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Aan alle Oosterzelenaren

Traditioneel maken we aan het einde van het jaar het bilan op van wat was 
en is geweest. Terwijl ik deze woorden neerpen, debatteren, speechen en 
onderhandelen wereldleiders tijdens de Klimaattop in Glasgow. Uiteraard 
hopen we dat elke natie de verantwoordelijkheid neemt en de politieke en 
economische moed heeft om de mondiale klimaatcrisis te willen/kunnen 
afwenden. De Klimaattop wordt, wederom, als de allerlaatste kans beschouwd 
om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Als lokaal bestuur nemen 
we alvast het heft in eigen handen en ondertekenden we in oktober het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact (LEKP). Oosterzele focust daarbij op 4 pijlers: vergroening, 
inzetten op hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en aanpakken van de 
droogte- en waterproblematiek. Zo willen we bijvoorbeeld dat er 1 boom per 
inwoner bijkomt vóór 2030. De gemeente kocht daar o.a. 4,42 ha te bebossen 
grond voor aan. Met de opmaak van een Hemelwater- en Droogteplan wordt een 
integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het water op ons grondgebied 
zoveel mogelijk ter plaatse kan houden/hergebruiken, infiltreren, bufferen en 
pas als laatste stap vertraagd afvoeren. Op die manier beschermen we onze 
gemeente tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Het zijn maar enkele 
van de initiatieven die we als gemeente nemen om lokaal het tij te doen keren. 
Tijdens de gemeenteraad in december worden talrijke maatregelen binnen dit 
Klimaatpact verder uitgewerkt en goedgekeurd. Ook op onze initiatieven voor 
duurzame mobiliteit en onze vele inspanningen voor de biodiversiteit mogen we 
als landelijke gemeente terecht trots zijn.

Daarnaast hopen we uiteraard dat er in het nieuwe jaar een definitief einde mag 
komen aan die andere crisis die ons doen en laten sinds maart 2020 domineert. 
Tijdens de eindejaarsperiode zijn we solidair met iedereen die het minder goed 
heeft, een dierbare verloren heeft of gebukt gaat onder eenzaamheid, ziekte 
of tegenslag. Corona heeft die tegenstellingen helaas nog scherper gesteld de 
laatste 20 maanden. Een schouderklopje, een hartelijk woord of een concrete 
vrijgevige daad of vriendelijk gebaar voor onze medemens kunnen een wereld 
van verschil maken tijdens de donkere periode van het jaar waarin velen familie 
en vrienden uitnodigen voor een gezellig weerzien rond de rijkelijk gevulde 
feestdis. Ik kijk samen met u uit naar een virusvrij 2022 waarin we elkaar opnieuw 
zorgeloos kunnen ontmoeten en omarmen, waarin we positief naar de toekomst 
kunnen kijken en waarin we van onze gemeente een nog mooiere, veiligere en 
groenere plek kunnen maken. Ik wens u alvast gezellige eindejaarsdagen en een 
schitterende start van het nieuwe jaar! 

Johan Van Durme
Burgemeester van alle Oosterzelenaren

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
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Koop lokaal, koop een Oh-bon!
In januari 2021 startte de gemeente Oosterzele met 
een gemeentelijke cadeaubon om de lokale economie 
blijvend te ondersteunen. Met de Oh-bon kan je inmid-
dels terecht bij 65 lokale handelaars en ondernemers.
 
Het ideale cadeau voor familie of vrienden
De Oh-bon koop je ofwel online via oh-bon.be of in de 
Bibliotheek Oosterzele (Stationsstraat 13, Oosterzele). 
Je hoeft de bon niet in één keer op te gebruiken en 
je kan dezelfde cadeaubon bij meerdere handelaars 
gebruiken. Via de website kan je zelf checken welk 
bedrag er nog op je Oh-bon staat.

Hét perfecte eindejaarsgeschenk voor je 
personeel
Voor bedrijven is de Oh-bon het ideale eindejaarsge-
schenk voor het personeel. Met een Oh-Bon geef je 
je medewerker een leuk cadeau én je steunt er de 
lokale ondernemers mee. Naast een originele bood-
schap kan je ook het logo van je bedrijf kosteloos op 
de cadeaubon plaatsen. Via oh-bon.be/bedrijven kan 
je online bestellen.

Vernieuwde website oh-bon.be
Na de zomer kreeg de website oh-bon.be een kleine 
facelift, waarbij elke handelaar nu wordt voorgesteld 
via een eigen pagina met sprekende foto’s, een wer-
vende tekst en de contactgegevens.
Binnenkort valt er een sticker in de bus bij elke deel-
nemende handelaar. Met de sticker is de handelaar in 
het straatbeeld herkenbaar als 'Oh bon'-handelaar.

Meer info
Dienst Bibliotheek, Toerisme & Lokale Economie
Stationsstraat 13, Oosterzele
09 362 81 17
economie@oosterzele.be
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Gezond Binnen 

We brengen gemiddeld 85% van onze tijd binnens-
huis door. Maar wist je dat de lucht in ons huis 
vaak meer schadelijke stoffen bevat dan buiten?
Wie veel tijd in een huis met ongezonde binnenlucht 
doorbrengt, kan op termijn kampen met luchtweg-
aandoeningen, hoofdpijn, astma en allergieën. De 
 meeste binnenluchtproblemen, zoals vocht en schim-
mel, worden veroorzaakt door een combinatie van 
structurele problemen aan de woning en onaangepast 
gedrag. Maar voor veel mensen is het moeilijk om iets 
te veranderen aan die problemen, vooral als ze huren 
of moeten rondkomen met een beperkt budget. Door 
met enkele zaken rekening te houden, kan je de kwa-
liteit van de lucht in je huis al aanzienlijk verbeteren. 
In het kader van ‘Gezond Binnen: dat lucht op’ geven 
we tips die je goed op weg helpen om de lucht kwaliteit 
in je woning te verbeteren. 

Tip 1. Zorg voor een constante 
 luchtdoorstroming 
Ventileren doe je het best de hele dag door in huis, 
ook ’s nachts. Zet bijvoorbeeld je ramen op een kleine 
kier of in kiepstand, of zet de ventilatieroosters boven 
je raam open. Kan je raam niet op kiep, gebruik dan 
een raamstopper om het dichtklappen te voorkomen. 

Tip 2. Verlucht bij vocht of schadelijke stoffen 
Verluchten betekent dat je een raam of deur voor een 
korte tijd wijd open zet. Dit is vooral belangrijk bij acti-
viteiten waar veel vocht ontsnapt of gebruikt wordt. 
Denk maar aan koken, het nemen van een douche of 
bad en het drogen van de was in huis. Tijdens of na 
deze activiteiten is het belangrijk om goed te verluch-
ten. Ook ’s nachts produceer je als mens veel vocht. 
Vergeet dus niet voldoende frisse lucht binnen te laten 
na een nachtje slaap! Naast vocht kunnen er ook scha-
delijke stoffen vrijkomen bij bepaalde activiteiten zoals 
klussen, knutselen of poetsen. Goed verluchten is dan 
extra belangrijk. Wie nieuwe meubelen of decoratie 
heeft staan, verlucht de eerste maanden het best ook 
wat vaker. Probeer bij het verluchten ook rekening 
te houden met de ligging van je woning. Je kan beter 
een raam of deur openzetten die niet uitgeeft op een 
drukke weg. Als dat niet mogelijk is, verlucht je het best 
buiten de spitsuren. 

Tip 3. Beperk vervuilende stoffen in huis 
Naast voldoende ventileren en verluchten, is het ook 
belangrijk om het aantal schadelijke stoffen in huis te 
beperken. Vermijd het gebruik van luchtverfrissers, (geur-)
kaarsen en wierook in je woning en rook zeker niet in huis. 

Kies voor poetsproducten zonder gevaarsymbool en 
volg de gebruiksaanwijzingen. Gebruik geen bleek-
water en meng zeker geen verschillende producten.

Tip 4. Vermijd CO-vergiftiging 
Elk jaar sterven er jammer genoeg nog altijd mensen 
aan een CO-vergiftiging. Om dit te voorkomen, is het 
belangrijk om je verwarmingstoestel jaarlijks te laten 
controleren. Gebruik geen verbrandingstoestellen 
zonder rechtstreekse afvoer naar buiten en zorg altijd 
voor een goede luchttoevoer. Heb je een kachel? Laat 
dan jaarlijks de schouw reinigen. 

Meer info
www.zorg-en-gezondheid.be 
www.gezondleven.be 
logogezondplus.be
www.gezondbinnenmilieu.be

Zet het raam 
op kiepstand 

Zet het raam 
op een kier

Zet je ventilatie-
systeem aan

Zet je ventilatie-
roosters open

De was drogen Douchen

KokenSchoonmaken

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be

Zorg voor een constante 
luchtdoorstroming door je huis

Zet je raam extra open bij o.a. 
activiteiten met water

Beperk vervuilende 

en verlucht
door je verwarmings-
toestel te laten nakijken

Hou je kot gezond
VENTILEER

VERLUCHT
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Gratis energiescan en rookmelders 

Vraag je gratis energiescan aan!
Wil je ook minder betalen voor energie? Tijdens een 
huisbezoek geven de Energiesnoeiers je een heleboel 
gratis energietips. Ze bekijken ook je energiefactuur en 
doen vrijblijvend een prijsvergelijking bij verschillende 
leveranciers. In alle woningen plaatsen ze onmiddel-
lijk een aantal gratis energiebesparende materialen 
zoals een spaardouchekop, spaarlampen of een ver-
deelstekker. Als je nu je energiescan aanvraagt, wordt 
je woning ook gratis voorzien van de nodige rookmel-
ders! Nadien krijg je een verslag met alle tips nog eens 
netjes op een rij! 

Waarom?
Tips om energiezuiniger te leven zijn altijd een goed 
idee! En rookmelders redden levens! Veel levens! 
Op elke verdieping in je woning moeten er één 
of meer rookmelders hangen, dat is verplicht. De 
rookmelders die door de energiesnoeiers worden 
geplaatst zijn van hoogstaande kwaliteit en hebben 
een batterij die 10 jaar meegaat. 

Voor wie?
De energiescan is er enkel voor wie voldoet aan één 
van volgende voorwaarden:

• Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor 
elektriciteit en aardgas

• Je hebt een actieve budgetmeter voor elektriciteit 
of aardgas

• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming 
van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op 
klevertje eindigt op 1)

• Je hebt een gezamenlijk inkomen tot € 31.870 (ver-
hoogd met € 1.660 per persoon ten laste)

• Je bent in schuldbemiddeling of in collectieve 
schuldregeling

• Je wordt door het OCMW begeleid omwille van 
moeilijkheden met het betalen van energiefacturen

• Je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor 
of sociale huisvestingsmaatschappij

• Je huurt een woning bij een OCMW of lokaal bestuur
• Je huurt een woning op de private huurmarkt met 

een geregistreerde huurprijs van maximum € 528,57
• Er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elek-

triciteit voor je woning ingediend bij de Lokale 
Adviescommissie (LAC)

Hoe?
Vraag je gratis energiescan aan via www.energiesnoeiers.be of neem contact op met het Sociaal Huis Oosterzele, 
Gootje 2, 09 362 40 30 of info@ocmwoosterzele.be
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Milieuvriendelijke lokale handelaar

Cream&Crunch wint Nobelprei 2021

Jaarlijks reikt EVA Oosterzele de Nobelprei uit aan aan 
een persoon of organisatie die een opmerkelijke veggie -
bijdrage leverde voor een meer plantaardige, gezonde, 
milieu- en diervriendelijke samenleving. 

Stemmen gebeurde online door het brede publiek, 
wat resulteerde in een nek-aan-nekrace. De lau-
reaat voor 2021 werd uiteindelijk Cream&Crunch. 
Joris Van Crombrugge, de zaakvoerder van ijsjeszaak 
Cream&Crunch, levert opmerkelijke inspanningen om 
veganisten en mensen met lactose-intolerantie een grote 
keuze aan 100% plantaardige alternatieven aan te bieden.

Elena Lievens, coördinator van EVA Oosterzele, prijst 
de winnaar: ”Cream&Crunch is gegroeid uit de passie 
van Joris Van Crombrugge voor natuurlijke smaken 
en eerlijke grondstoffen. Hij biedt een groot assorti-
ment sorbetten en veganistisch ijs aan. Bij wie loopt 
het water niet in de mond bij het horen van namen 
als limoen-munt, framboos of mangosorbet om nog 
maar te zwijgen van plantaardig hazelnoot- en vanille- 
of straciatella-ijs? Joris kiest steevast voor biologische 
soja- of amandelmelk, verse vanille, pure chocolade 
en kwalitatieve ingrediënten. Hij bereidt het ijs en het 
sorbet op ambachtelijke wijze met een constante con-
trole op het productieproces. Hij blijft zoeken naar de 
juiste combinaties, een nog lager suikergehalte en de 
perfecte textuur. Meer nog, ook bij zijn alom gepre-
zen ijstaarten, ijspralines en kerststronken voorziet 
Cream&Crunch steevast een fantastisch plantaardig 
alternatief, elke feestdis waardig. Kortom, Joris leeft 

voor zijn zaak, gelooft in zijn producten en promoot op 
vriendelijke, toegankelijke wijze een meer plantaardige 
levens wijze. Omdat EVA Oosterzele ervan overtuigd is 
dat Joris Van Crombrugge op die manier het plantaar-
dig verhaal stevig ondersteunt, verdient Cream&Crunch 
volgens ons de Nobelprei in 2021.” 

De tweede prijs, een gouden wortel, werd uitgereikt 
aan diëtiste Céline Van Effelterre omdat zij op een posi-
tieve manier vegetarisme bij haar cliënten promoot als 
onderdeel van een gezonde levensstijl.

Naar aanleiding van Wereldveggiedag en Wereld-
dierendag lanceert EVA vzw ook de nationale cam-
pagne Chili voor Willy. Willy is een varken van 3 maanden 
oud. Zoals de meeste varkens is hij heel slim, houdt hij 
van knuffelen, in de aarde wroeten en spelletjes spelen. 
Willy leeft in een opvangcentrum, maar de meeste var-
kens in Vlaanderen hebben minder geluk: zij groeien 
op in grote bedrijven met weinig bewegingsruimte, 
zien bijna nooit daglicht en worden na 6 maanden op 
de vrachtwagen richting slachthuis geplaatst. EVA vzw 
riep dan ook op om dit weekend chili sin carne (zonder 
vlees) te koken of te gaan eten. Met het ingezamelde 
geld wil EVA vzw nog meer mensen laten deelnemen 
aan de Veggie Challenge om Vlaanderen nog meer te 
‘verplantaardigen’. 

Meer info
www.evavzw.be/eva-oosterzele 
https://www.creamandcrunch.be/eindejaar
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GEZOCHT:  
enthousiaste poetshulpen in de thuiszorg 
Het OCMW Oosterzele is op zoek naar poetshulpen 
in de thuiszorg die met veel goesting ons enthousiast 
team willen vervoegen. 

Taken
Als poetshulp sta je in voor het onderhoud van de wo-
ning van bejaarde personen of personen met een han-
dicap of ernstige ziekte. Je zorgt er dankzij je werk mee 

voor dat de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
kan blijven wonen.

Aanbod
Je ontvangt een aantrekkelijk loon met veel extra legale 
voordelen. Het OCMW betaalt ook een fietsvergoe-
ding, vakantiegeld, eindejaarstoelage, hospitalisatie-
verzekering en tweede pensioenpijler. 

Selma (34 jaar)
alleenstaande & mama van twee dochters
werkt 4 jaar voltijds bij het OCMW
nettoloon in oktober =  
1.801 euro + 157,5 euro maaltijdcheques. 

Karel (23 jaar)
alleenstaand 
werkt sinds 3 maanden voltijds bij het OCMW
nettoloon in oktober =  
1.667 euro + 157,5 maaltijdcheques

Interesse? 
Contacteer ons via  
marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be  
of 09 362 40 30 

Maria (54 jaar)
gehuwd
werkt al 30 jaar bij het OCMW - werkt 4/5
nettoloon in oktober =  
1.647 euro + 127,5 maaltijdcheques
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Lees de volledige 
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

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

A4 Verticaal
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Sint tovert glimlach op alle kindergezichtjes 

De goedheilig man is inmiddels al opnieuw vertrokken 
naar Spanje, maar ook dit jaar waren er gelukkig geen 
stoute kinderen en vond iedereen speelgoed en lek-
kers in zijn schoen. 

Sint vergeet kinderen in kwetsbare gezinnen 
niet
Hoewel België een welvarend land is, leeft 1 op 6 kin-
deren nog altijd in armoede. Corona maakt het voor 
kwetsbare gezinnen op emotioneel en financieel vlak 
vaak nog moeilijker. Ook die ouders willen hun kinde-
ren op 6 december verrassen met speelgoed en snoep 
maar hebben daar vaak niet de financiële middelen 
voor. Het OCMW Oosterzele organiseerde daarom 
een actie waarbij kinderen uit kwetsbare gezinnen hun 
schoentje mochten zetten. Via een briefje naar de Sint 
konden ze hun verlanglijstje indienen bij het OCMW. 
De Sint en zijn helpers konden zo toch de schoentjes 
van die kinderen vullen en een cadeautje klaarleggen 
op Sinterklaasnacht.  

Sinterklaas-tekenwedstrijd was groot succes
Voor het tweede jaar op rij organiseerde onze 
gemeente ook een Sinterklaas-tekenwedstrijd voor alle 
kinderen in Oosterzele. Kleurrijke kunstwerkjes voor 
de Sint, al dan niet vergezeld met brieven en wensen, 

konden gedeponeerd worden in één van de brieven-
bussen aan het gemeentehuis of het OCMW-gebouw. 
Uit alle inzendingen werden 10 tekeningen geloot. De 
winnende mini-kunstenaars kregen inmiddels een 
extra geschenkje van de Sint. Proficiat aan alle kunste-
naars en aan de tien gelukkige winnaars!

Jeugd/OCMW

© Didier Debaere

© Didier Debaere
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Welzijn

Vraag je sociale toelage 2021  
aan vóór 31 december!

Heb je recht op inkomensgarantie, heb je een 
beperking of ben je mantelzorger of zorgbehoef-
tige? 31 december is de deadline om de sociale 
toelages voor 2021 aan te vragen. Vul tijdig het 
aanvraagformulier in en dien het voor eind 2021 
in bij het OCMW.

SOCIALE TOELAGE van 50 EURO 
INKOMENSGARANTIE
Heb je recht op de inkomensgarantie en heb je geen 
eigendom behalve je eigen woning? Vraag de sociale 
toelage aan en voeg een geldig attest inkomens-
garantie voor 2021 toe.

SOCIALE TOELAGE van 50 EURO 
 PERSONEN MET EEN HANDICAP
Je kan deze toelage aanvragen als je recht hebt op 
de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming (RVV- 
statuut, je kan dit ook zien op je mutualiteitsklever) 
én een attest hebt van de Federale Overheidsdienst 
 Sociale Zaken, dienst personen met een  handicap 
met minstens 7 punten op de schaal van zelf red-
zaamheid of vermelding van 66 % invaliditeit.

SOCIALE TOELAGE van 150 EURO 
MANTELZORGPREMIE CAT.2
Je kan deze toelage aanvragen als de zorgbehoeftige 
68 jaar of ouder is, in Oosterzele verblijft en gedomici-
lieerd is en een attest heeft van de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met een 
handicap met minstens 9 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid.

De zorgbehoeftige zelf kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen en kan 
maar eenmaal de premie ontvangen. Per zorgbehoef-
tige kan de premie slechts eenmaal uitbetaald worden. 

SOCIALE TOELAGE van 250 EURO 
 MANTELZORGPREMIE CAT.1
Je kan deze toelage aanvragen als de zorgbehoeftige 
tussen 0 en 67 jaar oud is, in Oosterzele verblijft en 
gedomicilieerd is en een attest heeft van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met 
een handicap met minstens 12 punten op de schaal 
van zelfredzaamheid.

De zorgbehoeftige zelf kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen en kan 
maar eenmaal de premie ontvangen. Per zorgbehoef-
tige kan de premie slechts eenmaal uitbetaald worden. 

SOCIALE TOELAGE van 300 EURO – 
 MANTELZORGPREMIE VOOR PALLIATIEVE 
THUISZORG
Voor deze toelage zijn er voor de zorgbehoeftige geen 
leeftijd- en inkomensvoorwaarden. De zorgbehoeftige 
moet wel in Oosterzele verblijven en gedomicilieerd 
zijn en moet een betalingsbewijs hebben van de 
forfaitaire vergoeding palliatieve thuiszorg uitbetaald 
door de mutualiteit.

De zorgbehoeftige zelf kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen en kan 
maar eenmaal de premie ontvangen. Per zorgbehoef-
tige kan de premie slechts eenmaal uitbetaald worden. 

Meer info
Vraag de toelage aan met het aanvraagformulier 
dat je vindt op www.ocmwoosterzele.be of haal het 
 formulier af in het OCMW, Gootje 2, Oosterzele.

Breng je ingevuld aanvraagformulier uiterlijk op 31 
december 2021 binnen bij het OCMW, ter attentie 
van de Voorzitter, Gootje 2, Oosterzele.
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Renovatiewerken gemeentehuis

Het gemeentehuis van Oosterzele wordt dit en vol-
gend jaar gerenoveerd. In november wordt in een 
eerste fase al het dak aangepakt en gerenoveerd. 
Deze werken kosten 218.000 euro maar worden ge-
deeltelijk gesubsidieerd door Agentschap Onroerend 
Erfgoed.

De aannemer plaatst ook de houten dakkapellen te-
rug zoals ze oorspronkelijk aanwezig waren op het ge-
meentehuis/vredegerecht dat gebouwd werd in 1899.

Volgend jaar staan de vernieuwing van de ramen en de 
renovatie van het torengedeelte op het programma. 

Het gemeentehuis is een beschermd monument 
en de werken worden opgevolgd door Agentschap 
Onroerend erfgoed. 

Direct verwittigd in een 
noodsituatie?

Wil je onmiddellijk verwittigd worden bij een grote 
brand of een overstroming in Oosterzele of omgeving? 
Schrijf je dan gratis in op Be Alert via www.be-alert.be. 
Bij een noodsituatie krijg je een gratis sms-bericht met 
meer info. 

Met de fiets naar 
de bib!
Aan de bibliotheek vind je sinds eind oktober 4 fiets-
rekken om je stalen ros veilig te stallen tijdens je bi-
bliotheekbezoek. Met de installatie van de fietsrek-
ken wil de gemeente iedereen stimuleren om zoveel 
mogelijk met de fiets naar de bib te komen. 
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AFHAALMENU met keuze

Bestellingen kunnen geplaatst
worden tot maandag 20

Afhalen tussen
en

Prijzen incl. 6% btw.
16u op

Betalingen gebeuren of
Payconiq.

december

13u

contant
via

(kerstavond)

en

maandag 27 (oudejaar)
telkens tot 20u.

respectievelijk 24
en 31/12.

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”



Korte berichten

Cyclomedia maakt 
foto’s in Oosterzele

Cyclomedia Technology B.V. maakt momenteel 
panoramafoto’s vanaf de openbare weg met spe-
ciaal uitgeruste voertuigen. De foto’s worden bij-
voorbeeld gebruikt voor inspectie en beheer 
van de buitenruimte, ontwikkeling van ruimtelij-
ke plannen en voorbereiding van werken op het 
openbaar domein. Indien er personen of num-
merplaten van auto’s op de foto’s zouden staan 
worden die eerst onherkenbaar gemaakt of ge-
blurd. Cyclomedia heeft toelating om deze foto’s op 
het openbaar domein te maken en moet strikt de 
GDPR-wetgeving rond privacy naleven. Voor meer 
info, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wis-
sing en beperking van de verwerking of het aante-
kenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: 
Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE 
Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com. U heeft 
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Meer info
https://www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement

Nieuw deel fietssnelweg  
in gebruik genomen
Op vrijdag 29 oktober werd in 
aanwezigheid van gedeputeerde 
Riet Gillis een nieuw stukje van de 
fietssnelweg F417 tussen Balegem 
en Snijdreefken in Elene in gebruik 
genomen. Hiermee komt een veilige 
verbinding naar Zottegem enerzijds 
en naar Gent anderzijds opnieuw een 
stapje dichterbij.

Fietsweetjes

In 2021 heeft Oosterzele opnieuw een 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
Oost-Vlaanderen afgesloten voor een subsidie 
van het jaarlijks onderhoud van de fietssnelweg 
F417. Die subsidie bedraagt 800 euro per 
kilometer. Samen met de provincie heeft onze 
gemeente momenteel bijna 5,2 kilometer 
gerealiseerd! Onze gemeentediensten of 
externe partners staan jaarlijks in voor het 
pekelen van de snelwegen in de winter, het 
(groen)onderhoud, het halfjaarlijks vegen, 
het up-to-date houden van de signalisatie en 
markeringen, enzovoort. Een subsidie voor die 
onderhoudswerken is dus mooi meegenomen. 
Verder zet de gemeente in op de realisatie van 
de ontbrekende schakels van de fietssnelweg, 
met de verbinding station Scheldewindeke – 
Houte als eerste prioriteit.

Meer info
fietssnelwegen.be 417 
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Rf-Technologies NV/SA | Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele  
www.rft.be | info@rft.be | +32 9 362 31 71 

 

 1  -  Functieomschrijving IT-projectleider  JDW 

 

IITT  PPrroojjeeccttlleeiiddeerr  
 

 
Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van 
morgen. We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging. 
 
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

In de loop van 2021 stappen we over naar een nieuwe versie van ons ERP-pakket (van Axapta 2009 
naar Dynamics 365, Finance & Operations) en om die upgrade in goede banen te leiden zoeken we 
een projectleider. Na dit project word je het aanspreekpunt voor ERP gerelateerde deelprojecten, 
vragen, best practices, … 
 
DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF 

Als IT Projectleider vertaal je de behoeftes van verschillende diensten en collega’s (Sales, Logistics, 
Marketing,...) naar Dynamics 365 of je zorgt voor goed werkende interfaces tussen andere systemen 
en Dynamics 365.  
In eerste instantie zal je goed moeten begrijpen wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, e-
commerce,...) en achterliggende flows identificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek moeten gaan 
naar een gepaste oplossing, deze implementeren en opleiding aan de collega’s voorzien. 
 
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t en haar zusterbedrijven harmoniseren. 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend 
met de technische haalbaarheid, het budget, de timing, de bestaande structuren,.... 

• Je analyseert bestaande flows en je weet die om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software. 

• Je verzorgt op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en je 
waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

• Je zorgt voor een vlot Change Management proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens de realisatie van de projecten. 

• Je implementeert uniforme processen tussen de zusterbedrijven en communiceert hiervoor op 
een correcte, vlotte manier. 

• Je  bevordert en stimuleert continu de ontwikkeling en de verbetering van de de gebruikte 
processen en tools. 

• Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT. 

  

PROFIEL  

• Je hebt een Bachelor in een informaticarichting of equivalent door ervaring 
• Je hebt kennis van en ervaring met ERP (idealiter Dynamics 365) 
• Grondige kennis van Office 365 applicaties (Office/Sharepoint/apps/…) 
• Goede kennis Nederlands en Engels  

 

(Digital) Marketeer Magazijnier

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Je wordt onze draaischijf in de B2B communicatie. En deze wordt 
natuurlijk steeds digitaler. Klassieke marketingcommunicatie tools zoals  
beurzen, presentaties, nieuwsbrieven, persberichten, mailings zijn ook 
wel jouw ding, maar worden stap per stap aangevuld en vervangen door 
digitale alternatieven.   
Onze Web-omgeving, ons PIM systeem, onze configurator en een aantal 
mooie op til staande evoluties vormen de basis van een digitale strategie 
die jij helpt uitbouwen. 
Binnen een internationaal bedrijf zijn talen (zeker NL/FR/ENG) belangrijk. 
 
WIE BEN JIJ ?

•  Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in marketing, 
 communicatie, talen, journalistiek, of gelijkwaardig door ervaring.

•  Je hebt liefst enige ervaring in een vergelijkbare functie in een B2B 
omgeving, maar ook jonge en ambitieuze starters sluiten we niet uit

•  Vlot meertalig: Nederlands, Frans en Engels
•  Je bent creatief in woord en beeld.
•  Je denkt graag in termen van doelgroepen / customer proposition / 

behoeftes /…  Kortom, je hebt echt wel marketing in het bloed
•  Je kan inzicht verwerven in bouwgerelateerde producten
•  Je beschikt over het nodige inlevingsvermogen en je bent klantgericht, 

organisatorisch sterk, creatief en nauwkeurig.
•  Pluspunten: sterke voeling met digitalisering en nieuwe communicatie-

kanalen. Kunnen werken met Photoshop, InDesign, Illustrator is zeker 
een troef

•  Je bent enthousiast & positief
Je hebt er heel erg zin in om samen met het team ons verhaal te helpen 
meeschrijven

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Je zorgt voor een vlotte verwerking van alle goederen (inkomende, uit-
gaande en intern afgewerkte producten). Daarbij houd je voortdurend de 
kwaliteit in de gaten om de klanten tijdig en correct te kunnen beleveren.   
Teamwerk en coördinatie zijn van fundamenteel belang. Het roteren 
binnen de verschillende subafdelingen en de correcte uitvoering van de 
job dragen bij tot goede resultaten en een sterker team.

JOUW ROL BINNEN HET BEDRIJF

• Roteren binnen de verschillende subafdelingen : INPAK – magazijn IN 
– magazijn UIT Gegevens correct verwerken in ons softwarepakket 

• Gebruiken van het scanningssysteem 
• Lossen, controleren en verwerken van inkomende goederen 
• Regelmatig uitvoeren van stockcontroles  
• De werkposten voorzien van het nodige materiaal 
• Verzamelen van goederen voor klanten 
• Stapelen en inpakken van producten op paletten of in dozen 
• Verpakte goederen verplaatsen naar het magazijn. 
• Uitgaande goederen laden op de vrachtwagens  

WIE BEN JIJ ? 

•  Je kan nauwkeurig werken en je bent stressbestendig 
• Je bent flexibel en kan indien nodig in 2 ploegen werken 
• Je bent een teamspeler met zin voor initiatief 
• Je bent positief ingesteld en denkt in oplossingen 
• Je hebt een degelijke kennis PC

ONS AANBOD 

• Een uitgewerkt opleidingsplan en on-the-job training 
• Een jong team met open cultuur  
• Vlot bereikbaar (5km van snelweg) 
• Optie vast 
• Uitdagende en afwisselende job 

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

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

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

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

Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een bevlogen Marketing & 
Communications Officer en een magazijnier om ons team te versterken. 

OVER RF-TECHNOLOGIES: MISSIE EN WAARDEN

Rf-Technologies heeft een duidelijke missie: 
As a market leader, we inspire the European construction sector*
by designing, manufacturing and marketing outstanding products 
that ensure a carefree fire safety in public buildings.
* (yes, even our competitors)

Om deze missie tot een goed einde te brengen, delen we waarden 
die ons samen sterk maken:
Fire: With passion every day…
Integrity: …we do the right thing for our customer and our colleague
Responsibility: …we keep our promises,
Excellence: …and we focus on outstanding results!

HET INTEGRATIETRAJECT 

Voor deze functies wordt een gestructureerd inlooptraject on-the-
job voorzien dat onder andere zal bestaan uit interne opleidingen, 
praktijkopleidingen in productie en externe opleidingen. 

Solliciteren kan via: vacature@rft.be

opm_RFT_dec2021.indd   1opm_RFT_dec2021.indd   1 6/12/2021   07:566/12/2021   07:56



Sport

Elke stap telt!  
Breng jouw buurt in beweging

Samen bouwen we aan zorgzame buurten. Buurten 
waarin bewoners zorg voor elkaar dragen in de ruime 
zin van het woord, waar levenskwaliteit en gezond-
heid centraal staan, en waar mensen zich goed en 
geborgen voelen. Buurten die mensen in beweging 
brengen. Letterlijk en figuurlijk. Want een buurt kan 
enkel zorgzaam zijn als ze ook beweegvriendelijk is! 
En daar is Oosterzele alvast mee gestart… Met de 
campagne ‘10.000 stappen: elke stap telt!’

Plaats elke stap op een voetstuk
Zet je beste beentje voor en stap mee in deze cam-
pagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, 
Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid 
en de Vlaamse Logo’s. Stap voor stap bereik je niet 
alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter in 
je vel, je slaapt beter – en stapt dus minder vaak met 
het verkeerde been uit bed. Al stappend heb je één 
voet binnen naar meer sociaal contact, je zorgt voor 
minder vervuiling en lawaai van auto’s en maakt zo de 
buurten en straten leefbaarder. Kortom: elke stap telt! 

De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Er beweegt wat in de buurt. Heb je de stappen-
signalisaties al gezien in onze gemeente, of elders in 
Vlaanderen? Hiermee tonen we dat kleine afstanden 
tussen nuttige locaties in je buurt ook extra stappen 
opleveren. Van jouw voordeur tot aan het gemeente-

huis. Of tussen de bakker en de slager. Want elke stap 
telt! De komende 4 jaar zet Oosterzele nog verder in 
op beweegvriendelijke buurten.

Wist je dat ook jijzelf met deze campagne meer aan-
dacht kan vragen voor een zorgzame buurt?

Hoe? Oosterzele verspreidt gratis leuke raamaffiches 
die aangeven waarom elke stap telt. Ze hangen op 
in onze gemeente, bij organisaties, zorgverleners, 
ondernemingen, handelaars ... en zijn ook daar te 
verkrijgen.

Hang jij zelf ook een affiche uit? Zo laat je zien waar-
om elke stap telt voor jou of jouw buurt.

Doe mee samen met je buren, je straat of zelfs de 
hele buurt. Neem 5 affiches mee: hang één affiche 
achter je raam aan de straatkant en spoor je linker-, 
rechter-, over-, achter-, onder- en bovenbuur aan om 
hetzelfde te doen. Hoe meer affiches, hoe meer we 
elkaar kunnen motiveren!

Volg ook de Facebookpagina van Oosterzele en van 
Gezond Leven op de voet voor leuke info en wedstrij-
den. 10.000 stappen beloont de leukste inzendingen!

Elke stap telt voor Oosterzele!
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CULTUUR
donderdag 13 januari om 20 uur
HUMOR
Steven Mahieu – Full Contact Tour

De ‘Full Contact Tour’ is de 
vierde zaalshow van Steven 
Mahieu en toont de comedian 
op zijn best: heftig. Hoe langer 
hoe meer weet Steven waarvoor 
hij gemaakt is: onder de huid 
proberen te kruipen van zichzelf 
en zijn publiek. Je zal hem niet 
snel op televisie zien of in een of 
andere videoblog. Hij voelt zich 
het best met het pure spul: het 
podium.

Tarieven: € 15 standaard - kortingen tot - € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

vrijdag 14 januari om 20 uur
MUZIEK
Stan Van Samang – Anders dan anders

In 2018 trok steracteur/sterartiest Stan Van Samang na 
enkele Sportpaleizen het theater in. Met ‘Op de schoot’ 
zocht hij de intieme setting van de theaters op. Dat 
beviel hem zo goed dat hij voor de voorstelling van zijn 
nieuwe album, resoluut voor diezelfde formule koos.

‘Groots in zijn intimiteit’ was één van de commentaren 
na die glorierijke passage over Vlaamse theaterpodia. 
Met de theatertournee ’20-’21 onder het motto ‘anders 
dan anders’ zal dat evenwel niet anders zijn. Minstens 
even intiem, mogelijks nog ‘grootser’. Vintage Stan Van 
Samang, anders dan anders …
Tarieven: € 35 standaard - kortingen tot - € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

zaterdag 5 februari om 20 uur 
MUZIEK
Brihang
in samenwerking met vzw On Stage

Brihang, een grootmeester van het kleine gebaar, 
gedijt als geen ander in een intieme setting. Zijn door 
het publiek omarmde platen ‘zolangmogelijk’ (2016) 
en ‘CASCO’ (2019) lieten telkens weer een frisse wind 
waaien door het Belgische muzieklandschap en toon-
den aan dat Brihang een artiest is die zijn gelijke niet 
kent. Dat meesterschap trekt hij door naar zijn live-op-
tredens. De rapper begeestert van het eerste woord 
tot de allerlaatste noot met een show die hier en 
daar zelfs de grenzen van de artistieke performance 
opzoekt.
Tarieven: € 25 standaard - kortingen tot - € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

woensdag 16 februari om 20 uur
THEATERCOLLEGE
Hetty Helsmoortel – MISSIE 2021
Een theatershow over het meest spraakmakende 
wetenschapsnieuws van 2021
Welke wetenschappelijke 
mijlpalen onthoud je best 
van 2021? Moleculair bio-
loog en doctor in de gezond-
heidswetenschappen Hetty 
Helsmoortel doet het alle-
maal helder en entertainend 
uit de doeken. Een voorstel-
ling op het scherpst van de 
snee, die veel verder gaat 
dan de opsomming van een 
aantal feitjes.
Tarieven: € 16 standaard – kortingen tot - € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be
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zaterdag 19 februari om 20 uur
MUZIEK 
Admiral Freebee – No Ordinary Moments

Het levensbeschouwelijk mij-
meren is de Admiraal nog niet 
verleerd en zijn melancholische 
stemgeluid is intact. Zo klinkt No 
Ordinary Moments volledig ver-
trouwd en toch als nooit tevo-
ren. En dan hebt u de videoclip 
van Rinus Van de Velde nog 

niet gezien! Kortom, de perfecte opmaat naar het nieuwe 
album Don’t Follow Me I’m Lost dat net is verschenen en 
lovende recensies scoort.
Tarieven: € 30 standaard – kortingen tot - € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

Volgende voorstellingen zijn volzet: 
 • 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 (try-out)
 • 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

Vrijwillig je mee in  

GC De Kluize?

GC De Kluize is op zoek naar vrijwilligers om aller-
hande (maar vooral vestiaire) hulp te bieden tijdens 
voorstellingen.

Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Je krijgt een 
 vrijwilligersvergoeding en kan de voorstelling gratis 
meevolgen.

Interesse? 
Contacteer Els via 09 363 83 30 of reservaties@oos-
terzele.be. Of spring eens binnen in GC De Kluize!

Jeugd

LARF! 
Theaterdriedaagse voor jongeren 
(12 tot 14 jaar)
maandag 28 februari, dinsdag 1 maart, 
woensdag 2 maart (krokusvakantie)
van 10 tot 16 uur
@Cultuurhuis Merelbeke
50 euro

Sinds de herfstvakantie werkt Larf! aan een nieuwe 
voorstelling rond de perfecte mens. Via een voor-
traject in verschillende culturele centra gaan we op 
zoek naar wat of wie die perfecte mens is.
In november gingen we al langs in het Leietheater in 
Deinze en CC Nova in Wetteren.
In de krokusvakantie zijn er nog 2 voortrajecten in 
Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem.
Tijdens deze driedaagse in de krokusvakantie 2022 
schrijf, bricoleer, onderzoek en speel je tot de von-
ken ervan af vliegen.
Iedereen krijgt de kans om zijn stem te vinden, hoe 
luid of stil die ook is. Eindigen doen we met een klein 
toonmoment.

Wie zin heeft, stapt in de zomer mee in een uitge-
breider traject en speelt mee in een heuse voorstel-
lingenreeks in cultuurhuizen in de regio.
Dan brengen we alle groepen samen en werken we 
via gebalde repetitiemomenten richting première in 
september. Een kleine tournée langs de betrokken 
theaterhuizen is gegarandeerd!

Deze driedaagse kadert in een regionale samenwer-
king tussen GC De Kluize (Oosterzele), Cultuurhuis 
Merelbeke, CC Nova (Wetteren), CC Het Leietheater 
(Deinze), CC De Fabriek (Sint-Lievens-Houtem) en 
CC Zoetegem (Zottegem).

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Reserveren voor de driedaagse kan 
telefonisch (09 363 83 30) 
en via e-mail (reservaties@oosterzele.be).
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heid van de menselijke persoon, de fragiliteit van het 
eigen ik. In verschillende cycli schildert Gescinska met 
poëtische penseelstreken een portret van de mense-
lijke psyche die aan zichzelf ten onder gaat. Met haar 
gedichten biedt ze een rauwe inkijk in de gedachten 
die ons geselen en de denkbeelden die ons dragen.

De geschiedenis van de kus 
en alle gevolgen van dien
Donderdag 17 februari om 20 uur
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Davidsfonds Oosterzele
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Betalen kan ter plaatse of via overschrijving op rekeningnummer 
BE90 6528 3466 0632 van het Davidsfonds. 
Prijs: € 6 leden bib of Davidsfonds | € 8 niet-leden

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale 
 Geschiedenis van de Westerse Wereld en Romaanse 
Filologie. Met veel beeldmateriaal en veel vrolijke, 
soms trieste, maar altijd zedige anekdotes vertelt 
ze over geschiedenis, zoals je het op school nooit 
gehoord hebt. De lezing geeft een steelse blik op de 
geschiedenis van de liefde en het huwelijk en wat 
daar zoal van komt. Geen schuine moppen natuurlijk, 
maar een wervelend stukje Plato, goede raad van 
Plutarchus, het Morganatisch huwelijk en de Karolin-
gische echtscheiding, het vangen van olifanten in de 
woestijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, 
beroemde weeskindjes en vreemde tradities.

Windows
Woensdag 2, 9, 16 & 23 februari en 9, 16, 23 & 
30 maart 2022 van 9 tot 11.30 u.
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: € 65

In een 8-tal sessies van twee en 
een half uur bespreken we het 
Microsoft Windows besturingssys-
teem. Tijdens deze sessies behan-
delen we de basisprincipes die 

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

Toast Literair met Alicja 
Gescinska 
(startschot Poëzieweek 2022)

Zondag 23 januari om 09.45 uur |  
ontbijt om 08.30 uur
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Davidsfonds Oosterzele en 
Regiobib Route 42
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be

Betaling via overschrijving op rekeningnummer 
BE90 6528 3466 0632 van het Davidsfonds.
• ontbijt, lezing en receptie: € 12 leden bib of Davidsfonds | 

€ 15 niet-leden
• lezing en receptie: € 6 leden bib of Davidsfonds | 

€ 8 niet-leden

Alicja Gescinska is 
doctor in de filosofie en 
maakt sinds haar filoso-
fisch pleidooi De verove-
ring van de vrijheid (2012) 
naam als een van de 
belangrijkste jonge intel-
lectuelen in Vlaanderen 
en Nederland. Ze schrijft 
geregeld columns, opi-
niestukken en essays 
voor kranten en tijd-
schriften. In 2017 won ze 
de Debuutprijs met haar 
roman Een soort van 

liefde en maakte ze voor Canvas Wanderlust, een pro-
gramma waarin ze praatte met kunstenaars, schrij-
vers en filosofen.

Met haar eerste dichtbundel, Trojaanse gedachten, 
trekt Gescinska een nieuw register van haar schrijver-
schap open. Daarin buigt ze zich over de breekbaar-
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nodig zijn om met een gerust gevoel met je computer 
of laptop te werken. We volgen geen strikte agenda 
maar eerder een rode draad die berust op je eigen 
kunnen. Zo leren we stap voor stap alle aspecten van 
Windows kennen.
Iedere sessie is zo ingedeeld dat er een theoretische 
presentatie op groot scherm wordt gegeven met 
afsluitend een oefening. Het zijn interactieve sessies 
die berusten op een wisselwerking tussen docent en 
student. Wie dit wenst kan ook een cursusboek aan-
kopen via de bib.

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.

Sociale media en 
 complottheorieën
Donderdag 3 februari van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 
Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of 
via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met vermel-
ding van de cursuscode: 22DM9528

Kan je makkelijk het onderscheid 
maken tussen echte complotten 
en valse samenzweringstheo-
rieën? En wat is het psycholo-
gisch profiel van de doorsnee 
complotdenker? Wat voor impact 
heeft de opkomst van sociale 
media op het fenomeen com-
plotdenken? Waar ligt het ver-

schil tussen kritisch denken, dingen in vraag stellen en 
complotdenken? En hoe kunnen we ons wapenen 
tegen onzin en complotverzinselen in het algemeen? 
Aan de hand van herkenbaar beeldmateriaal en voor-
beelden geeft Brecht Decoene meer inzicht in het 
fenomeen complottheorieën en legt hij uit waarom de 
aantrekkingskracht ervan ons daar zo kwetsbaar voor 
maakt. Op het einde van de lezing zal ruimte gemaakt 
worden voor vragen.

Infosessie: Een gezond 
 klimaat binnenshuis
Donderdag 24 februari van 20 tot 22 uur
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 
Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of 
via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met vermel-
ding van de cursuscode: 22PW9721

Een gezonde leefomgeving is van vitaal belang, niet 
alleen buiten maar ook binnenshuis. Onderzoek toont 
aan dat de lucht in een gebouw vaak meer veront-
reinigd is dan de buitenlucht. En dat terwijl we meer 
dan 80% van onze tijd binnen doorbrengen. Moge-
lijke gevolgen zijn hoofdpijn, irritatie van de ogen, 
infectie van de luchtwegen, allergieën, verminderde 
concentratie ... In deze infosessie wordt ingegaan op 
ventilatie en verluchting, producten en materialen, 
huisstofmijt en ander ongedierte en problemen met 
CO. Je krijgt heel wat tips die je thuis onmiddellijk kunt 
toepassen zodat het er aangenamer en gezonder 
wonen wordt.

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.

Kennismaking met Zweden
Maandag 17 januari van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Prijs: € 5 voor bib- of OKRA-leden, € 7 voor niet-leden

Tijdens deze lezing laat Jos Storms, voormalig reislei-
der van OKRA en Pasar, je kennis maken met tal van 
aspecten van Zweden. Komen o.a. aan bod: natuur, 
cultuur, bevolking, geschiedenis, politiek, religie, tradi-
ties, economie, taal.
Er wordt afgesloten met twee toeristische diamonta-
ges over drie Zweedse provincies.

Alle activiteiten vinden plaats in de bib  
(tenzij anders vermeld):
Stationsstraat 13, Oosterzele
De bib is gesloten op 24 december in de 
 namiddag, 25 december, 31 december in de 
namiddag en 1 januari
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Dier verloren, gevonden of  
een vraag rond dierenwelzijn?

Centraal meldpunt
• Via gemeente 
Elke inwoner kan voor problemen en/vragen rond 
 dierenwelzijn contact opnemen met:

- dierenwelzijn@oosterzele.be
- Dienst omgeving: 09 363 99 34

• Via politie: 
- Hoofdinspecteur Valerie Ducheyne  

valerie.ducheyne@police.belgium.eu
- Hoofdinspecteur Stijn Van Impe

stijn.vanimpe@police.belgium.eu
- Of algemeen adres  

pz.rhodeschelde.wijk.oosterzele@police.belgium.eu

Wat te doen in welke situatie?
 • Zwerfkatten

- Melding via: dierenwelzijn@oosterzele.be
- of bellen naar dienst omgeving 09 363 99 34

 • Loslopende dieren
- Neem contact op met de lokale politie.

 • Dierenmishandeling
- Gevallen van dierenmishandeling kan je melden 

via het meldpunt dierenwelzijn van de gemeente 
of aan de politie.

 • Verlies van huisdier
- Ben je je huisdier verloren? Neem contact op met 

de politie of met het dierenasiel. Wil je dat alle 
erkende dierenasielen op de hoogte zijn van het 
verlies van je huisdier? Meld dit op   
www.petfinder.be 

 • Zwerfdieren
- Een dier dat losloopt en geen herkenningsteken 

draagt wordt als een zwerfdier beschouwd en 
kan door de politie of de dierenbescherming 
 opgenomen worden.

- Neem contact op met de lokale politie. 

 • Reizen met huisdieren
- Ga je op reis met je huisdier? Dan moet je een 

aantal praktische maatregelen nemen.
- Neemt eerst contact op met de ambassade 

van het land van bestemming. Daar kan men je 
zeggen aan welke voorwaarden je moet voldoen.

- https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-plan-
ten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/rei-
zen-met-gezelschapsdieren

- https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Meldpunt dieren in nood
- Zie je een dier dat verwaarloosd, mishandeld of  

in nood is? Meld dit bij de lokale politie.

 • Meldpunt vossen- en marterschade
- In Vlaanderen krijgt men de laatste tijd meer 

klachten over schade aan pluimvee door vossen. 
- Om de schade binnen onze gemeente op te 

volgen en beter zicht te krijgen op het probleem 
op Vlaams niveau is er een meldpunt voor elk 
schadegeval: https://hvv.be/info/meldingen/

- Dit meldpunt is een organisatie van Hubertus 
 Vereniging Vlaanderen vzw.

 • Ratten
- Zag je ratten op openbaar domein? Neem dan 

contact op met de dienst grondgebiedszaken. 
- infrastructuur@oosterzele.be

Dierenwelzijn
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Gronden voor honden gezocht

De dienst dierenwelzijn is op zoek naar gronden (al dan 
niet tijdelijk) die kunnen dienen als hondenlosloopzones. 

De gemeente wil een afgebakende zone met hindernis-
sen inrichten waar grote en kleine honden zich  kunnen 
uit leven. Alle faciliteiten worden door de gemeente voor-
zien (water, hondenpoepzakjes, vuilnisbakken, …). 

Heb je een grond die in aanmerking komt en die je 
 momenteel niet gebruikt? De gemeente zorgt in dat ge-
val voor het onderhoud van je grond. 

Interesse of meer info
dierenwelzijn@oosterzele.be. 

Wij zoeken ook een actieve vrijwilliger om een oogje in 
het zeil te houden op de nieuwe hondenlosloopzone. 
Interesse? Schrijf dan snel een motivatiebrief en mail die 
naar dierenwelzijn@oosterzele.be

Tweedehands kattenspullen  
voor poezentuin 

Staat er een kattenbak op je zolder, een reiskooi in je 
berging of een krabpaal in je tuinhuis die je niet meer 
 gebruikt? Breng kattenspullen die nog in goede en 
propere staat zijn binnen bij de gemeente en help er 
de VZW Poezentuin mee die zwerfkatten opvangt. 

Meer info 
via dierenwelzijn@oosterzele.be

Kort
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Alle gemeentelijke diensten onder één dak

In het voorjaar van 2025 zullen alle Oosterzelenaren 
terecht kunnen in een gloednieuw modern admini-
stratief centrum. Een nieuwe E-ID afhalen, een dief-
stal aangeven bij de politie of een sociale toelage aan-
vragen? Alle diensten van gemeente, OCMW en lokale 
wijk politie vind je er vanaf dan onder één dak. 

Het oude gemeentehuis is na decennia gebruik te klein 
geworden, de infrastructuur is verouderd en energiever-
slindend en is niet meer geschikt om een hedendaagse 
dienstverlening aan alle inwoners te kunnen bieden. 
Daarom wil de gemeente Oosterzele ter hoogte van 
de Parochiale Kring investeren in een energieneutraal 
gebouw waar de geïntegreerde diensten van gemeente, 
OCMW en lokale politie samenwerken aan een opti-
male dienstverlening voor elke inwoner. 

De gemeente heeft SOLVA, de streekintercommunale 
voor Zuid-Oost-Vlaanderen, aangesteld om die nieuwe 
infrastructuur te realiseren.  SOLVA verzamelde alle 
bouwwensen en verwerkte die al in een voorstudie. 
Binnenkort start een participatietraject bij het perso-
neel zodat ook zij hun visie en noden kunnen meege-
ven voor hun nieuwe werkplek. Begin 2022 gaat een 
architect dan aan de slag met alle input. 

De afbraak van de voormalige Parochiale Kring en het 
aangrenzende huis gebeurt begin 2022. In afwachting 

van de bouw van het nieuw administratief centrum richt 
de gemeente hier een tijdelijke parking in. Die parking 
verdwijnt dan op het moment dat de bouw van het 
nieuwe centrum start. 

Intussen wordt ook het oude gemeentehuis binnenin 
volledig gerenoveerd. Na de renovatie wordt het gebouw 
enkel nog gebruikt als vergaderruimte en gemeente-
lijke raadzaal.

“Als lokaal bestuur hebben we een voorbeeldfunc-
tie te vervullen, ook op vlak van duurzaamheid en 
energie”, licht burgemeester Johan Van Durme toe. 
“Investeren in een energieneutraal administratief 
centrum en de grondige renovatie van het oude 
gemeentehuis is dan ook onze plicht. Daarnaast 
werd de beslissing ook genomen omdat we een kwa-
liteitsinjectie willen geven aan onze dienstverlening. 
Burgers moeten vlot hun weg vinden in de veelheid 
aan diensten, documenten, allerhande aanvragen, 
enz. We willen dat die dienstverlening zich centrali-
seert op één locatie, onder één dak, zodat de burger 
geen onnodige tijd verliest. Met het nieuwe adminis-
tratief centrum willen we de inwoners de dienstver-
lening geven waar ze recht op hebben en een ener-
gieneutrale en moderne werkplek creëren voor ons 
personeel. We mikken op het voorjaar van 2025 voor 
de realisatie van dit project.”

Dienstverlening
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Activiteitenkalender Oosterzele
elke maandag en donderdag 
om 19 uur 
Joggen in groep 
aan sporthal De Kluize
gratis tot 30 december 2021

 Contactpersoon: 
Jacques.decocker@skynet.be
Joggingclub Oosterzele

elke maandag, niet op 
schoolvakantiedagen 
Lijndans Oosterzele 
In sporthal Oosterzele 
Prijs: per les te betalen of met een 
10-beurtenkaart

 Contactpersoon: Rita Maes, 
maes61rita@gmail.com

elke 4e zondag van de maand 
om 13.30 uur (niet op 26/12)
Spelnamiddag 
Zaal Het Ijzeren Hekken, Landskouter
Prijs: 1,5 euro

 Contactpersoon: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be of stuur een 
bericht via onze facebookpagina: 
www.facebook.com/spellenclubdestrateeg/ 
Spellenclub De Strateeg

elke 1ste, 3e en 5e dinsdag-
avond van de maand
Al-Anon bijeenkomsten 
Oosterzele 
Als je lijdt onder het drinkgedrag van 
iemand anders, bel anoniem naar onze 
centrale op 03-218 50 56 en laat je 
doorverwijzen.

dinsdag 14 december  
om 19 uur
Hobbyclub
Parochiecentrum Balegem
Prijs: 3 euro

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

zaterdag 18 december  
om 18 uur
Kerstfeest voor het hele gezin, 
met uitgebreid buffet en optre-
den Leen Persijn
Parochiecentrum Balegem

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

zaterdag 18 december 
H-Bar for Life (ten voordele van 
Music voor Life)
gratis 

 Contact: info@heemkring-moortsele.be
Heemkring Moortsele vzw

zondag 19 december  
om 13.30 uur
Spelnamiddag (*)
Zaal Het Ijzeren Hekken, Landskouter
Prijs: 1,5 euro

 Contactpersoon: Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be of stuur een 
bericht via onze facebookpagina: 
www.facebook.com/spellenclubdestrateeg/ 
Spellenclub De Strateeg

dinsdag 21 december  
om 19.30 uur 
Crea - Kerststuk
in De Rots
Prijs: 5 euro voor leden - 8 euro voor 
niet-leden

 Contactpersoon: Juliette Van De Sijpe, 
0478 69 37 91
Ferm Scheldewindeke

donderdag 23 december  
om 19.30 uur 
Feesten tussen de bloemen!
zaaltje Gijzenzele

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

zondag 26 december  
vanaf 18 uur 
verlichte tractorentocht
Den Amb8 + rondrit straten Oosterzele

 Contactpersoon: Danny Meersman, 
0486 91 44 22
Landelijke Gilde Oosterzele

zondag 26 december  
vanaf 21.30 uur 
verlichte tractorentocht 
AFTER-PARTY
Den Amb8 + rondrit straten Oosterzele

 Contactpersoon: Danny Meersman, 
0486 91 44 22
Landelijke Gilde Oosterzele

zondag 26 december  
om 14 uur
Kerstfeest
Prijs: 8 euro

 Contactpersoon: Juliette Meuleman 
(09 362 99 00) en Juliette Van De Sijpe 
(09 362 78 12)
Samana Oosterzele en KVG Groot 
Oosterzele

vrijdag 7 januari om 19 uur 
‘3-Koninginnen’-avond 
Polyzaal De Appelaar (IZOO)

 Contactpersoon: 
saskiapruyt72@gmail.com
Femma Oosterzele

zaterdag 8 januari 
nieuwjaarsreceptie voor leden 
Landelijke Gilde Oosterzele
Appelaar, Dorp 48

 Contactpersoon: Danny Meersman, 
0486 91 44 22
Landelijke Gilde Oosterzele

donderdag 13 januari  
om 20 uur
Humor - Steven Mahieu – Full 
Contact Tour
Prijs: € 15 standaard -  
kortingen tot - € 4 

 Meer info via www.gcdekluize.be
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vrijdag 14 januari om 20 uur
Muziek - Stan Van Samang – 
Anders dan anders
Prijs: € 35 standaard - kortingen tot - € 4 

 Meer info via www.gcdekluize.be 

zondag 16 januari
Nieuwjaarsbrunch, 70-jarig 
bestaan Ferm Balegem
In parochiecentrum Balegem

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

maandag 17 januari van 
14.30 tot 17 uur
Kennismaking met Zweden
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: € 5 voor bib- of OKRA-leden,  
€ 7 voor niet-leden

maandag 17 januari - 
elke maandag om 18 uur 
of om 19 uur 
Start to yoga (15 lessen)
In sporthal De Kluize

 Contactpersoon: 
irene.de.leener@hotmail.com
Femma Oosterzele

zondag 23 januari om 09.45 
uur | ontbijt om 08.30 uur
Toast Literair met Alicja 
Gescinska (startschot 
Poëzieweek 2022)
Bib, Stationsstraat 13
Prijs: ontbijt, lezing en receptie: € 12 leden 
Davidsfonds | € 15 niet-leden / lezing 
en receptie: € 6 leden Davidsfonds | € 8 
niet-leden

 Inschrijven: 
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be
 
woensdag 2, 9, 16, 23 februari 
en 9, 16, 23 en 30 maart 
(9 - 11.30 uur)
Cursus Windows
Bib, Stationsstraat 13
Prijs: € 65 

 Inschrijven via 
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 |
bibliotheek@oosterzele.be

donderdag 3 februari  
van 19.30 tot 21.30 uur
Sociale media en 
complottheorieën
Bib, Stationsstraat 13
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 

 Inschrijven bij Avansa regio Gent 
via www.avansa-regiogent.be of via 
info@avansa-regiogent.be of via 09 224 
22 65 met vermelding van de cursuscode: 
22DM9528

zaterdag 5 februari  
om 20 uur 
Muziek – Brihang
in samenwerking met vzw On Stage

 Prijs: € 25 standaard - kortingen tot - € 4
Meer info via www.gcdekluize.be

woensdag 16 februari  
om 20 uur
Theatercollege - Hetty 
Helsmoortel – MISSIE 2021 
Een theatershow over het meest spraak-
makende wetenschapsnieuws van 2021
Prijs: € 16 standaard – kortingen tot - € 4

 Meer info via www.gcdekluize.be

donderdag 17 februari  
om 20 uur
De geschiedenis van de kus en 
alle gevolgen van dien
Bib, Stationsstraat 13

 Inschrijven: 
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be

zaterdag 19 februari  
om 20 uur
Muziek - Admiral Freebee –  
No Ordinary Moments
Prijs: € 30 standaard – kortingen tot - € 4

 Meer info via www.gcdekluize.be
 
donderdag 24 februari  
van 20 tot 22 uur
Infosessie: Een gezond klimaat 
binnenshuis
Bib, Stationsstraat 13
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 

 Inschrijven bij Avansa regio Gent 
via www.avansa-regiogent.be of via 
info@avansa-regiogent.be of via 09 224 
22 65 met vermelding van de cursuscode: 
22PW9721

maandag 28 februari, 
 dinsdag 1 en woensdag 
2 maart
Theaterdriedaagse voor 
 jongeren (12 tot 14 jaar)
Telkens van 10 tot 16 uur
@ Cultuurhuis Merelbeke

 Meer info via www.gcdekluize.be
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Alicja Gescinska
Bib Oosterzele 23/01/22

Peter Holvoet-Hanssen &
Joachim Badenhorst
Arjaantheater, Geraardsbergen 28/01/22

Willie Verhegghe & Moya De Feyter +
Prijsuitreiking gedichtenwedstrijd
Wattenfabriek, Herzele 02/02/22

Delphine Lecompte &
Mauro Pawlowski
CC Zoetegem, Zottegem 27/01/22
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