neemt om de bijenpopulatie in stand 
te houden: geen enkel gebruik van pesticides of bestrij
dingsmiddelen (door de gemeentelijke diensten), aan
plant van 3.000 ecologisch geteelde bloembollen, 
deelname aan de actie maaimeiniet, bloemperken 
aan scholen en op dorpspleinen, het creëren van bio
diverse plekken en het stimuleren van geveltuintjes bij 
particulieren. 

Onder impuls van de bijenwerkgroep onder leiding van 
imkers Prof. Em. dr. Frans Jacobs, Carine De Sutter, 
Maurice De Waele en Bart Vermeir worden in de bijen
hal ook tal van educatieve initiatieven genomen om 
kinderen, scholieren en volwassenen het belang van 
bijen bij te brengen. De bijenwerkgroep voorziet ook 
bijscholingen voor imkers. 

Uitreiking prijzen bloemenwedstrijd

Om biodiversiteit te stimuleren en onze gemeente 
extra op te fleuren organiseerde het gemeentebestuur 
een bloemenwedstrijd voor alle inwoners. Binnen de 
categorieën ‘de mooiste siertuin’, ‘de mooiste bebloe
ming van een gevel of aangelegd geveltuintje’ en ‘de 
meest ecologische tuin’ ontvingen we 21 deelnames. 
De winnaars gingen naar huis met Ohbonnen met een 
waarde tussen 20 en 150 euro of een troostprijs. Pro
ficiat aan alle winnaars! Heb je een prijs gewonnen en 
kon je niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking? Haal 
je prijs op in het gemeentehuis (voor 30 juni 2022). 

Blijf je tuin, hoe klein ook, inrichten met veel bloemen 
want zo creëer je een bijenvriendelijke omgeving en 
help je mee de biodiversiteit van onze gemeente in 
stand te houden. 

@ Danny De Lobelle

@ Danny De Lobelle
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Oosterzele huldigt ereburgers 

Eind mei kende het gemeentebestuur de titel 
van ereburger toe aan troubadour, kunstschilder 
en dichter Gerard Vekeman. Gerard woonde en 
werkte zijn hele leven in Moortsele en raakte in 
de jaren 70 bekend in ons land met zijn liedje ‘Ikke 
met de rikke’. Gerard maakte niet alleen Vlaamse 
liedjes, hij gaf ook verschillende dichtbundels uit, 
maakte tal van portretten van bekende Vlamingen 
en volkse taferelen en was ook beeldhouwer. Een 
man van vele talenten dus, die op 24 september 
door het gemeentebestuur werd gehuldigd als ere-
burger van Oosterzele. Wij zochten de krasse tach-
tiger op in Moortsele.

Mijnheer Vekeman, vooreerst proficiat met het ere-
burgerschap van Oosterzele! Een terechte erkenning 
voor uw rijkelijk gevulde artistieke carrière. Vanaf 
wanneer ontbrandde die creatieve microbe in u?
Gerard Vekeman: Vanaf mijn prille kindertijd al 
droomde ik er meermaals van. Zo was zingen een van 
mijn grootste vreugdes: vanaf mijn vijfde levensjaar 
bracht ik liedjes voor familie, vriendjes enz. Dat waren 
uitingen die zich langzaam aan met de jaren verder 
ontwikkelden om van mijn stem later (in de toekomst) 
iets te maken. Wat ook is gebeurd. 

U bent wat men noemt een creatieve duizendpoot. 
U was als geen ander meester van en over verschil-
lende disciplines. Hoe combineerde u dat allemaal?
Gerard Vekeman: Van nature ben ik iemand met een 
grote, aangeboren, innerlijke verbeeldingskracht en 
doorzettingsvermogen. Mijn verbeelding stopt nooit, 
waardoor ik er in slaag om dagelijks creaties terzelf
dertijd te bedenken. Zo gaat het met het componeren 
van liederen, schrijven van liedjesteksten, gedichten 
voortbrengen, beelden maken, die ik altijd vastleg voor 
het leven. Zo heb ik al mijn talenten gedurende een 
halve eeuw ontwikkeld als een hoogste goed. Ik heb 
altijd de gedachte gekoesterd om na mij veel achter 
te laten, als een soort levensdrift die tot op vandaag 
en op mijn gezegende leeftijd blijft door zinderen. 
Sinds de lockdown in maart 2020 heb ik bijvoorbeeld 
115 portretten gemaakt, o.a. van de koning, onze pre
mier, Delphine Boël, de oude bisschop van Gent, Joke 
Schauvliege en van veel vrienden en kennissen. 

U creëerde enorm veel. Waar haalde u de energie en 
de inspiratie?
Gerard Vekeman: De energie haalde ik altijd uit een 
diep verbeeldingsproces. Zo kon ik alles uit mij halen 
dat de dagelijkse dingen ruim oversteeg, waardoor ik 
steeds schoonheid wilde brengen in deze verhakkelde, 
materialistische wereld. Mijn inspiraties haalde ik uit 
ontelbare ontmoetingen met mensen, na en tijdens 
mijn vele optredens in Vlaanderen. De thema’s in mijn 
werk zijn ook altijd zeer sociaal gericht: geldzorgen, 

Dubbelinterview

“ Ik ben ervan  overtuigd dat 
mensen die niet van kunst 
houden, een zekere tekort
koming moeten ervaren en 
veel schoonheid moeten 
missen.”
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humor, verdriet, vrijheid, enz. Het klopt dat ik veel heb 
gecreëerd: ik maakte meer dan 1.000 schilderijen, meer 
dan 1.000 tekeningen (550 schilderijen hangen nog bij 
mij thuis, maar veel schilderijen heb ik een tweede keer 
overschilderd omdat schilderen over een ander schil
derij een mooiere en diepere patine geeft dan schilde
ren op een wit canvas), ik schreef 3 novellen, maakte 
25 beeldhouwwerken en componeerde 500 liedjes. In 
2013 won ik de VlaamsNationale auteursprijs voor de 
liederenbundel ‘Toeven tussen notenbalken’. 

Van de beeldhouwwerken die ik maakte in brons en 
klei heb ik er een aantal verkocht, maar de meeste 
staan nog altijd bij mij thuis. Ik heb ook 350 schilderijen 
geschonken aan mijn kinderen, maar de rest staat hier 
nog bij mij thuis en in mijn atelier zodat de mensen er 
nog kunnen naar komen kijken. Op mijn leeftijd ben ik 
niet meer echt gesteld op verkoop, ik kan ook moeilijk 
afscheid nemen van mijn werk. Daarvoor hou ik te veel 
van mijn kunst. 

Als u terugkijkt op uw fantastische loopbaan, waar 
bent u dan het meest trots op?
Gerard Vekeman: Dat ik mijn verbeelding ten volle 
heb kunnen uiten en vastleggen om datgene te doen 
wat me zeer dierbaar is. En dat is de kunst. Ik wou na 
mij niet alleen een doodsprentje achterlaten, maar 
een veelzijdig oeuvre. Vooral dat vind ik hoogst bijzon
der als scheppend kunstenaar: dat mijn ganse leven 
mocht bestaan uit schoonheid en creatie. 

Oosterzele erkent u nu als ereburger. Is er iets, 
uiteraard naast uw ongelofelijk creatief palmares, 
dat u nog wil delen met Oosterzele en haar inwo-
ners? Wat wenst u uw gemeente toe? 
Gerard Vekeman: Ik wens eigenlijk dat ik met de 
gemeente en haar totale bevolking mijn kunstbeleving 
kan blijven delen, want mijn kunst staat ten dienste van 
iedereen en vooral ook van de kunstminnende mens 
die in mooie dingen is geïnteresseerd. Als ik terugkijk op 
mijn leven dan denk ik oprecht dat ik één van de geluk
kigste mensen ben omdat mijn leven sinds 1971 altijd 
gevuld is geweest met schoonheid en creativiteit. Ook 
tijdens de coronaperiode kon ik mij uitleven in de kunst 
en dat is mijn grote redding. Ik ben ervan overtuigd dat 
mensen die niet van kunst houden, een zekere tekort
koming moeten ervaren en veel schoonheid moeten 
missen. En dat vind ik bijzonder jammer. Als ik tot slot 
nog iets mag delen, dan is het wel dit kwatrijn:

Ooh kunst die mens verheft
In ’t moede soms van dagen
Waar lied en dicht een zegen zijn
Om ons steeds voort te dragen

Oosterzele kende in oktober 2020 ook postuum 
de titel van ereburger toe aan professor-emeritus 
Johan Taeldeman. Prof. dr. Taeldeman was een 
taalkundige en deed veel onderzoek naar Vlaamse 
dialecten. Hij was een begenadigd spreker en 
gaf in zijn carrière les aan duizenden studenten 
 Germaanse Filologie aan de Universiteit Gent. 
Lange tijd was hij de enige hoogleraar Neder-
landse taalkunde. Tijdens zijn leven roerde hij zich 
ook vaak in het maatschappelijke debat rond taal-
variatie en taalbeleid waarin hij zich uitsprak tegen 
de opkomst en dominantie van de tussentaal. Hij 
was als inwoner een pleitbezorger voor het voort-
bestaan van het Oosterzeels dialect. In samen-
werking met Erfgoedcel Viersprong Land Van 
Rode en de Oosterzeelse seniorenraad bracht hij 
in 2011 nog het “Woordenboek van de Oosterzeel - 
se dialecten” uit. Johan Taeldeman werd geboren 
in Maldegem-Kleit in 1943 en stierf in 2017 in 
zijn woonplaats Balegem op 73-jarige leeftijd. De 
gemeenteraad kende hem unaniem de titel ere-
burger van Oosterzele toe.

Op 24 september huldigde het gemeentebestuur 
Johan Taeldeman postuum als ereburger. We spraken 
kort met zijn weduwe, mevrouw Lieve De Swaef, vlak 
voor de huldiging. 

Professor-emeritus Johan Taeldeman kreeg drie jaar 
na zijn overlijden de titel ereburger van Ooster zele. 
Zou Johan dat zelf geapprecieerd hebben, denkt u? 
Lieve De Swaef: Hij zou dat zeker geapprecieerd 
hebben, vooral omdat hij die titel beschouwd zou 
hebben als een erkenning van al de Oosterzelenaars 
die op een of andere manier hun bijdrage geleverd 
hebben aan o.a. de realisatie van het Oosterzeels 
woordenboek, hetzij in de werkgroepen, hetzij door 
informele gesprekken, eventueel tussen pot en pint.

Hoewel hij niet geboren werd in Oosterzele had 
Johan wel een bijzondere band met zijn woonplaats. 
Kan u daar iets meer over vertellen?
Lieve De Swaef: In zijn heimat, Kleit, moet Johan een 
speciale antenne ontwikkeld hebben, waardoor hij 
aanvoelde waar het goed leven was, waar gemeen
schappen net dat ietsje meer hebben wat het leven 
extra glans geeft. Na Kleit heeft hij hoofdzakelijk op 
twee plaatsen gewoond: eerst in Landegem met zijn 
gezin. Ook daar voelde hij zich zeer betrokken, wat zich 
er vooral geuit heeft in zijn politiek en maatschappe
lijk engagement. Verder in Oosterzele (eerst in Lands
kouter en daarna in Balegem). Al lang wilde hij richting 
Vlaamse Ardennen trekken, omwille van de natuur, 

Dubbelinterview
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maar vooral omwille van de warmte van de bewoners. 
En die heeft hij in onze gemeente zeker gevonden. 
Vandaar dat hij meteen toestemde toen de gemeente 

bij monde van Paul Cottenie hem voorstelde een 
woordenboek van het Oosterzeels te maken. De groep 
mensen die hem toen bijgestaan hebben, heeft zijn 
verbondenheid met de gemeente en haar inwoners 
nog versterkt.

Als u terugblikt op zijn rijk gevulde academische 
loopbaan, wat acht u zelf de grootste nalatenschap 
of verdienste van Johan? 
Lieve De Swaef: Het is moeilijk daar één ding uit 
te pikken. Hij was passioneel bezig met ‘zijn’ weten
schap, heeft tal van wetenschappelijke artikels en ook 
boeken gepubliceerd, werd gevraagd op nationale 
en internationale congressen. Maar wat hij het liefst 
deed, was les geven. Hij prees zich gelukkig dat hij had 
mogen studeren (dat was in zijn tijd en in zijn soci
aal milieu niet evident) en hij wilde de maatschappij 
daarvoor iets teruggeven. Daarom gaf hij met hart en 
ziel les en ging hij ook vaak lezingen geven voor allerlei 
verenigingen.

Dubbelinterview

“De groep mensen die hem 
bijgestaan hebben bij het 
 Oosterzeels woordenboek, 
heeft zijn verbondenheid 
met de gemeente en haar 
 inwoners nog versterkt.”

Tijdens de huldiging van 
de Oosterzeelse ereburgers 
ontving Lieve De Swaef een 
geschilderd doek van Johan 
Taeldeman uit handen van 
kunstenaar en medeere
burger Gerard Vekeman. 
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NIEUWJAARSRECEPTIENIEUWJAARSRECEPTIE
Begin 2022 klinkt het gemeentebestuur 
graag met jou, je familie en je buren 
op een nieuw jaar!

Hou onze gemeentelijke website (oosterzele.be) 
en onze facebookpagina in het oog!
De exacte locatie en datum worden in november 
bekendgemaakt.

● Hartverwarmende hapjes & drankjes

● Deugddoende ontmoetingen

● Sfeervolle live muziek

Verplicht inschrijven vóór 1 januari 2022!

Hoe inschrijven? 
via nieuwjaar@oosterzele.be 
of 09 362 50 09 of in het gemeentehuis

Kunstenaars pimpen nutskasten

Je vindt ze overal in het straatbeeld: de grijze elektri
citeits en telecomkasten die ervoor zorgen dat elke 
inwoner elektriciteit, televisie, internet en telefonie in 
huis heeft. Oosterzele besliste recent om die saaie nuts
kasten te laten beschilderen en ze zo om te toveren tot 
ware kunstpareltjes. De kunstenaars kregen als thema 
‘vrijheid’ mee. Het thema verwijst niet alleen naar de 
bevrijding na de Tweede Wereldoorlog maar ook naar 
de vrijheid waarnaar we zo verlang(d)en na corona. Dit 
jaar nemen de kunstenaars zo’n 10 nutskasten onder 
handen. Voor de gelegenheid werd een wandelroute 
van 5 km uitgestippeld die de mooiste werken van de 
Halve Maanroute en de Bunkerroute combineert. 



Tot 510 km volledig elektrisch rijbereik en ultrasnel opladen (in minder dan 
4,5 minuten voor 100 km)! Laat je verrassen door zijn pittige prestaties, geniet 
van zijn uiterst geavanceerde connectiviteit of schakel je EV6 in als een 
handige, draagbare stroomvoorziening voor je dagelijkse of recreatieve 
activiteiten. De Kia EV6, al net zo energiek als jij.  

Nu reeds bestelbaar, leverbaar vanaf het najaar.

Ga langs bij je Kia dealer of surf naar kia.be.

58 kWh = 14,7 kWh/100 KM • 77 kWh = 15,8 kWh/100 km •  0 CO2/KM (WLTP) 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
De cijfers voor de volledige elektrische actieradius weerspiegelen de verwachte resultaten conform WLTP en zijn in afwachting van homologatie 
vóór de definitieve bevestiging. De cijfers voor de laadsnelheid verwijzen naar de testresultaten van Kia, de definitieve cijfers zullen in een later 
stadium worden meegedeeld.* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).  
** De getoonde afbeeldingen en modelinformatie zijn ter illustratie en kunnen worden gewijzigd.
V.U.: 

De EV6.
Inspireert elk traject.

ELEKTRISCH

Dealership 
Logo

Dealership Name
123 Any Street , Any City, 
Any State, 12345
Tel : 012 - 3456 7890 
www.dealership.com

VU: Kia Zottegem, Industrielaan 7, 9620 Zottegem

Garage Scheerlinck
Industrielaan 7
9620 Zottegem
T 09 360 60 87
info@kiazottegem.be
www.kiazottegem.be
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IZOO Oosterzele, van zondagsschool 
naar betaalbaar en kwaliteitsvol woonproject

Het IZOO (Instituut Zusters Onbevlekte Ontvan-
genis) is een begrip in Oosterzele. Duizenden 
Oosterzelenaren liepen er school maar vandaag 
blijft enkel de basisschool over. Wanneer, in 1832, 
de nonnen zich in het klooster vestigen, start de 
rijke schoolgeschiedenis van het IZOO die begon 
als zondagsschool voor kansarme kinderen. Nu 
189 jaar later wordt de plek nieuw leven inge-
blazen en opgewaardeerd. Het sociale karakter 
van deze historische locatie wordt verderge-
zet door de bouw van betaalbare en duurzame 
appartementen. Een buitenkans voor gezinnen 
of alleenstaanden die in hartje Oosterzele hier-
door kwaliteitsvol zullen kunnen wonen en veel 
groene ruimte zullen vinden.

Betaalbaar en duurzaam

De geschiedenis van het IZOO begint in 1832 toen de 
Zusters Apostolinnen eigenaar werden van het kloos
ter en er werd bepaald dat ze verplicht waren een 
zondagsschool en een spinschool voor kansarme kin
deren op te starten. De onderwijsactiviteiten evolueer
den met de jaren, er was een kostschool, er kwam een 
middelbare school en de zusters bleven zich tot 2004 
inzetten voor het onderwijs. Wanneer de laatste zus
ters Apostolinnen uit de school vertrokken en in 2010 
de middelbare school sloot, bleven de kloostergebou
wen verweesd achter. Vandaag vind je er enkel nog de 
basisschool.

De leegstaande gebouwen werden uiteindelijk door 
scholencampus IZOO vrijgegeven met als doel de plek 

nieuw leven in te blazen en op te waarderen. Ze maken 
nu plaats voor betaalbare en duurzame appartemen
ten die zowel te huur als te koop zullen komen voor 
wie aan de voorwaarden van sociaal huren, kopen of 
lenen voldoet.

De geklasseerde gevel van het klooster en de kapel 
maken deel uit van het collectief geheugen van Oos
terzele en zijn in het ontwerp van het project dan ook 
behouden. Beiden worden gerestaureerd. De kapel 
krijgt een nieuwe bestemming en wordt een multifunc
tionele ruimte.

13 koopappartementen, 26 te huur

De 26 huurappartementen en 13 koopappartementen 
situeren zich rond een centrale binnentuin. Daaronder 
komt een parkeergarage met 44 open staanplaatsen, 
bergruimtes en technische ruimtes. Drie koopapparte
menten en drie huurappartementen zullen bovendien 
geschikt zijn voor mindervaliden.

Rond de groene binnentuin komt een rondgang op elk 
niveau. Het is een knipoog van de Abscis architecten 
naar de oude kloostergang. Op deze manier kunnen 
ze verschillende types van appartementen realiseren.

De appartementen achter de kloostergevel zijn hoofd
zakelijk gericht op het dorp en krijgen een zwevend 
terras, de appartementen in de achterbouw kijken 
uit op het nieuw aan te leggen park achteraan en de 
appartementen in het midden op de rustige binnen
tuin – waardoor ze een meer intiem karakter krijgen. 

Sociale Zaken

© Beeldbank Onroerend Erfgoed/ 402187 © Abscis architecten
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Sociale Zaken

De koopappartementen hebben twee of drie slaapka
mers en worden casco opgeleverd. Een voordeel voor 
de koper die hierdoor de inrichting naar eigen wens 
kan afwerken. De huurappartementen hebben één, 
twee of drie slaapkamers.

Alle appartementen voldoen aan de geldende norme
ring qua comfort en energieverbruik en zijn ook voor
zien van goede akoestische isolatie. Er worden ook 
zonneboilers voorzien en groendaken. En dus zullen 

deze appartementen weldra voor verschillende gezin
nen en alleenstaanden een comfortabele thuisbasis 
vormen in het landelijke Oosterzele.

Wie geïnteresseerd is, neemt best contact op 
om zich in te schrijven: 053 77 15 18. 

Info: 
www.shm-denderstreek.be/in-de-toekomst/

www.oosterzele.be10

Alle voorwaarden om sociaal te kunnen huren, kopen of lenen vind je op www.shmdenderstreek.be 

Inkomensgrenzen belastbaar inkomen Kopen/Lenen Huren

Alleenstaande (zonder persoon ten laste) € 41.096 € 25.317

Alleenstaande met ernstige handicap € 45.200 € 27.438

In de andere gevallen € 61.638 € 37.974

Per persoon ten laste te verhogen met € 4.104 € 2.123
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Gladheidsbestrijding 

Snel van Zottegem naar Gent 

Zien en gezien worden
De dagen worden korter en donkerder. Nog te vaak 
dragen voetgangers en fietsers geen reflecterende 
kledij of zijn ze niet verlicht. Wanneer je geen verlich
ting of reflecterende kledij draagt, ben je voor een 
automobilist slechts vanop 20 meter afstand zichtbaar. 
Als je weet dat de remafstand bij een snelheid van 
50 km/u 26 meter bedraagt, dan is het duidelijk dat 
reflecterende kledij en verlichting van groot belang zijn. 
Met een fluohesje voorzien van reflecterende stroken 
ben je zichtbaar tot op 150 meter, een aanrader dus!

We zetten hieronder nog even de regels rond verlich
ting en reflectoren op de fiets op een rijtje: 

Welke verlichting is verplicht?
 • wit of geel licht vooraan
 • rood licht achteraan 
 • knipperen mag, verblinden niet
 • het rode achterlicht moet ‘s nachts, 

bij helder weer, zichtbaar zijn van 
op een afstand van minimum 100 
meter.

Welke reflectoren zijn verplicht?
 • witte reflector vooraan
 • rode reflector achteraan
 • oranje pedaalreflectoren
 • twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk 

wiel, ofwel een witte reflecterende strook op de 
banden

Wanneer moet je verlichting aan?
 • Vanaf het vallen van de avond tot het aanbreken van 

de dag.
 • Overdag, als de zichtbaarheid minder dan 200 

meter is.

Moeten lichten (altijd) vastzitten op je fiets?
 • Lichten moeten niet verplicht op je fiets zitten. Je 

mag ze ook op je kledij of rugzak bevestigen.
 • Overdag (bij goede zichtbaarheid) is het niet ver

plicht om fietsverlichting bij te hebben. Je bent 
natuurlijk beter altijd voorbereid!

 • Reflectoren horen wel tot de standaarduitrusting 
van je fiets.

Hierbij nog enkele tips: 
 • Vuile lichten en reflectoren hebben geen zin. Maak 

ze af en toe schoon!
 • Richt je reflectoren: zet ze goed rechtop.
 • Richt je voorlicht wat naar onder: zo verblind je je 

tegenliggers niet.

Tijdens de winter doet de gemeente Oosterzele er alles aan 
om de gemeentelijke wegen zo veilig en berijdbaar moge
lijk te houden. Als onze strooiwagens uitrijden doen ze dat 
‘zonder toevoegingen’. Dat betekent dat er verkeer nodig is 
opdat het strooizout efficiënt zou werken. Daarom strooien 
we eerst de doorgangswegen en invalswegen en in laatste 
fase de verkavelingen en woonstraten. Het Agentschap 

Wegen en Verkeer van de Vlaamse 
overheid is verantwoordelijk voor 
de gewestwegen.

Iedere inwoner moet de eigen 
stoep sneeuw en ijzelvrij houden. 
In een appartementsgebouw houdt 
de bewoner van het gelijkvloers de 
stoep ijsvrij. Woont daar niemand? 
Dan doet de bewoner van het 

appartement erboven dit. De sneeuw die je van je stoep ver
wijdert, veeg je best naar de rand van het voetpad. Op die 
manier kunnen voetgangers er nog comfortabel langs. Gooi 
de verwijderde sneeuw nooit op de rijweg want zo kunnen 
gevaarlijke, gladde plekken ontstaan. De rioolkolken en 
straatgoten moeten ook vrij blijven. Denk ook aan het milieu 
en probeer het gebruik van strooizout zo veel mogelijk te 
beperken. Strooi dus enkel op plaatsen waarover gelopen of 
gereden wordt en dus niet in bermen of grachten. 

Door het winterweer is het voor de afvalophalers niet 
altijd makkelijk om overal te geraken, zeker als er nog niet 
gestrooid is. Bij slechte weersomstandigheden verlopen de 
afvalophalingen dan ook trager en is het mogelijk dat er op 
een later tijdstip wordt opgehaald.

Samen met de provincie OostVlaanderen draagt de 
Gemeente Oosterzele actief bij aan de realisatie van een 
vlotte, veilige en comfortabele fietsverbinding van Zotte
gem naar Gent. In verschillende deeltrajecten wordt de 
fietssnelweg F417 aangelegd langs de spoorlijn tussen 
Melle en Zottegem. De volgende trajecten werden sinds de 
start in 2011 al gerealiseerd: Schellaertweg – station Schel
dewindeke, Houte – Kalle en Walzegem – Provinciebaan 
(N46). Recent werd de verbinding van de Provinciebaan 
naar Snijdreefken gemaakt. In 2023 hoopt de Gemeente 
Oosterzele de fietssnelweg verder uit te breiden van Schel
dewindeke station naar de SintMartensdries, met aanslui
tend de Poststraat en Houte (tot station Balegem Dorp) die 
ingericht worden als fietsstraat.
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Week van de mobiliteit: 
stappen, trappen en 
duurzame mobiliteit
De week van de mobiliteit liep van 16 tot 22 september.

Oosterzele is een Octopusgemeente. Dit wil zeggen dat 
al onze scholen zijn ingeschreven in het Octopus plan. 
Het Octopusplan streeft naar duurzaam woonschool
verkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en 
routes. Naar aanleiding van de week van de mobili
teit van 16 tot 22 september, werden alle leerlingen 
aangespoord om op 17 september al stappend of 
trappend naar school te gaan. Aan elke school in Oos
terzele werd ook een banner geplaatst om de mobili
teit aan de schoolomgevingen in de kijker te plaatsen. 

In samenwerking met Solva en Valckenier Share staan 
in Oosterzele 2 elektrische deelwagens, één op de par
king naast GC De Kluize en één in de Huckerstraat in 
Balegem dicht bij het rondpunt. 

Op 20 september kon al wie interesse had een info
sessie volgen over de elektrische deelwagens. Ook een 
proefritje maken was mogelijk. De infosessie kon op 
behoorlijk wat belangstelling rekenen. 

Heb je de communicatie gemist over de infosessie of 
kon je er niet bij zijn? Via volgende link vind je alvast 
meer informatie over hoe je een deelwagen kan 
gebruiken: https://www.valckenier.be/carsharing

Wil je graag ook eens een elektrische deelwagen 
testen? Neem contact op met Valckenier Share via 
02 456 08 98

Defecte straatverlichting
Fluvius beheert alle gemeentelijke straatlampen. Een 
defecte lamp kan je melden via www.fluvius.be. Een 
defecte lamp gezien op een gewestweg? Die kan je 
melden via www.meldpuntwegen.be.

•  Zorg dat alle evacuatiekanalen en dakgoten vrij zijn van 
dode bladeren om verstopping te voorkomen (in de 
handel bestaan er roosters of filters die dit beletten). 

•  Alle waterleidingen die zich buitenshuis bevinden zijn 
heel vorstgevoelig. Je laat voor de eerste vorst het 
best het water af en zorgt voor een winterjas voor 
de kraan. Het kan in bepaalde gevallen ook belang
rijk zijn om de leidingen te isoleren, zowel binnen als 
buiten. 

•  Ventileer en verlucht regelmatig de woning door het 
raam enkele minuten wagenwijd open te zetten. Dat 
zorgt voor een klein warmteverlies, maar gezonde 
lucht is minstens even belangrijk voor een gezonde 
leefomgeving. 

•  Het onderhoud van een stookinstallatie is een jaar
lijkse verplichting. Voor gasinstallaties geldt in Vlaan
deren een tweejaarlijkse controleplicht. 

•  Ontlucht de radiatoren voor een optimaal rende
ment. 

•  Verwarm je met stookolie? Vergeet niet tijdig een 
bestelling te plaatsen. 

•  Laat indien nodig je schoorsteen reinigen. 
•  Controleer de bomen in de nabijheid van je woning. 

De herfst of winterstormen kunnen loshangende 
takken van de boom rukken en zo het dak bescha
digen. 

•  Controleer regelmatig de batterijen van je rook en/of 
COdetectoren in huis.

Tips om de winter 
zorgeloos door te komen 

https://www.valckenier.be/carsharing
http://www.fluvius.be
http://www.meldpuntwegen.be
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Vrijwilliger-chauffeur 
gezocht! 

Rij je graag met de auto? Wil je je inzetten als 
vrijwilliger? Word dan chauffeur bij de Minder 
Mobielen Centrale. In ruil krijg je een onkostenver
goeding, een verzekering, leuke babbels en enorm 
veel dankbaarheid. 

Ben jij de persoon die wij zoeken? 
Neem dan contact op met het OCMW voor meer 
informatie op het nummer 09 362 40 30 
of via info@ocmwoosterzele.be. 
We bekijken dan samen hoe je deel kan uitmaken 
van ons gemotiveerd team!

Laat je kat steriliseren/
castreren! 

Wist je dat het in België wettelijk verplicht is om je kat te 
laten steriliseren? Dat gebeurt best voor de leeftijd van 5 
maanden. Een kat kan op 16 maanden tijd immers voor 36 
kittens zorgen! 
Vaak zorgen mensen niet voor de kittens of laten ze hen 
aan hun lot over. Of de kittens belanden in het asiel, waar 
ze de toevloed aan katten niet meer aankunnen. Jaar
lijks worden zo meer dan 10.000 katten noodgedwongen 
geëuthanaseerd wegens gebrek aan opvangruimte. 
Laat je kat dus steriliseren/castreren. Het is niet alleen ver
plicht, maar ook onderdeel van je burgerplicht. Een castra
tie/sterilisatie heeft een eenmalige kost van 40 € (kater) of 
100 € (kattin). Een relatief klein bedrag dat ervoor zorgt dat 
veel katten niet moeten gevangen of behandeld worden 
door de gemeente. 
Zie je ergens een moederkat alleen rondzwerven? Bel dan 
even naar de gemeente. 

Opgelet: het gratis ‘weggeven’ van katten is verboden. Doe 
je dit wel of verkoop je de dieren, dan moet het diertje 
gechipt én gesteriliseerd/gecastreerd zijn. 

Info
09 363 99 34  dierenwelzijn@oosterzele.be

11 novemberviering

Op 11 november herdenken we traditioneel het einde van 
de Eerste Wereldoorlog. De 11 novemberviering vindt dit 
jaar plaats in de SintAgathakerk in Landskouter (om 10 uur). 
Zoals de traditie het vraagt vindt de herdenking met bloe
menhulde (en drankje) nadien plaats om 11 uur ‘s morgens. 
Want het was op het elfde uur van de elfde dag van de elfde 
maand dat in 1918 de wapens zwegen.

De 11 novemberviering in Landskouter wordt voorgegaan 
door diaken Wies Merckx en muzikaal opgeluisterd door 
de Koninklijke Muziekvereniging Voor God en Vlaanderland 
Scheldewindeke. De burgemeester en een vertegenwoor
diger van de NSB nemen na de bloemenhulde het woord. 
De aanwezigen krijgen na de viering een drankje aangebo
den door het gemeentebestuur. 

Iedereen is welkom, bevestig vooraf wel je komst via 
cultuur@oosterzele.be.

mailto:info@ocmwoosterzele.be


Kennismakingsdagen 
19 en 20 november 2021

 

Schrijf je nu in via
www.portiegezond.be

 

NIEUW!! 
Afslanken met Restart

 

DETOXBODY
Detox je lichaam en boost je metabolisme

Lipolaser + Lymfedrainage
met onmiddellijk zichtbaar resultaat

 

 

Gratis testbehandeling
10 + 1 beurt gratis

 

 

COCON
Sporten, afslanken en verstevigen 

in de infraroodcabine
 

Gratis oefensessie + 
figuuranalyse 

10 + 1 beurt gratis
 

Instituut voor voedings- en dieetadvies,
afslanking en figuurcorrectie

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

Scan mij !
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Milieu en duurzaamheid

Gemeente Oosterzele ondertekent Lokaal Energie- 
en Klimaatpact

Tijdens de gemeenteraad van oktober besliste het 
lokaal bestuur Oosterzele het Lokaal Energie en Kli
maatpact (LEKP) te ondertekenen. 

Met dit pact nodigt Vlaanderen de lokale besturen uit 
om samen de nodige transitie in energie en klimaat
beleid waar te maken. De doelstellingen van het pact 
draaien rond 4 thema’s. Als de gemeente Oosterzele 
acties onderneemt die bijdragen aan die doelstellin
gen, krijgt ze de helft van de kost van Vlaanderen terug.  
Door het pact te ondertekenen kan Oosterzele zo jaar
lijks tot 45.000 euro extra Vlaamse subsidies ontvan
gen, minimaal tot 2024. 

Vlaanderen beklemtoont met het pact dat steden en 
gemeenten een zeer belangrijke rol hebben in het 
Vlaamse klimaat- en energiebeleid.  In het LEKP ligt de 
focus op vier “werven”: vergroening, inzetten op her
nieuwbare energie, duurzame mobiliteit en aanpakken 
van de droogte en waterproblematiek. Binnen het 
thema vergroenen wil Oosterzele dat er 1 boom per 
inwoner bijkomt vóór 2030. De gemeente kocht daar 
o.a. 4,42 ha te bebossen grond voor aan. Het is ook de 
bedoeling dat er een halve meter extra haag of gevel
beplanting bijkomt per inwoner. Inwoners van Ooster
zele bij wie de gevel aan het voetpad grenst kunnen 
sinds kort een geveltuin aanvragen. De gemeente 
neemt de voorbereidende werken zoals het uitbreken 
van de tegels en het graven van het plantgat op zich. 

Via de opmaak van een Hemelwater en Droogteplan 
wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe 
men het water in ons grondgebied zoveel mogelijk 
ter plaatse kan houden/hergebruiken, infiltreren, buf
feren en pas als laatste stap vertraagd afvoeren.  Op 
die manier beschermen we onze gemeente tegen de 
gevolgen van de klimaatverandering. 

De provincie en intercommunale SOLVA kunnen de 
gemeente ondersteunen om extra maatregelen en 
acties rond de vier thema’s van het pact uit te werken 
en uit te voeren. Om deelmobiliteit te stimuleren bij
voorbeeld. In september organiseerde de gemeente 
met hulp van SOLVA en ValckenierShare een infosessie 
over autodelen. De deelnemers konden ook een testrit 
met een elektrische deelwagen maken. Ook de mede
werkers van de gemeente zullen de deelauto’s (met 
standplaats aan GC De Kluize) meer en meer gebrui

ken voor dienstverplaatsingen. Valckenier Share maakt 
gebruik van het nationaal autodeelplatform SHARE 
Mobility. Via je lidmaatschap krijg je op die manier toe
gang tot een wijd verspreid wagenpark. 

Meer weten over het Lokaal Energie-en 
 Klimaatpact?

www.Lokaalbestuur.vlaanderen.be/relance/lokaal
energieenklimaatpactlekp

Een geveltuin aanvragen?
https://www.oosterzele.be/klimaatgezond.html

Meer info over onze deelwagens?
https://www.valckenier.be/carsharing

http://www.Lokaalbestuur.vlaanderen.be/relance/lokaal-energie-en-klimaatpact-lekp
http://www.Lokaalbestuur.vlaanderen.be/relance/lokaal-energie-en-klimaatpact-lekp
https://www.oosterzele.be/klimaatgezond.html
https://www.valckenier.be/carsharing
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30 jaar Windo Rock in Oosterzele

Onze gemeente stond sinds 1990 elk jaar met stip 
aangeduid in de agenda van menig festivalganger. Tra
ditioneel opende Windo Rock in Oosterzele als eerste 
grote festival het zomerseizoen, vaak met ronkende 
namen uit de rockscene. Veel veertigers en vijftigers 
blikken met weemoed terug op die onvergetelijke muzi
kale paasweekends in Oosterzele. Vorig jaar zou Windo 
Rock zijn 30jarig bestaan gevierd hebben; ter gelegen
heid van dat ‘jubileum’ zochten we een van de organi
satoren van het eerste uur terug op. We troffen Frank 
Mathijs tussen een reisje en een weekend Ardennen. 

Hoe is Windo Rock (iets meer dan) 30 jaar 
 geleden eigenlijk ontstaan?
Frank Mathijs: Eigenlijk is Windo Rock ontstaan in 1988 

door een paar scoutsleden van Scheldewindeke, 
Axel Simons en André Goemaere. Zij waren 

de echte pioniers en organiseerden voor 
het eerst een kleinschalig festivalletje in 
het toenmalig parochiaal centrum (het 
huidige woonzorgcentrum). In die vorm 
is Windo Rock twee keer doorgegaan. In 

1990 hebben ze mij er samen met mijn 
broer Filip bijgehaald omdat ze het festival 

wilden laten groeien. Ik had  in alle beschei
denheid  in die tijd vrij veel succes als DJ; je kon mij 
gerust de Dimitri Vegas van Oosterzele noemen (lacht). 
Ik draaide op zowat elke fuif in de ruime omgeving en 
daardoor kon ik elk weekend ook reclame maken voor 

ons eigen festival. In die tijd was er van sociale media of 
internet nog geen sprake en die Chiro en scoutsfuiven 
waren een ideale gelegenheid om Windo Rock bekend 
te maken. Met die vaste kern van 4 mensen wilden we 
het groter aanpakken en besloten we het festival te 
organiseren in een tent. Ikzelf ging in die tijd muziek
bands scouten en zo kwam ik ook in contact met Alain 
Grootaers, broer van Walter Grootaers en manager 
van De Kreuners. De Kreuners hadden met ‘Ik wil je’ 
een grote hit te pakken net op het moment dat we hen 
boekten voor ons festival. We hadden voor die eerste 
editie een tent voorzien voor 1.000 mensen, maar er 
daagden wel 2.000 mensen op. Het was dus een gigan
tisch en onverhoopt succes maar we moesten de tent 
wel noodgedwongen afsluiten om veiligheidsredenen.

Jullie namen een vliegende start in 1990. 
 Wanneer brak Windo Rock echt goed door? 
Frank Mathijs: Eigenlijk zetten we het jaar nadien dé 
grote stap. We strikten Raymond van het Groenewoud, 
The Scene en The Scabs voor onze affiche en op paas
zondag 1991 stonden zij respectievelijk op nummers 1, 
2 en 3 in “De Afrekening’ van Studio Brussel: Raymond 
op nummer 1 met ‘Geef me liefde’, The Scabs vulden 
de tweede plaats met ‘I Need You’ en The Scene vervol
ledigde de top 3 met ‘Blauw’. Dat was echt fenomenaal 
en eigenlijk een lucky shot: we boekten 3 bands en op 
het moment van Windo Rock stonden ze alle drie in De 
Afrekening. Het succes bleef niet uit: de tent verhuisde 
naar de Windekekouter achter het voetbalveld en ons 
publiek groeide tot meer dan 6.000 mensen. In die tijd 
had Oosterzele 12.000 inwoners en daar kreeg het de 
helft zoveel festivalgangers bovenop tijdens het paas
weekend. Dat was nog nooit gezien in onze landelijke 
gemeente!   

Jullie schopten de festivalzomer steevast op 
gang. Was het een bewuste keuze om Windo 
Rock tijdens het paasweekend te organiseren?
Frank Mathijs: Dat was absoluut een bewuste strate
gie. Vroeger brachten de meeste groepen nieuw werk 
uit in de lente (toen nog op CD). Wij wilden als eerste 
die bands boeken en hun nieuw werk live laten spelen. 
En dat heeft ons geen windeieren gelegd: op Studio 
Brussel hadden wij vaak veel bijklank. De première van 
de nieuwe CD van heel wat bands gebeurde op Windo 
Rock en dan berichtte de radio daarover en vermeldde 
onze naam. Een tweede reden was dat niemand moest 
werken op paasmaandag. Op zondag konden we ons 
dus een keer goed laten gaan. Die verlofdag was ook 

© De Kreuners
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nodig want velen waren gewoon niet in staat om te 
werken op maandag (lacht). Als Pasen vroeg op het jaar 
viel kon het weer natuurlijk wel al eens tegenvallen. We 
hebben bijvoorbeeld ook een editie met sneeuw gehad, 
maar even goed schitterend en warm weer. 

Je gaf al aan dat je promo moest voeren zonder 
de hulp van sociale media of internet. 
Toch slaagden jullie erin om een trouw en 
 groeiend publiek aan te spreken. Hoe kregen 
jullie dat voor elkaar? 
Frank Mathijs: Daar kan ik slechts één passend ant
woord op geven: dankzij meer dan 200 vrijwilligers! 
Eigenlijk waren we in de jaren 90 een grote vrienden
groep. Mijn vrouw was bijvoorbeeld de motor van een 
groot promotieteam met een 70tal medewerkers. Elk 
weekend vanaf nieuwjaar trokken we er met een of 
twee bussen op uit. In elke stad in Vlaanderen waar we 
halt hielden, plakten we die stad vol met affiches van 
Windo Rock. Met die vrijwilligers trokken we rond, we 
bezochten carnavalsstoeten, evenementen, enz. We 
gingen eigenlijk op tournee met hen: we betaalden de 
bussen, de drankjes en de inkomtickets voor de events 
die we bezochten. Iedereen droeg dezelfde Windo Rock 
outfit en terwijl we rondtrokken maakten we reclame 
voor ons festival. Het grote voordeel en de snelheid van 
bijvoorbeeld een medium als Facebook kenden we niet, 
maar het was een enorm plezante periode met alle vrij
willigers. Veel vijftigers die er toen bij waren, zeggen mij 
nog altijd dat zij de mooiste jeugd ooit hebben beleefd, 
dankzij Windo Rock en die hechte groep vrijwilligers. 

Toch kwam er een einde aan, want na enkele 
zeer succesvolle jaren waarbij jullie o.a. Gorki en 
The Scene meermaals boekten en er wel 18.000 
tickets voor Windo Rock over de toonbank 
 gingen, hield je ermee op. Waarom? 
Frank Mathijs: In de jaren 90 investeerden we de 
opbrengst van het festival opnieuw in het festival en 
in de goede samenwerking met onze vrijwilligers. Zo 
gingen we steevast met twee dubbeldekker bussen 
naar Rock Werchter met iedereen. Winst interesseerde 
me niet. Op het moment dat ik stopte met de organi
satie wilden anderen er hun beroep van maken maar 
dat zag ik niet zitten. Ik was in die tijd ook verhuisd naar 
Oostende en baatte daar een zelfstandige traiteurszaak 
uit. De organisatie van het festival en die zelfstandige 
activiteit waren moeilijk combineerbaar. Ik weet nog dat 
de toenmalige organisator in 1996 Status Quo geboekt 
had, maar die groep was eigenlijk te duur voor een 
lokaal rockfestival. De organisatie van Windo Rock is er 
uiteindelijk aan failliet gegaan. Windo Rock is dan nog 
een paar keer door andere organisatoren opgestart 
maar ook die moesten een faillissement slikken. Je mag 

ook niet vergeten dat in die tijd een ticket voor Windo 
Rock 10 euro kostte. Als je dat vergelijkt met de kostprijs 
van de festivaltickets van vandaag, dan is dat toch echt 
een ander tijdperk. De hele evenementensector is ook 
grondig veranderd tijdens de laatste decennia. 

Veel Oosterzelenaars dromen luidop van een 
jubileumeditie van Windo Rock naar aanlei-
ding van de 30e verjaardag van het festival. 
 Ongetwijfeld trokken mensen ook al aan jouw 
mouw?
Frank Mathijs: Er zijn zeker al signalen gegeven vanuit 
Oosterzele. Mensen spreken me ook aan: “Allez, Frank, 
waarom doe je het niet nog eens één keer?” Maar zowel 
de financiële als organisatorische kant zijn totaal anders 
dan 30 jaar geleden. In 1990 was alles veel eenvoudiger, 
voornamelijk ook op vlak van veiligheid bijvoorbeeld. En 
als we dan toch een jubileumeditie zouden organiseren, 
moet dat eigenlijk met een aantal bands zijn die toen 
op onze affiche stonden. Helaas zijn er al verschillende 
groepsleden gestorven (twee bij The Scabs, een bij the 
Pop Gun, Thé Lau van The Scene is er niet meer, Luc 
De Vos van Gorki is overleden, …). Een ander groot 
vraagteken zijn de vrijwilligers. Die grote groep vrijwilli
gers die zich wekenlang wil engageren hebben we echt 
wel nodig samen met de steun van het gemeentebe
stuur. Tijdens de beginjaren werkten we ongelofelijk 
goed samen met de toenmalige burgemeester en de 
gemeentelijke diensten. ‘De tijd van alles gratis is voor
bij’, zegt men. Maar in de jaren 90 slaagden we er wel 
in om 200 vrijwilligers te verzamelen rond dat mooie 
project. Ik stel me de vraag of dat anno 2021 nog zou 
lukken? Neemt de jeugd nog zo’n engagement op? Maar 
zeg nooit ‘nooit’: als er morgen een petitie rondgaat en 
we vinden 200 of 300 vrijwilligers… Alhoewel, misschien 
is een Windo Rock retrofuif dan net iets realistischer? 
En mocht er interesse zijn: ik kan altijd een rijkgevulde 
tentoonstelling opstellen met fotomateriaal, flyers, enz. 
van de beginjaren van Windo Rock.  



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

Wij ontwerpen innovatieve oplossingen voor efficiënte compartimentering en rookbeheersing om gebouwen en de 
mensen daarbinnen veilig te houden. Onze producten zijn onzichtbaar in een kantoorgebouw, hotel, ziekenhuis of 
school, maar wanneer het onvoorstelbare gebeurt, zullen ze je leven redden. 

Als marktleider inspireren we de Europese bouwsector door uitstekende producten te ontwerpen, produceren en op 
de markt te brengen die garant staan voor een betrouwbare brandveiligheid in openbare gebouwen. 

Sinds zijn stichting in 1985 kent Rf-Technologies een constante groei: van een eenmanszaak naar een bloeiend 
middelgroot bedrijf met ruim 110 medewerkers in België en een productievestiging in Slowakije. 

Onze leiderspositie in Frankrijk, Nederland en België is een duidelijk resultaat van onze internationale ambities.  
We verkopen onze producten in meer dan 20 Europese landen en de omzet van het bedrijf groeit jaarlijks gemiddeld 
meer dan 8% sinds 2002. 

Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn we regelmatig op zoek naar dynamische en 
enthousiaste collega’s. Door je aan te sluiten bij ons team, zal je ondergedompeld worden in een unieke 
bedrijfscultuur, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden – Fire, Integrity, Responsibility, Excellence –  
en een leuke omgeving. 

  

Gebrand om bij Rf-Technologies te werken? 
  
Aarzel niet spontaan te solliciteren via onze website (rft.be/jobs) of stuur ons je cv via e-mail (hr@rft.be).

Rf-Technologies 
Lange Ambachtstraat 40 - 9860 Oosterzele Belgium 

T +3293623171 | info@rft.be | www.rft.be

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

Inwoner in de kijker: Noël De Neve

Ruim 40 jaar maakte Noël De Neve deel uit van de Kerk
raad. De eerste jaren als kerkraadslid en het grootste 
deel als voorzitter van de Kerkraad. Noël ontfermde 
zich 4 decennia lang met volle overgave over allerhande 
projecten en klussen en was enorm graag gezien in de 
parochie. Zo zorgde hij o.a. voor een nieuwe haan op 
de kerktoren en behartigde hij grote projecten zoals 
het vernieuwen van de elektriciteit en het schilderen 
van de kerk. Het meest bijzondere project was onge
twijfeld de herstelling van het beschermde Van Pete
ghem orgel. Geen werk of opdracht was hem te zwaar. 
Je vond hem ook geregeld aan het werk in de tuin en 
hij trok als voorzitter van de Kerkraad steevast naar het 
bisdom om bepaalde grote projecten vlotter te laten 
verlopen. Noël was in al die jaren de toeverlaat van vijf 
dekens; tijdens zijn eerste voorzitterschap werkte hij 
graag en nauw samen met deken Reynaert. Op 84jarige 
leeftijd heeft Noël de voorzittersfakkel nu door.  
Het gemeentebestuur wil Noël oprecht bedanken voor 
zijn jarenlang engagement en zijn grote inzet als lid en 
vooral voorzitter van de Kerkraad. 

Gijzelse Florent Van Aubel pakt Olympisch goud 
met de Red Lions

Een van de gouden plakken die de Belgische hockey
mannen behaalden tijdens de Olympische Spelen in 
Tokio afgelopen zomer schittert in een woonkamer 
in onze gemeente. De Gijzelse Florent Van Aubel had 
een beslissend aandeel in die overwinning en zette 
ons land in de finale tegen Australië op voorsprong. De 
wedstrijd eindigde op een 11 gelijkspel maar ons land 
ging finaal met de gouden medaille naar huis door de 
shootouts (vergelijkbaar met penalty’s in het voetbal, 
nvdr). Florent scoorde in die shootouts als eerste van 
de nationale ploeg. Samen met ijzersterke doelman 
Vincent Vanasch, vormde het doelpunt van Van Aubel 
de basis voor olympisch goud. 

Florent was als 4jarige al gebeten door de hockey
microbe en behaalde in zijn carrière verschillende 
natio nale, Europese en olympische overwinningen. Hij 
speelde ook in Indië en wist individueel driemaal de 
trofee “gouden stick” op zijn naam te schrijven. Florent 
combineert een topsportcarrière met een opleiding 

Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universi
teit Brussel. 

Wij wensen Florent van harte proficiat met deze schit
terende olympische prestatie! 

© Belga



Beter zicht, 

beter zicht, ook bij weinig licht
minder verblinding door tegenliggers
een breder zicht, ook multifocaal

Zeiss DriveSafe glazen:

ook bij weinig licht

Voor zijn 175e verjaardag
schenkt Zeiss u een paar

Drivesafe Brillenglazen cadeau
 bij aankoop van een bril 

met Smartlife glazen

Optiek Eveline
Stationsstraat 31
Scheldewindeke

09 362 02 95



21

Cultuur

GRIS-nieuws
THEATERVOORSTELLING
Muriel Bats (actrice uit ‘Thuis’) 
geeft niet op

dinsdag 14 december om 20 uur 

Op uitnodiging van 
GRISOosterzele i.s.m. 
de Gros van Melle, 
Merelbeke Mondiaal en 
Avansa komt Muriel Bats 
naar GC De Kluize. Ze 
brengt er op dinsdag 14 
december om 20 uur 
‘Ik geef niet op’, een bek
lijvend theaterstuk en 
schitterende monoloog. 
Als Esmeralda vertelt 
ze, terwijl ze kookt op de scène, haar levensver
haal. Een verhaal dat helemaal geen rozengeur 
en maneschijn is. Muriel geeft ons een inkijk in 
het leven van een jonge vrouw die hoopt op een 
betere toekomst, maar die wordt uitgebuit, sek
sueel geïntimideerd en vaak in mensonwaardige 
toestanden moet leven. Toch bevat deze mono
loog de nodige humor en is het leuk te horen hoe 
Esmeralda in haar sappige Nederlands haar ver
haal vertelt.

Jammer genoeg is het relaas van Esmeralda geen 
alleenstaand  geval, er leven duizenden anderen 
met hetzelfde verhaal in ons land. Ook zij leven 
in erbarmelijke omstandigheden in de kelders of 
mansardes van hun werkgevers. Een ontroerend 
mooie voorstelling over arbeidsmigratie, met 
nabespreking!

Deze voorstelling kwam tot stand in samenwerking 
met Fairwork Belgium die deze vrouwen helpt. Zo 
gaat een deel van de opbrengst naar hun werking 
en de vrouwen.

Prijs: € 8 (reductietarief voor studenten/op vraag: € 6; 
sociaal tarief  mensen met verhoogde tegemoetkoming € 4)
Te koop aan de kassa of inschrijven via Avansa: 
www.avansaregiogent.be of via email: info@avansaregio
gent.be of 09 224 22 65.
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele

CULTUUR

dinsdag 9 november om 20 uur
MUZIEK / MONOLOOG
Kurt Overbergh – NICK CAVE’S GLOOMY, 
VIOLENT, DARK-EYED CHILDREN

Een (meer dan) doorleefde 
monoloog over A Boy Next Door. 
Artistiek directeur van de AB 
Kurt Overbergh is meer dan 
bezield door muziek, hier is 
sprake van een hartstochtelijke 
liefde, voor jazz in het bijzonder, 
maar evengoed black metal, of 
eender welke artiest die met ‘the 
spirit’ op het toneel verschijnt. 
En sinds hij in 1987 ‘Stranger In 

A Strange Land’ (Bram Van Splunteren) zag, over Cave’s 
Berlijnse periode, is Overbergh doorendoor fan van 
Nick Cave. 
Tarieven: € 14 standaard  kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

woensdag 17 november om 20 uur
THEATER 
Zuidpool – De Aanzegster

Jorgen Cassier regisseert een 
nieuwe theatertekst van Ilja 
Leonard Pfeijffer. Op de scène 
staat een bijzondere acteurs
ploeg: Sofie Decleir, Koen van 
Kaam, Robby Cleiren en Stijn Van 
Opstal. Topmuzikante Els Van
deweyer speelt live vibrafoon en 
percussie. 
Grootmeester Ilja Leonard Pfeijf
fer schrijft een hedendaagse 

tragedie over de opkomst en neergang van een 
beroemde actrice. Als slachtoffer van én voorvechtster 
tegen mannelijke onderdrukking verwerft zij op korte 
tijd een enorme heldenstatus. Ze wordt wereldwijd 
een voorbeeld voor andere vrouwen en zet een bewe
ging in gang die in alle gelederen van de samenleving 
voelbaar is. Tot zij zelf dader blijkt te zijn... 
Tarieven: € 18 standaard  kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be 
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Cultuur

zondag 21 november om 16 uur 
FAMILIE
LAATSTE KAARTEN
Zonzo Compagnie & ROESTgroep - 
Made in Kwakkaba
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

Wonderlijke muzikale reis met afgedankt speelgoed in 
de hoofdrol. Voor iedereen vanaf 4 jaar.
Tarieven: € 12 standaard, € 6 26

zaterdag 27 november om 20 uur
MUZIEK
LAATSTE KAARTEN
De Mens Late Night

De Mens, al meer dan vijfentwintig jaar leveranciers 
van Doorvoeld Entertainment (c), en nu populairder en 
geliefder dan ooit, zakken om de vijf tot zes jaar graag 
af naar de talrijke mooie theaters en cultuurzalen die 
ons land rijk is. De Mens is sowieso een band met een 
dwingend verhaal, dat ook het verhaal van zijn publiek 
is. Dat wordt in De Mens Late Night op een geheel 
nieuwe, stijlvolle manier verteld.
Tarieven: € 25 standaard  kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

woensdag 1 december om 20 uur
THEATER 
Abattoir Fermé – De Kersenvla

Het is een heel erg late nacht  of mogelijk een heel erg 
vroege ochtend  in 1905.
Een gevierde ballerina, een Nederlandse acteur en de 
grande dame van het Russische theater komen samen 
in Wisjni Nowgarad om daar, onder de bezielende 
leiding van regisseur Ewelina, het kersverse meester
werk van Danny Tsjechov “De Kersenvla” te repeteren. 
Danny Tsjechov werd geboren in 1851 in Taganrog als 
halfbroer van Anton Tsjechov. Dat blijkt, euh, moeilijk. 
Tarieven: € 16 standaard  kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be
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Cultuur

woensdag 8 december om 20 uur
THEATER 
Arne Sierens – Mouchette

Mouchette en Arsène 
wankelen door de wereld. 
Zij moet als meiske van 
14 voor haar jonge zusje 
zorgen en het huishou
den bestieren voor haar 
zieke moeder. Hij is plat
zak, kwaad en verloren 

omdat zijn vrouw niets meer van zich heeft laten horen.
Wanneer het komt tot een ontmoeting, ontstaat 
ongewild een vreemde samenhorigheid waaraan ze 
zich allebei vastklampen. Mouchette verstrikt zich in 
leugens en uitvluchten. Arsène blijft argeloos vertel
len over zijn beslommeringen. Hij komt te weten dat 
ze droomt van het schoolfeest waar ze flamenco zal 
dansen in een echt Spaans kleed.
Tarieven: € 20 standaard  kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be
Coproductie met Cultuurhuis Merelbeke

Volgende voorstellingen zijn volzet: 
 • woensdag 24 november 2021: Henk Rijckaert – 

Influencer (try-out)
 • zaterdag 4 december 2021: Jasper Steverlinck  

Churches Tour
 • donderdag 16 december 2021: Adriaan Van Den 

Hoof  ‘t Zal schoon zijn als het af is
 • zondag 26 december 2021: Willy Sommers – 

 Sommers of ‘69
 • vrijdag 21 januari 2022: Wim Opbrouck – Singalong 

Songbook
 • zondag 23 januari 2022: Kapitein Winokio –   

Chillen op je billen
 • donderdag 24 februari 2022: Wim Helsen –  

Niet mijn apen, niet mijn circus (tryout)
 • donderdag 10 maart 2022: Barbara Sarafian - 

FokkoF
 • zaterdag 12 maart 2022: Stefaan Van Brabandt / 

Frank Focketyn & Sien Eggers – Sartre & de Beauvoir
 • zaterdag 2 april 2022: Vanden Broecke & Van Dyck 

– ZWIJG!
 • donderdag 21 april 2022: Erik Van Looy  Verslaafd!
 • zondag 24 april 2022: Ultima Thule – BAM!
 • vrijdag 29 april 2022: Michael Van Peel – Welcome 

to the Rebellion

http://www.gcdekluize.be
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een bank waarin u gevraagd wordt uw bankcode te 
veranderen. Uw computer blokkeert of werkt plotse
ling heel traag. Zijn die verhalen u bekend of vreest u 
hiervoor? En wat moet u doen?
En als u op het internet ‘surft’, welke sporen laat u dan 
achter? Facebook, is dat wel veilig? En wat, indien u een 
probleem vermoedt, waar kunt u dan terecht?
Commissaris van politie Wim Van der Biest geeft ons 
met zijn voordracht wat meer inzicht in de wereld van 
de moderne communicatiemiddelen en de risico’s. En 
uiteraard kunt u na de voordracht vragen stellen!
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Markant Oosterzele

Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. OKRA-Academie 
Merelbeke-Oosterzele
Door de coronamaatregelen vinden de activiteiten plaats 
in de theaterzaal van GC De Kluize, waar er voldoende 
afstand tussen de plaatsen is. Inschrijven is niet nodig.

Het verzet tijdens WOII
 
Donderdag 18 november van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele

Prijs: € 5 voor bib of OKRAleden, € 7 voor nietleden

In het Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog ging er 
al snel meer aandacht naar de collaboratie dan naar 
het verzet, terwijl die laatsten nochtans de morele win
naars van de oorlog waren. Bekende collaborateurs 
gaven hun naam aan straten, terwijl de verzetshelden 
slechts door weinigen gekend zijn. Nu, 75 jaar na de 
bevrijding, komt daar eindelijk verandering in: er is 
steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar het 

Een nieuwe wereld gaat 
voor je open… in de bib!

Digidokter
Elke maandag van 14 tot 17 uur. 

Heb je een probleem met je pc, tablet of smartphone? 
Lukt het niet om een app te installeren? Om een 
account op Facebook, Skype of Twitter aan te maken? 
Om de instellingen van je toestel goed te krijgen? Je 
weet niet hoe je die vakantiefoto moet bewerken, of 
die berekening in Excel maken?
Je kan bij de Digidokter terecht voor de oplossing. 
Helemaal gratis! 
Opgelet: de Digidokter werkt enkel op afspraak! 
Neem ten laatste op vrijdag contact op via 
09 362 81 17, geef het probleem door en leg een 
afspraak vast met een van onze medewerkers.

Computer Crime
Woensdag 17 november van 20 tot 21.30 uur
Inschrijven: bibliotheek@oosterzele.be | 09 362 81 17 | 
https://oosterzele.bibliotheek.be/uitagenda
Prijs: € 8

Lezing over de gevaren van de moderne communica
tiemiddelen door Wim Van der Biest, Commissaris bij 
de Regionale Computer Crime Unit OostVlaanderen.
Iemand belt u namens ‘Microsoft’ en zegt dat uw com
puter besmet is met een virus. U krijgt een email van 

Bibliotheek
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We beleven verontrustende tijden en 
mensen voelen dat ze geen controle 
hebben over hun leven. De Stoïcijnse 
filosofie is gericht op het bereiken van 
gemoedsrust, mentale onafhankelijk
heid en evenwicht in je omgang met hef
tige emoties. Dit bereik je o.a. door in te 
zien dat er zaken zijn die binnen je macht 
liggen en er zaken zijn die dat niet doen, 
en welke gevolgen dit heeft. De kracht 
van het denken leidt zo tot vrijheid. Door 
tal van concrete filosofische oefeningen, 
opgetekend door denkers als Seneca, 
Marcus Aurelius en Epictetus, leer je 

beter relativeren en bereik je een realistische omgang met de 
wereld rondom jou. Je leert meer het moment waarderen en 
de tegenslagen en tragiek van het leven toe te laten. 

Westerse mythologie

Donderdag 25 november en 2, 9 en 16 december van 
19.30 tot 22 uur
€ 54 | € 40,50 | € 27
Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansaregiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding van de 
cursuscode: 21CF9720

Zoals o.a. blijkt uit de populariteit van het boek Mythos van 
Stephen Fry, staan oude verhalen weer helemaal in de belang
stelling. In deze boeiende kennismakingscursus onderzoeken 
we samen de thema’s die aan de basis liggen van de westerse 
kunst, religie en literatuur. We bekijken hiervoor samen de 
verhalen die het westerse denken vormden: 
•  de oeroude verhalen van de Moedergodin en de vruchtbaar

heidscultus 
• de Griekse en de Romeinse mythologie 
• het zoroastrisme en de Joodse verhalen 
• het ontstaan van het christendom in een JoodsGriekse 
wereld en de vele heidense (Keltische en Germaanse) invloe
den op het christendom

verzet, en voor het ruime publiek werd het thema terug 
onder de aandacht gebracht met de  Canvasreeks 
‘Kinderen van het Verzet’. Historicus Bruno de Wever 
vertelt het verhaal van de mensen die zich verzetten 
tegen het naziregime en daar vaak de dramatische 
gevolgen van moesten dragen.

 
Plaatsnamen - hoe komen ze 

aan hun naam?

Donderdag 9 december van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: € 5 voor bib of OKRAleden, € 7 voor nietleden 

Al sinds mensenheugenis geven mensen namen aan 
de plaatsen uit hun omgeving. Voor het moderne oor 
hebben namen als ‘Gontrode’ geen betekenis meer. 
Toch gaan al onze plaatsnamen terug op de gewone 
woordenschat, van de prehistorie tot de late middel
eeuwen. Magda Devos, ereprofessor van de Univer
siteit Gent en tot aan haar pensionering hoofddocent 
in de Nederlandse taalkunde, illustreert dit rijkelijk met 
voorbeelden uit heel Vlaanderen en uiteraard ook 
onze eigen streek!

Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. Avansa regio Gent
Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die het 
financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan drie 
prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs | reduc-
tieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is er voor mensen 
met een beperkt pensioen, éénoudergezinnen met kin-
deren, studenten, … Werkzoekenden en mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten 
het sociaal tarief. Neem contact op met Avansa regio Gent 
(09 224 22 65) voor de kortingsvoorwaarden.

Angst en onzekerheid: 
 inspiratie uit de Stoïcijnse 
filosofie
Maandag 22 en 29 november van 19.30 tot 22 uur
€ 22 | € 16,50 | € 11 
Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansaregiogent.be of 
via info@avansaregiogent.be of via 
09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode: 21CF9719

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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Waarin zijn ze gelijk, waar zitten de verschillen? We 
proeven en oordelen met kennis van zaken.

Sabine De Boose is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en Université du Vin de 
SuzelaRousse en gepassioneerd door (Franse) wijn 
en gastronomie.

Geen feest zonder bubbels …

Woensdag 1 december van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: € 20 (wijnen inbegrepen)

Onder het motto: het moet niet altijd Champagne 
zijn … proeven we bubbels uit Italië en Spanje. Naast 
Prosecco en Cava zijn er nog heel wat andere schuim
wijnen te ontdekken die vaak een stuk goedkoper zijn 
dan Champagne maar daarom niet minder lekker of 
interessant. Maar wat is dan wel het verschil? Hoe 
worden ze gemaakt? Waarom is de ene goedko
per dan de andere? Proeven we andere aroma’s en 
smaken en waarom? We ontdekken het door verschil
lende schuimwijnen naast mekaar te proeven en te 
vergelijken.
Ingrid Blanquart is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en aan l’Université du 
Vin van SuzelaRousse en gepassioneerd door wijn en 
gastronomie.

 
 
 
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in de bib 
(tenzij anders vermeld):
Stationsstraat 13, Oosterzele
De bib is gesloten op 11 & 12 november, 
15 november, 24 december in de namiddag en 
25 december

Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. vtbKultuur
Inschrijven bij vtbKultuur via landvanrode@vtbkultuur.be 
en betaling op het rekeningnummer B59 8905 4419 
8626. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. Maxi-
mum aantal deelnemers per sessie: 18

Giro d’Italia
Dinsdag 9, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 
22.30 uur
Prijs: € 80 voor de 4 avonden (wijnen inbegrepen)

De laatste decennia is Italië een spannende en brui
sende wijnmarkt geworden met wijnen die tot de 
absolute wereldtop behoren. Italië heeft steeds authen
ticiteit hoog in het vaandel gedragen en hoe kan het 
ook anders, in een land waar de wijnen steevast de 
begeleiders zijn van de regionale keuken en waar tra
ditie en vernieuwing hand in hand gaan. De prachtige 
cultuursteden, de verleidelijke kustlijnen, de duizeling
wekkende natuur, de gastronomie en de wijn, dat alles 
maakt van Italië een uniek land. Met deze ‘Giro d’Italia’ 
ontdekken we in 4 avonden de belangrijkste wijnregio’s, 
gastronomie en cultuur van dit fascinerende land.
Ingrid Blanquart is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en Université du Vin de 
SuzelaRousse en gepassioneerd door (Italiaanse) wijn 
en gastronomie.

Champagne en/of andere 

Franse schuimwijnen
Woensdag 24 november van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: € 20 (bubbels  champagne inbegrepen)

Gelijkenissen en/of verschillen?
Met de feestdagen in het vooruitzicht gaan we op zoek 
naar de ‘gepaste bubbel’.
Een heerlijke en betaalbare champagne of mag het 
een andere Franse schuimwijn zijn?

Bibliotheek

mailto:landvanrode@vtbkultuur.be
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele

elke maandag 
van 14 tot 17 uur 
Digidokter 
Je kan bij de Digidokter terecht voor een 
oplossing van je computerproblemen. 
Helemaal gratis! Enkel op afspraak! 
Neem ten laatste op vrijdag contact op via 
09 362 81 17, geef het probleem door en 
leg een afspraak vast met een van onze 
medewerkers.

elke maandagnamiddag 
van 13 tot 14.30 uur en van 
15 tot 16.30 uur
Lijndans Oosterzele 

 Contactpersoon: Rita Maes via 
maes61rita@gmail.com

elke eerste donderdag van 
de maand van 14 tot 17 uur 
Breisalon i.s.m. de bibliotheek
in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke 
(niet in juli en augustus)

 Contactpersoon: Juliette Van De Sijpe, 
09 362 78 12
Ferm Scheldewindeke
gratis

elke zondagmorgen 
om 9.30 uur op Marktplein 
Scheldewindeke
Nordic Walking

 Contactpersoon: Nicole De Bacquer, 
09 362 71 86
Ferm Scheldewindeke
gratis

alle dagen
Ballet voor kinderen vanaf 3 jaar 
– tieners – volwassenen
Modern jazz voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners 
– volwassenen

woensdag en vrijdag
Hiphop voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners – volwassenen

donderdag
Breakdance voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners

dinsdag en vrijdag
Musical voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners – volwassenen

maandag van 20.45 tot 
21.45 uur
Total Body Work Out voor 
 volwassenen (beurtenkaart)

woensdag van 20.45 
tot 21.45 uur
Fun Dance voor volwassenen 
(beurtenkaart)

maandag van 20.45 
tot 21.45 uur 
Ultra Dance Power voor 
volwassenen 
(beurtenkaart)
In Turnzalen De Appelaar, Dorp 50, 
Oosterzele

 Contactpersoon: Delfien Neirynck, 
info@balletschooltmd.be, 0499/13.20.89
vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse
www.balletschooltmd.be

dinsdag 9 november 
om 19 uur
Tas haken (1ste les)
In parochiecentrum Balegem

 Contactpersoon: Antoinette Verlinden, 
09 362 60 13, rafdepaepe@hotmail.com
Ferm Balegem
Prijs: € 3

dinsdag 9, 16, 23 en 
30 november van 19.30 tot 
22.30 uur
Wijncursus Giro d’Italia
Bibliotheek, Stationsstraat 13, Oosterzele
Prijs: € 80 voor de 4 avonden (wijnen 
inbegrepen)

 landvanrode@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/landvanrode

woensdag 10 november 
om 19 uur 
Feestmenu
in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke

 Contactpersoon: Juliette Van De Sijpe, 
09 362 78 12 | Ferm Scheldewindeke
Prijs: € 12, leden € 8

zaterdag 13 november 
om 9 uur 
Handen uit de mouwen in het bos
In Ettingebos ingang Hettingenstraat 

 Contact: info@natuurpuntoosterzele.be 
Natuurpunt Oosterzele

14 november van 12 tot 
14 uur en van 18 tot 
19.30 uur
Jeugdeetfestijn 
in G.C. De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele

 Contactpersoon: Bo Vanderbeken
Organisator: FCE Moortsele

dinsdag 16 november 
om 19 uur
kookles Feestmenu
in het parochiecentrum Balegem

 Contactpersoon: Mieke Sepelie, 
09 324 53 64, mieke.sepelie@telenet.be
Ferm Balegem

woensdag 17 november 
om 19.30 uur
Glasetsen
in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke

 Contactpersoon: Juliette Van De Sijpe, 
09 362 78 12 | Ferm Scheldewindeke
Prijs: € 14

woensdag 17 november 
van 20 tot 21.30 uur
Voordracht Computer Crime
Lezing over de gevaren van de moderne 
communicatiemiddelen door Wim Van 
der Biest, Commissaris bij de Regionale 
Computer Crime Unit OostVlaanderen. 
Inschrijven: 
bibliotheek@oosterzele.be | 09 362 81 17 | 
https://oosterzele.bibliotheek.be/uitagenda
Prijs: € 8
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Markant 
Oosterzele



AFHAALMENU met keuze

Bestellingen kunnen geplaatst
worden tot maandag 20

Afhalen tussen en
Prijzen incl. 6% btw.

16u
op 24/12.
Betalingen gebeuren
of Payconiq.

december
20u. 13u

contant
via

agathea.be
09 252 49 10

info@agathea.be

Glaasje gevuld met forelmousse

Carpaccio van coquille met limoen

Gegratineerde oester ( op te warmen )

Gevulde pizzabonbon (op te warmen )

Zalmtartaar met citroenroom en rucola

of

Kabeljauwhaasje, venkel, zeekraal en champagnesaus

Pompoenroomsoep met spekjes

of

Parelhoenfilet “Fine Champagne”

spekboontje, witloof, appeltatin met veenbessen

verse kroketten of gratin Dauphinois

of

spekboontje, witloof, appeltatin met veenbessen

verse kroketten of gratin Dauphinois

Assortiment van 4 aperitiefhapjes per persoon (suppl. € 7 p.p.)

.

(alle voorgerechten zijn kant en klaar op een porselein schaaltje

dat mag behouden worden als kerstgeschenk)

.

Bisque van grijze garnalen (suppl. € 2 p.p.)

.

Filet van hert met “Grand veneur” (suppl. € 3 p.p.)

.

Feest-buche van Délissert “Mokka-Amaretto”
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Activiteitenkalender 

donderdag 18 november 
van 14.30 tot 17 uur
Voordracht Het verzet tijdens WOII
In GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: € 5 voor bib of OKRAleden, € 7 voor 
nietleden

donderdag 18 november 
om 19 uur 
Kookdemo ‘Hartig en zoet 
gebak’
In polyzaal De Appelaar (IZOO)

 Contactpersoon: 
nadine_vl@hotmail.com
Femma Oosterzele

vrijdag 19 november
Wijnproeverij Belgische wijnen
Foyer GC De Kluize, , Sportstraat 3, 
Oosterzele

 Contactpersoon: Nico De Spiegelaere, 
www.cklvr.be
Culturele Kring Land van Rode
Prijs: € 28 leden  € 30 nietleden

maandag 22 en 29 november 
van 19.30 tot 22 uur
Workshop Angst en onzeker-
heid: inspiratie uit de Stoïcijnse 
filosofie
In de bibliotheek, Stationsstraat 13, 
Oosterzele
Inschrijven: bij Avansa regio Gent via 
www.avansaregiogent.be | 

 info@avansaregiogent.be | 
09 224 22 65 met vermelding van de 
cursuscode: 21CF9719
Prijs: € 22 | € 16,50 | € 11 

woensdag 24 november 
van 19.30 tot 22.30 uur
Cursus Champagne en/of 
andere Franse schuimwijnen
In de bibliotheek, Stationsstraat 13, 
Oosterzele
Prijs: € 20 (bubbels  champagne 
inbegrepen)
woensdag 24 november om 19.30 uur 
Feestmenu’s
In ’t zaaltje Gijzenzele

 Contactpersoon: De Beukelaer Natalie, 
0476 32 88 74
Ferm Gijzenzele

donderdag 25 november 
om 14 uur
Filmnamiddag
In GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele

 Contactpersoon: Juliette Meuleman, 
09 362 99 00 en Juliette Van De Sijpe, 
09 362 78 12 
Samana Oosterzele en KVG Groot 
Oosterzele
Prijs: € 6

donderdag 25 november 
en 2, 9 en 16 december 
van 19.30 tot 22 uur
Cursus Westerse mythologie
In de bibliotheek, Stationsstraat 13, 
Oosterzele
Inschrijven: bij Avansa regio Gent via 
www.avansaregiogent.be |  

 info@avansaregiogent.be | 
09 224 22 65 met vermelding van de 
cursuscode: 21CF9720
Prijs: € 54 | € 40,50 | € 27 

vrijdag 26 november 
om 20 uur 
Muziekquiz en streekbieren
Amb8 Oosterzele

 Contact: info@vzwonstage.be
VZW On Stage
Prijs: € 20 per groep van max. 4 personen

zaterdag 27 november 
om 20 uur
Comedy night met Lukas Lelie, 
Bas Birker & MC Stijn Verdegem
Amb8 Oosterzele

 Contact: info@vzwonstage.be
VZW On Stage
Prijs: € 18

zaterdag 27 november 
Feest! Femma Oosterzele 
wordt 60+1 
in feestzaal ‘Agathea’ Landskouter

 Contactpersoon: 
saskiapruyt72@gmail.com
Femma Oosterzele

zaterdag 27 november 
om 19.30 uur, zondag 28 
november om 18.30 uur, 
vrijdag 3 december 
om 20 uur, zaterdag 4 
december om 19.30 uur 
Toneelvoorstelling “Met de 
zegen van de Heer”
in Zaal ‘De Kring’, Gootje 61, Balegem

 Contactpersoon: 
antoine.van.de.velde1@telenet.be
de Koninklijke toneelvereniging 
SintMartinus

zaterdag 27 november 
om 9 uur 
Gezinswerkdag in natuurgebied 
De Gondebeek
ingang aan de Neerstraat Gontrode

 Contactpersoon: 
info@natuurpuntoosterzele.be, zie ook 
facebookpagina Natuurpunt Oosterzele
Natuurpunt Oosterzele 

zondag 28 november 
om 12 uur 
Eetfestijn Turnclub Olympia 
Oosterzele
in GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele

 Contactpersoon: MarieRose Van 
Cauwenberghe 0468 32 95 50

dinsdag 30 november 
om 19 uur
Hobbyclub en Tas haken (2de les)
parochiecentrum Balegem

 Contactpersoon: Antoinette Verlinden, 
09 362 60 13, rafdepaepe@hotmail.com
Prijs: € 3
Ferm Balegem

woensdag 1 december 
van 19.30 tot 22.30 uur
Cursus Geen feest zonder 
 bubbels …
In de bibliotheek, Stationsstraat 13, 
Oosterzele
Prijs: € 20 (wijnen inbegrepen)



Lees de volledige 
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

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

A4 Verticaal
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Zit jij ook met vragen ? 
 
 
 
Kevin (18 j.) vraagt zich af of hij nu te veel zit te gamen  
en of XTC wel echt gevaarlijk is? 
 

Wesley ( 15 j.) moet van z’n ma langs komen  
nadat ze hem betrapte met een joint. 

 
Kelly ( 50 j.) drinkt dagelijks en te veel,   
ze zoekt een passende behandeling om te ontwennen.  
 

Geoffrey (22 j.) gebruikt wekelijks partydrugs  
en werd door een politieagent doorgestuurd. 

 
Jeanine is als oma bezorgd om het druggebruik van  
haar kleinkind en de reacties van haar familie daarop.  

 
 
 
Met al je vragen en problemen betreffende alcohol en andere drugs … of 
gamen en gokken, kan je terecht bij DRUGPUNT Rhode & Schelde.  
 
Wij bieden info en advies, een korte begeleiding van enkele gesprekken of 
zoeken samen naar verdere hulp. Ook voor het opzetten van een 
preventiecampagne of een drugbeleid kan je bij ons terecht. 
 
Onze begeleiding is gratis en vertrouwelijk.   
 
Contacteer ons op 0473 65 65 94 of 0473 65 65 95 of via rhode-
schelde@drugpunt.be, dan maken we een afspraak. Dit kan in het 
welzijnshuis te Merelbeke of op locatie in Destelbergen, Melle en Oosterzele. 
Of via beeldbellen (corona). 
 

 
Mark Heremans en Christophe Vanhuyse 

Drugpunt Rhode & Schelde 

 

 

www.drugpunt.be – www.dekiem.be 

Activiteitenkalender 

donderdag 2 december 
om 14 uur 
Infosessie” De zorgvolmacht” 
door Yvan Schaubroeck 
in GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele 

 Contactpersoon: Juliette Meuleman 09 
362 99 00, 
Rita De Landsheere 09 362 79 09
Prijs: gratis
Samana Oosterzele in samenwerking met 
Samana OostVlaanderen 

donderdag 9 december 
van 14.30 tot 17 uur
Voordracht Plaatsnamen - 
hoe komen ze aan hun naam?
In GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Inschrijven: bij vtbKultuur via landvanrode@ 
vtbkultuur.be en betaling op het 
rekening nummer B59 8905 4419 8626. 
Inschrijvingen zijn pas definitief na beta
ling. Maximum aantal deelnemers per 
sessie: 18
Prijs: € 5 voor bib of OKRAleden, € 7 voor 
nietleden 

zaterdag 11 en zondag 12 
december 
Kerstmarkt Ankerkerk 
Oosterzele 6e editie 
Gratis inkom

zaterdag van 14 tot 24 uur - 
zondag van 14 tot 20 uur
Gratis kinderanimatie en 1 uur 
gratis kindermolen tot 12 jaar.

 kerstvriendenoosterzele@gmail.com 
Voor standplaatsen: 
vandammepatrick@pandora.be

zondag 12 december 
van 12 tot 16 uur
Eetfestijn Harmonie Con Animo 
Oosterzele

 Contactpersoon: Patrick Vandenberghe, 
0468 529247, http://www.conanimo.be 
Prijs: € 20 volwassenen, € 10 kinderen
Harmonie Con Animo 

dinsdag 14 december 
om 20 uur
Theatervoorstelling 
‘Ik geef niet op’
Theatervoorstelling over arbeidsmigratie 
van Muriel Bats (actrice uit ‘Thuis’). 
In GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: € 8, aan de kassa | 
www.avansaregiogent.be | 

 info@avansaregiogent.be | 
09 224 22 65
GRISOosterzele, ism GROSMelle, 
Merelbeke Mondiaal en Avansa

zaterdag 18 december 
om 18 uur
Kerstfeest
In parochiecentrum Balegem

 Contactpersoon: Isabelle Van 
Liefferinge, 09 362 05 72, lieffi@live.be
Ferm Balegem

donderdag 23 december 
om 19.30 uur 
Feesten tussen de bloemen!
In ’t zaaltje Gijzenzele

 Contactpersoon: De Beukelaer Natalie, 
0476 32 88 74
Ferm Gijzenzele




