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Een warm pleidooi voor de 
 ondersteuning van onze lokale economie  

Beste Oosterzelenaren

Studies wijzen uit dat lokale bedrijven, ondernemingen, winkels en horeca heel 
wat meerwaarde creëren en onze lokale gemeenschap ten goede komen. Zoals 
onder meer het genereren van inkomsten. Onderzoek wijst ook uit dat lokaal 
uitgegeven geld voor 48% naar de lokale gemeenschap terugkeert. Terwijl geld 
dat wordt besteed aan externe (buiten de gemeente) handelszaken en grote 
ketens slechts voor 13% terugkeert naar de lokale gemeenschap. Kortom, vanuit 
louter financieel oogpunt blijkt dat geld dat de consument spendeert in de lokale 
economie, de ganse lokale bevolking ten goede komt. 

Maar niet alleen het financiële aspect van lokale economie is belangrijk. 
Onderzoek toont aan dat in de particuliere sector twee op de drie jobs gecreëerd 
worden door kleine bedrijven. Dat maakt kleine bedrijven tot een krachtige en 
belangrijke ruggengraat van de economie.

Bovendien blijkt dat kleine bedrijven, die mensen uit de lokale gemeenschap in 
dienst nemen, hun werknemers vaak grotere kansen bieden op loopbaangroei 
en mobiliteit. Medewerkers voelen zich meer verbonden met hun bedrijf en zien 
de directe impact van hun werk binnen de lokale gemeenschap. Wie dicht bij 
huis werkt, heeft meer jobtevredenheid.

Lokale economie versterkt ook het gemeenschapsgevoel, de lokale cultuur en 
identiteit. Lokale bedrijven dragen in grote mate bij tot de ‘ziel’ van onze dorpen. 
In de Oosterzeelse deelgemeenten waar geen winkels meer zijn, waar geen 
ambachtelijke activiteit meer plaatsvindt, waar de horeca verdwijnt, wordt het 
sociale cement aangetast. Mensen voelen dat sterk aan, vooral wanneer ze 
terugdenken aan hoe het er vroeger aan toe ging.

Als schepen van lokale economie krijg ik steeds vaker de vraag om acties te 
ondernemen die de opstart van nieuwe winkels, voedingszaken, horeca, … 
faciliteren. Het gemeentebestuur en onze gemeentelijke dienst voor lokale 
economie engageren zich om elke starter en beginnende ondernemer met raad 
en daad bij te staan en te ondersteunen.

Naast de economische en maatschappelijke voordelen zorgt lokaal kopen ook 
voor minder belasting van het milieu. Denk maar aan hoe voedseltransport 
over grote afstanden zorgt voor veel onnodige uitstoot van broeikasgassen, 
brandstofverbruik en vervuiling. Een aspect dat niemand onberoerd laat. Wij 
steunen dan ook de korte keten en de lokale producenten. 

Beste Oosterzelenaren, als schepen van lokale economie lanceer ik bij deze een 
warme oproep aan jullie allen om onze lokale ondernemers te ondersteunen 
door lokaal te kopen en te consumeren.

Eerste schepen, bevoegd voor Burgerzaken, Toerisme, Erfgoed, 
Ontwikkelings samenwerking, Lokale Economie, Jumelages en Dierenwelzijn
Orville Cottenie

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
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Infrastructuur

Een nieuwe fietssnelweg tussen 
de stations van Moortsele en 
Scheldewindeke 
In Moortsele werd op 5 juli laatstleden een deel van 
de fietssnelweg tussen Melle en Zottegem officieel 
geopend. Het gaat om een traject van 1,4 kilometer 
tussen Moortsele en Scheldewindeke. Daarmee zijn 
ook de stations van Moortsele en Scheldewindeke 
nu met elkaar verbonden. Het aangelegde deel 
geeft fietsers de mogelijkheid de druk bereden 
Moortselestraat te ontwijken of zich sneller en veiliger 
naar Scheldewindeke te verplaatsen. Een belangrijke 
realisatie dus!

Deze fietssnelweg is een realisatie van het Vlaams 
Gewest, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, lokaal 
bestuur Oosterzele en Infrabel.

Dit deeltraject is onderdeel van de fietssnelweg  
F417 Melle-Zottegem (16 kilometer) en gaat in totaal 
over 9,3 kilometer over de gemeente Oosterzele. Het 
nieuwe fietspad tussen de Van Thorenburglaan en de 
Roosbroekstraat is 3,6 meter breed en in comfortabele 
asfalt gegoten. Van het traject in Oosterzele is nu 
5,5 kilometer gerealiseerd. De overige 3,8 kilometer 
worden heel binnenkort aangelegd.

Erratum
In het vorige infozine publiceerden we een artikel over 
de start van de werken langs de spoorlijn L122 tussen 
Elene en de Provinciebaan op de grens van Oosterzele 
met Zottegem. Daarin sloop echter een foutje. Er werd 
vermeld dat het tracé van de fietssnelweg tussen 
Scheldewindeke en Balegem gerealiseerd werd maar 
dat stuk is nog in voorbereiding.
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Sport & Jeugd

Sportbeleidsplan Oosterzele: verder werken aan een 
kwaliteitsvol lokaal sportbeleid

Om tot een sportbeleidsplan te komen, bevroeg het 
gemeentebestuur zijn erkende sportverenigingen 
over hun ervaringen met de accommodatie, locatie, 
infrastructuur, … Op basis van de resultaten werden 
zeven pijlers uitgezet; daarbij richtte het bestuur zich 
op de 12 speerpunten uit het Vlaamse sportbeleid 
voor de regeerperiode 2019-2024.

1. Een sport -en beweegmentaliteit doen openbloeien 
in onze gemeente waarbij elke Oosterzelenaar 
aan sport en/of ontspanning moet kunnen doen 
Hierbij ligt de focus op bewegen en inwoners  
motiveren om aan beweging te doen: thuis, in een 
club, op locatie, … 

2. Levenslang sporten: beweging voor jong én oud!
Het bestuur wil babyzwemmen promoten. 
Voor scholen wordt een jaarlijkse sportweek 
georganiseerd. Daarnaast wil het bestuur sporten 
buiten de schooluren stimuleren. Ook sport 
beoefenen met het hele gezin past hierin. Met de 
Mommy moving days kunnen kinderen en ouders 
op hetzelfde moment gaan sporten. Bewegen 
op verwijzing – een project waaraan Gemeente 
Oosterzele al jarenlang meewerkt, is ook een mooi 
voorbeeld binnen deze pijler.

3. Sport als sociaal bindmiddel
Heel wat mensen sporten op individuele basis maar 
het gemeentebestuur wil het clubgebeuren mee 
ondersteunen en promoten. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met kwetsbare doelgroepen in 
de gemeente.

4. Een goede samenwerking met alle mogelijke 
partners ten voordele van onze sportdienst en 
lokale sportclubs
Dienst Sport werkt samen met de sportdiensten 
van omliggende gemeenten, met Sport Vlaanderen 
en Burensportdienst. Op die manier kan men leren 
van elkaars ervaringen.

5. Ondersteuning van onze lokale sportclubs
Het gemeentebestuur wil de sportclubs en 
vrijwilligers zo veel mogelijk ondersteunen door 
opleidingen te organiseren of te faciliteren, door 
materiaal aan te kopen, hun aanbod mee bekend 
te maken, subsidies toe te kennen, …

6. Openbare ruimte sportvriendelijker maken
Bewegen en sporten kan ook op het openbaar 
domein. Daarom wil het bestuur verder werk 
maken van het aanleggen van goede fietspaden 
en het verzorgen van veilige looproutes. Nieuwe 
acties zijn het aanleggen van een menroute, het 
aanleggen van een multimovepad en het plaatsen 
van beweegbanken voor senioren. Ook binnen deze 
pijler wordt aandacht besteed aan alle leeftijds-
groepen.

7. Investeren in sportinfrastructuur
Het uitbreiden van de mogelijkheden vraagt 
uiteraard een financiële investering. In de huidige 
legislatuur zal o.a. geïnvesteerd worden in het 
aanleggen van een skatepark, het aanleggen 
van een grasveld voor buitenactiviteiten, het 
uitkeren van een extra toelage voor de erkende 
sportclubs …
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Sport & Jeugd

HELP, mijn kind zit weer aan het schermpje gekluisterd 

Internet is voor onze kinderen het nieuwe normaal en 
gewoon een deel van hun wereld. Juist daarom is het 
belangrijk dat ze dit met het nodige verstand doen, zeg 
maar ‘mediawijs handelen’.

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd hun eerste 
smartphone of tablet, die ze gretig gebruiken om te 
chatten of te gamen. Dat kan soms uit de hand lopen: 
van spanningen over het smartphonegebruik, ruziënde 
kinderen op WhatsApp tot tieners die op school 
Fortnite niet kunnen loslaten. In deze presentatie geeft 
Filip Bourgeois tips hoe je daar als ouder mee kunt 
omgaan, zonder vermanende vinger. Een must voor 
alle (groot)ouders. 

Filip Bourgeois is zelfstandig spreker mediawijsheid 
en gediplomeerd media coach. Onderwijs is zijn ver-
trouwde werkomgeving: leerlingen uit het basis- en 
secundair onderwijs vormen zijn belangrijkste doel-
publiek. Hij brengt ook presentaties voor volwassenen. 
In totaal bereikt hij in Vlaanderen jaarlijks meer dan 
10 000 mensen!

Praktisch: Infoavond in de bib (Stationsstraat 13), op 
dinsdag 12 oktober om 20 uur. Deelnemen is gratis, 
maar inschrijven gewenst via lok@oosterzele.be 

Organisatie: het LOK i.s.m. de bib met de steun van 
gemeente Oosterzele

Week van de Kinderopvang 11 tot 17 oktober: 
Geef eens een complimentje 

KLEINE STAPJES, GROTE SPRONGEN. 
BEDANKT TOEKOMSTMAKERS!

Tijdens de Week van de Kinderopvang willen we alle 
medewerkers van de kinderopvang in een positief 
daglicht plaatsen. Zij zorgen er immers voor dat jonge 
kinderen via kleine stapjes grote sprongen kunnen 
maken. 
Kinderopvang is meer dan opvang tijdens de werkuren. 
Het biedt ontwikkelingskansen, opent een deur op de 
wereld, vormt een proeftuin voor diversiteit, creëert 
een ontmoetingsplaats en leerplaats en dat allemaal in 
een warme en uitnodigende context.

Daarom roepen we iedereen op om in de week van 
11 tot 17 oktober 2021 alle medewerkers van jouw 

kinderopvang in de bloemetjes te zetten! Verras hen 
met een ‘complimentenkaartje’ of een woordje van 
dank. Vanaf eind september, begin oktober liggen de 
blanco complimentenkaartjes gratis ter beschikking in 
de bibliotheek, sporthal en het gemeentehuis.

Of deel je compliment via sociale media met de 
hashtag #weekvandekinderopvang.

mailto:lok@oosterzele.be


(recht tegenover Colruyt)

• alles voor kantoor en school van de beste kwaliteit

• printpapier in alle gewichten en kleuren en inktcartridges

• groot aanbod kunst-, teken- en kalligrafiemateriaal

• cadeaus voor jong en oud met een knipoog naar het creatieve in de mens

• grote collectie exclusieve wenskaarten

Een greep uit de merken:
Caran d’Ache, Canson, Clairefontaine, Lamy, Cross, Faber-Castell, Exacompta, 
Djeco, Topmodel, Esselte, Leitz, Umbra, Artebene, Moleskine, Maverick,  Ruitertassen, 
Atoma, Staedtler, Sigel, Troika, Brepols, Pelikan, Stabilo enz.

adver-ARTISAN_03-19.indd   1 20/03/19   12:37
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OCMW en Sociale Zaken

 

Dit najaar kan je bij Huis van het kind naast de gewone dienstverlening ook weer terecht voor tal 
van boeiende activiteiten. Gemeente Oosterzele werkt samen met Huis van het kind Zottegem om 
gezinnen met jonge kinderen te ondersteunen.

Alle activiteiten zijn gratis en 
zonder inschrijving. 
Enkel voor de infoavonden moet 
je inschrijven via het google 
 formulier (zie link bij het face-
bookevenement), e-mail naar 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be 
of via 09 339 04 10, tenzij anders 
vermeld.
Huis van het Kind regio Zottegem is 
een samenwerkingsverband tussen 
de gemeentebesturen Oosterzele, 
Brakel, Lierde, Sint-Lievens-Houtem 
en Zottegem. Bijna alle activiteiten 
vinden plaats in ons Huis in Zotte-
gem. Iedereen is welkom!

Dinsdag 21 september 
19.30 – 21.30 uur
Ik kan het! Over faalangst bij 
jongeren
Hoe kan je faalangst voorkomen, 
herkennen en aanpakken? Wat 
kan je als ouder zeggen of doen om 
het niet erger te maken? Met con-
crete tips en voorbeelden om faal-
angst de kop in te drukken, vooral 
gericht op jongeren of ouders van 
kinderen ouder dan 12 jaar.
Graag inschrijven op voorhand via 
cm.be/agenda

Woensdag 22 september 
14 – 16 uur
Fiets-Je-vaardig
In deze workshop staan we stil bij 
hoe fietsvaardig je kind is en kom je 
te weten waar je het best nog eens 
op oefent. Jonge ouders krijgen tips 
om hun kind beter te begeleiden in 
de overstap naar (zelfstandig) fiet-
sen op straat.
WAAR: speelplaats Stedelijke Basisschool 
De Smidse, Smissenhoek 103  
Zottegem.

Donderdag 23 september 
13 tot 15 uur
Donderdag 25 november 
19 tot 20.30 uur
Een hapje voor jou, een hapje 
voor mij
Alles wat je wil weten over baby-
maaltijdjes
Inschrijven?
- via de Kind&Gezin-lijn (078 150 100)
- cbzottegem@kindengezin.be
- jouw verpleegkundige

Maandag 5 oktober 
19.30 – 22 uur
3,2,1, start borstvoeding!
Welke zijn de basisprincipes voor 
een geslaagde borstvoeding? 
Wat is nu eigenlijk de meerwaarde 
van borstvoeding? Hoe neem je 
een goede start? Waar moet je 
op letten? Hoort pijn erbij? Door 
Sabine Van Peteghem, vroedvrouw
Graag inschrijven op voorhand. Beperkt 
aantal deelnemers!

Dinsdag 12 oktober 
19 – 21 uur
Mijn peuter wordt zindelijk
Toont jouw peuter interesse in 
zindelijk worden en wil je jouw 
kind hierbij op een positieve 
manier ondersteunen? Dan kan 
je terecht op dit informatiemo-
ment. Alle aanwezigen ontvangen 
ook het Plaspoort, een handig 
notitieboekje met stappenplan 
en praktische tips. Door Lieve De 
Ridder - verpleegkundige - en Anne 
Aelvoet, - psychopedagoog - Kind 
& Gezin. 
Graag inschrijven op voorhand via 
cbzottegem@kindengezin.be of jouw 
verpleegkundige. Beperkt aantal 
deelnemers!

Woensdag 21 oktober 
10 – 11.15 uur
Peuters in actie
Een doe-sessie met actieve 
speel- en beweegtips voor (groot-) 
ouders en hun peuters (1-3 jaar). 
Tip: Draag losse en gemakkelijke 
kledij.
In samenwerking met CM. 
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda

Donderdag 22 oktober 
18.30 – 20.30 uur 
Babymassage
Babymassage stimuleert de 
lichamelijke en emotionele 
ontwikkeling en is een moment 
van rust en ontspanning, zowel 
voor de ouder als het kind. Het is 
eenvoudig aan te leren. Met een 
korte instructie kun je zelf op weg. 
We verwachten papa, mama, groot-
ouder of onthaalouder, samen 
met hun baby tussen 6 weken en 6 
maanden.
In samenwerking met CM.
Inschrijven kan via www.cm.be/agenda

Maandag 26 oktober 
19 – 20.30 uur
Ik ben twee en ik zeg nee!
Een interactieve infoavond over 
peuterpuberteit: door ervaringen, 
tips & tricks uit te wisselen, ga je 
goed geïnformeerd naar huis! Door 
Lieve De Ridder en Siegline Van 
Daele, verpleegkundigen Kind & 
Gezin
Graag inschrijven op voorhand via 
cbzottegem@kindengezin.be of jouw 
verpleegkundige. Beperkt aantal 
deelnemers!

http://www.cm.be/agenda
http://www.cm.be/agenda
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Donderdag 8 november 
19.30 – 21.30 uur
Samen positief: help je kind 
positief denken
Ontdek tal van tips en tools om 
samen met jouw kind een posi-
tiever leven uit te bouwen. Leer 
tijdens deze infosessie positief 
samen te zijn en samen positief te 
zijn.
Graag inschrijven op voorhand via cm.be/
agenda.

Dinsdag 9 november  
9.30 – 11.30 uur
Ergonomisch dragen van je 
baby
Nathalie Corne van Zonnehoed, 
mama van vier kinderen en met o.a. 
diploma’s verpleeg-en vroedkunde 
op zak is ook draagconsulente. Zij 
kent alle mogelijke draagtechnieken 
en -systemen om je baby ergono-
misch te dragen. Breng gerust je 
baby (tot 18 maanden) mee naar 
deze draagworkshop!
Graag inschrijven op voorhand! 
Beperkt aantal deelnemers.

TWINKELTJE
In Twinkeltje kan je baby- en kinder-
kledij tot maat 128, allerlei spullen 
voor de baby- of peuteruitzet en 
speelgoed ruilen. Het werkt als 
volgt:
1.  Je brengt proper gewassen 

kinderkledij of ander bruikbaar 
materiaal naar Twinkeltje. 

2.  Elk stuk dat je binnenbrengt, 
wordt geteld en bezorgt je 
punten op je klantenkaart. 

3.  Voor dit aantal punten kan je 
naar hartenlust shoppen in Twin-
keltje, meteen of bij een volgend 
bezoek.

Twinkeltje is momenteel enkel 
toegankelijk op afspraak: 
twinkeltje@ocmw.zottegem.be - 
0945 56 46 77.

SPELENDERWIJS
Elke woensdagnamiddag van 13.30 
tot 16 uur zijn (groot)ouders en 
kinderen welkom tijdens ons ont-
moetingsmoment ‘Spelenderwijs’. 
In het najaar willen we dit indien 
mogelijk opnieuw opstarten. Het is 
mogelijk dat we dan zo veel moge-
lijk onze tuin hiervoor opzoeken 
of het aantal bezoekers moeten 
beperken. We plannen eenmaal 
per maand een leuke begeleide 
activiteit, volledig gratis en zonder 
inschrijvingen.

15 september: 
Volksspelen in de tuin 
13 oktober: 
De herfst strijkt neer
10 november: 
Huis van Karaoke
1 december: 
De Sint op bezoek!
22 december: 
De grote kerstshow! (Lokaal 
 dienstencentrum Egmont)
19 januari: 
Lees je mee?

MAMAGROEP – 
ONDERSTEUNENDE GROEPS-
GESPREKKEN OVER MAMA-ZIJN
Het moederschap roept veel twij-
fels, vragen en gevoelens op … Je 
bent welkom met jouw verhaal. 
In onze groep willen we het moe-
derschap zoals het echt is op een 
milde manier ruimte geven. We 
stellen telkens een thema voor, 
maar dit is niet verplichtend. Jouw 
kindje is ook welkom.

De mamagroep komt samen in 
het Huis van het Kind (Klooster-
straat 40, Zottegem) op:
13 september:
Terug aan het werk! Hoe krijg je het 
rond?
11 oktober: 
Mama en manager... wie maakt het 
lijstje?
8 november: 
Het goed genoeg ouderschap: 
mama zijn, doe ik het goed genoeg?
13 december: 
Thema gekozen door de groep
10 januari: 
Thema gekozen door de groep
Onthaal vanaf 9.30 - start om 10 uur - 
afronden om 11.30 uur
Graag op voorhand aan-
melden via een mailtje naar 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of 
09 339 04 10. 

DE KATROL
De Katrol biedt studie- en opvoe-
dingsondersteuning aan gezinnen 
met kinderen van de derde kleuter-
klas tot en met de eerste graad van 
het secundair onderwijs.
De Katrol Zottegem geeft altijd 
voorrang aan kinderen uit het 
basisonderwijs. Na het kennisma-
kingsgesprek wordt samen met 
de ouders beslist of de Katrol een 
passend antwoord kan bieden op 
de vragen van het gezin.
Een student uit een sociaal-agogi-
sche opleiding of uit de lerarenop-
leiding biedt, in samenspraak met 
de ouders, op een creatieve manier 
hulp bij het huiswerk.
De studieondersteuning vindt mini-
mum tweemaal per week plaats, bij 
de gezinnen thuis.
De contactpersonen van De Katrol zijn 
steeds telefonisch bereikbaar. 
Een gesprek of huisbezoek gebeurt na 
afspraak. Je kan de katrol bereiken via 
0468 12 22 03 (Katleen), 0495 56 46 77 
(Ellen) of katrol@ocmw.zottegem.be. 

OCMW en Sociale Zaken

mailto:twinkeltje@ocmw.zottegem.be
mailto:katrol@ocmw.zottegem.be
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Vraag tijdig je sociale toelage aan!

Heb je vragen over je dossier, over toeslagen (schooltoe-
slag, sociale toeslag)? Wil je meer info over bedragen of 
heb je hulp nodig? Fons is er voor iedereen – het advies 
is volledig gratis:

• Sociale toelage van 50 euro – 
inkomens garantie

• Sociale toelage van 50 euro – 
personen met een handicap

• Sociale toelage van 150/250/300 euro – 
mantelzorgpremie 

 
Voor wie?
· Aanvraag sociale toelage inkomensgarantie 

(50 euro)
 – Je hebt recht op de inkomensgarantie (attest 2021).
 – Je hebt geen eigendom (behalve je eigen woning).

· Aanvraag sociale toelage personen met een 
handicap (50 euro)
 – Je hebt recht op Verhoogde Verzekeringstegemoet-
koming (RVV-statuut).

 – Je beschikt over een attest van de FOD Sociale Zaken 
personen met een handicap van min. 7 punten op de 
schaal van zelfredzaamheid of min. 66% invaliditeit.

· Aanvraag mantelzorgpremie (150, 250 of 
300 euro)
 – Mantelzorger ben je als je op regelmatige basis 
zorgt voor een partner, ouder, een kind, schoonou-
der, een buur of een vriend die omwille van ziekte, 
handicap, ouderdom, psychische kwetsbaarheid, … 
extra zorg nodig heeft.

 – Zowel de zorgbehoeftige als de mantelzorger 
kunnen recht hebben op een premie als aan de 
voorwaarden is voldaan.

 – Je kan slechts eenmaal de premie ontvangen (ook al 
heb je meerdere mantelzorgers of help je zelf meer-
dere zorgbehoeftigen).

 – De hoogte van de premie is afhankelijk van de zorg-
behoeftige. Je vindt alle voorwaarden op de website 
www.ocmwoosterzele.be of op het aanvraagformu-
lier.

 – De zorgbehoeftige moet in Oosterzele verblijven en 
er gedomicilieerd zijn.

 – De mantelzorger hoeft niet in Oosterzele te wonen. 
 – Er is ook een mantelzorgpremie (300 euro) voor pal-
liatieve thuiszorg. 

OCMW en Sociale Zaken

www.fons.be • welkom@fons.be • 078 79 00 07

Zitdag 
Groeipakket

(de Vlaamse  
    kinderbijslag)

Heb je vragen over je dossier, over toeslagen zoals de schooltoeslag of sociale toeslag? 
Wil je meer uitleg over bedragen of heb je hulp nodig bij het nakijken van je rechten? 

 FONS is er voor iedereen, ongeacht bij wie je bent aangesloten.

Je bent welkom in het Sociaal Huis Oosterzele,
Gootje 2, 9860 Oosterzele,

Elke 3de dinsdag van de maand van 13u30 tot 16u30.
Maak een afspraak via het nummer 09/362 40 30.

Dit initiatief is volledig gratis.

http://www.ocmwoosterzele.be


OCMW en Sociale Zaken

Wat moet je doen om een sociale toelage te 
ontvangen?
 – Je vult een aanvraagformulier in.
 – De aanvraagformulieren vind je vanaf september op 
de website www.ocmwoosterzele.be of haal je op in 
het OCMW (Gootje 2, Oosterzele).

 – Bezorg het ingevulde aanvraagformulier voor 31 
december 2021 terug aan het OCMW, ter attentie 
van de voorzitter. 

• Verwarmingstoelage

Wat?
Een toelage voor de aankoop van:
 – Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp of in bulk 
(voor het vullen van een brandstoftank aan huis).

 – Verwarmingspetroleum aan de pomp.
 – Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-
heid (in een propaangastank).

 – Levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 
december 2021.

Voor wie?
 – Personen met een verhoogde verzekeringstegemoet-
koming (met beperkt inkomen).

 – Personen met een laag inkomen.
 – Personen met schuldoverlast (in schuldbemiddeling 
of collectieve schuldenregeling)

Bedrag toelage?
 – De toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter 
(afhankelijk van de gefactureerde brandstof). De maxi-
mum tussenkomst door het Fonds is 1.500 liter per 
stookseizoen en per gezin. 

Wat moet je doen om de verwarmingstoelage 
te ontvangen?
 – Dien de aanvraag in bij het OCMW binnen de 60 dagen 
na levering. 

 – Dien de volgende documenten in bij je aanvraag:
· Een kopie van de factuur of leveringsbon.
· Je identiteitskaart.
· Het OCMW kan je een bewijs van gezinsinkomen 

vragen of een bewijs van collectieve schuldenrege-
ling of schuldbemiddeling (indien van toepassing).

 – Het OCMW gaat na of je recht hebt op de toelage. 

Meer info?
Contacteer het OCMW
www.verwarmingsfonds.be – T 0800 90 929

Wil jij voor de Dienstencheque-onderneming (DOO) 
werken? 

DOO blijft groeien en is op zoek naar 
 gemotiveerde medewerkers (M/V/X)

Ben jij iemand die graag poetst en houdt van orde en 
netheid? Dan zijn wij misschien wel jouw ideale werk-
gever!
Als huishoudhulp sta je in voor de wekelijkse schoon-
maak van de woning bij mensen thuis en voer je huis-
houdelijke taken uit (poetsen, strijken, boodschappen, …) 
en dit met dienstencheques. Je werkt individueel bij 
meerdere gezinnen. Je organiseert je werk zelfstandig, 
bent gemotiveerd en voert je taken correct uit. Je tovert 
elke keer een glimlach op het gezicht van jouw klanten. 

Wat bieden we?
–  Toffe coördinatoren, een verantwoordelijke, persoon-

lijke jobcoach zorgt voor een individuele begeleiding.
–  Wij zoeken de ideale match tussen klant en poets-

hulp.
–  Een aantrekkelijk loon dat blijft stijgen, maaltijdche-

ques van 6 euro, verplaatsingsvergoeding met fiets 
en wagen, bonussen en premies.

–  Contract van onbepaalde duur
–  Werk in eigen gemeente, ook kandidaten die niet in de 

gemeente Oosterzele wonen zijn welkom.
–  Wij maken een uurrooster op maat voor een ideale 

combinatie tussen werk en gezin.

Wil je solliciteren?
Bel of mail naar vzw Dienstencheque-onderneming  Oosterzele (DOO) 
t.a.v. Elke De Clippeleer - Gootje 2, 9860 Balegem – 09 355 02 22 - info@do-oosterzele.be
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Omgeving

(VER)BOUWEN, VERHUREN EN DUURZAAM WONEN

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Gratis en onafhankelijk advies op de BIS-beurs
Op zoek naar onafhankelijk advies voor je (ver)bouw-
project? Kom dan tijdens je bezoek aan de BIS-beurs 
van 2 tot 10 oktober eens langs bij de stand van het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Pro-
vincies Oost- en West-Vlaanderen.

Wil je meer uitgebreid advies? Schrijf je dan in voor 
de quick-scan: onze experts geven je 20 minuten lang 
advies op maat met concrete tips om je renovatieplan-
nen zo energiezuinig en milieuvriendelijk uit te voeren.

Schrijf je in via www.bouwwijs.be/bis. 
Na inschrijving ontvang je een gratis duo-kaart voor 
de BIS-beurs! Breng gerust je (ver)bouwplannen en/of 
renovatievragenlijstje mee!
Voor jouw droomhuis komt onze renovatieadvi-
seur aan huis!
Alle Oost-Vlamingen die van plan zijn om te renoveren 
en meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwar-
ming, zonne-energie of duurzame materialen kunnen 
een beroep doen op een renovatieadviseur aan 
huis. De adviseur komt bij jou op de werf. Zo krijg je 
advies dat perfect op maat is. Kom naar de BIS-beurs 
en schrijf je in op de stand van het Steunpunt of via 
www.bouwwijs.be
Dit renovatieadvies kost 272 euro maar is dankzij de 
financiële inbreng van jouw gemeentebestuur Ooster-
zele en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
volledig gratis.

Infomoment: conformiteitsattest

Verhuur je een woning of stel je er een ter beschikking? 
Dan is een conformiteitsattest verplicht. Het gemeen-
tebestuur voerde deze verplichting in om de woning-
kwaliteit te verbeteren. Je moet een conformiteitsattest 
hebben bij elk nieuw huurcontract van woningen die 
gebruikt worden als hoofdverblijfplaats en die een 
bepaalde ouderdom hebben. Valt je woning onder de 
verplichting? Dan krijg je per post een brief. Tijdens de 
infomomenten van 27 september en 4 oktober krijg 
je meer info over het conformiteitsattest, de minimale 
veiligheids- en gezondheidsnormen en over verhuren 
via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).

Meer info en inschrijven
Infomomenten op 27 september en 4 oktober (telkens 
om 19.30 uur in GC De Kluize, Sportstraat 3).
Schrijf je in via huisvesting@oosterzele.be of  
T 09 363 99 30
 

http://www.bouwwijs.be/bis
http://www.bouwwijs.be
mailto:huisvesting@oosterzele.be
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Demowoning Gezond ‘tHuis

Aangezien je gemiddeld 85% van je tijd binnenshuis 
doorbrengt, is het belangrijk om ervoor te zorgen 
dat je woning gezond en veilig is en aan de Vlaamse 
woningkwaliteitsnormen voldoet. De demowoning 
toont een aantal ongezonde situaties zoals CO, schim-
mel, huisstofmijt en een gebrek aan ventilatie.
Samen met een gids leer je tijdens een laagdrempe-
lige en interactieve rondleiding hoe je deze ongezonde 
situaties kan herkennen en vermijden. Na de rondlei-
ding kan je zelf ongezonde woonsituaties herkennen 
en weet je ze aan te pakken. Zo maak je je woning niet 
alleen gezonder, je zorgt er ook voor dat kleine proble-
men niet groter worden, en je woning bovendien aan 
de woonkwaliteitsnormen voldoet.
De Gezond (T)huis demowoning is een samenwerking 
tussen de gemeentes Oosterzele-Zottegem-Zwalm, 
SOLVA en Logo Gezond+. 

Meer info en inschrijven
De demowoning bevindt zich in het OC Strijpen, 
Sint-Andriessteenweg 163, Zottegem. 
Deelname aan de begeleide bezoeken met gids is 
gratis en vindt plaats op verschillende tijdstippen. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk: 09 364 64 95 
of via e-mail: wonen@zottegem.be.

COMBI: infomoment en vrij bezoek 
 demowoning
Infomoment verplicht conformiteitsattest 
+ vrij bezoek demowoning
Als verhuurder ben je ervoor verantwoordelijk dat de 
woning voldoet aan de Vlaamse woningkwaliteitsnor-
men. Het conformiteitsattest is een officieel document 
dat in Oosterzele verplicht is vanaf 1 januari 2022. Omdat 
het attest aangeeft dat de woning in orde was voor ze 

verhuurd werd, zorgt dit voor heel wat gemoedsrust als 
verhuurder. Als er tijdens of na de verhuurperiode dis-
cussie zou ontstaan over de kwaliteit van het huis, geldt 
dit attest als bewijs dat de kwaliteit in orde was.
Donderdag 14 oktober of dinsdag 19 oktober 
 (telkens om 19.30 uur)
Zaaltje demowoning Sint-Andriessteenweg 163, 
9620 Zottegem

Infomoment premies 
+ vrij bezoek demo woning
Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen ener-
gie-efficiënt zijn. Dat betekent een EPC-kernwaarde van 
ongeveer 100 kWh/m2/jaar of label A. Heel wat Vlaamse 
woningen voldoen nog niet aan deze langetermijn-
doelstelling. De Vlaamse overheid heeft daarom een 
tweesporenbeleid uitgewerkt, enerzijds via verplich-
tingen (dakisolatie- en dubbelglasplicht), anderzijds 
worden er ook incentives gegeven. Dat zijn bijvoorbeeld 
de premies die worden uitbetaald door de distributie-
netbeheerder Fluvius. Voor 2021 veranderen er enkele 
premiebedragen en komen er enkele nieuwe premies bij.
Vrijdag 15 oktober om 19.30 uur
Zaaltje demowoning Sint-Andriessteenweg 163, 
9620 Zottegem

Infomoment zonnepanelen en digitale meter 
+ vrij bezoek demowoning
Een fotovoltaïsche zonne-installatie of pv-installatie 
(in de volksmond: zonnepanelen) is een ecologisch 
en economisch interessante investering. In deze info - 
se ssie steek je heel wat op over de onderdelen en de 
werking van een pv-installatie.
Woensdag 20 oktober om 19.30 uur
Zaaltje demowoning Sint-Andriessteenweg 163, 
9620 Zottegem

Infomoment conformiteitsattest 27/09 en 4/10 om 19.30 uur GC De Kluize (Sportstraat 3)

Demowoning Gezond ‘tHuis 
 (bezoek met gids)

16/10 en 17/10 Sint-Andriessteenweg 163, 
9620 Zottegem

Infomoment conformiteitsattest 
+ vrij bezoek demowoning

14/10 om 19.30 uur en 19/10 
om 19.30 uur

Zaaltje demowoning 
Sint-Andriessteenweg 163, 
9620 Zottegem

Infomoment premies 
+ vrij bezoek demowoning

15/10 om 19.30 uur

Infomoment zonnepanelen 
en digitale meter + vrij bezoek 
demowoning

20/10 om 19.30 uur
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donderdag 23 september om 20 uur
MUZIEK / Living Hero – Paul McCartney

Na Springsteen, Waits en Young 
is het tijd om een andere 
grote meneer te eren: Sir Paul 
McCartney. Voor deze tour pluk-
ken Vlaamse topmuzikanten 
uit zijn solowerk, het Beatles/
Wings-oeuvre en composities 
die McCartney voor anderen 
schreef. Denk aan pareltjes als 
Blackbird, Yesterday, Live and Let 

Die uit de James Bond-soundtrack of zijn recente hit 
Four Five Seconds met Rihanna.
Zoals McCartney eerder zei ... “Love is all you need”. 
Topmusici uit de Vlaamse pop- & rockscene brengen 
dan ook met veel liefde Pauls songs voor u te berde!
www.livngroots.be
tarieven: 18 euro standaard – 17 euro 60+, andersval. – 
16 euro -26, klein abo – 15 euro groot abo – 14 euro abo XL

woensdag 29 september om 20 uur
THEATER / Olga - Deschonecompanie – 
Don Juan – een opera – OLGA

Drie acteurs, een zangeres en 
een pianist breken Mozarts 
opera Don Giovanni helemaal 
open en mixen schaamteloos 
met live vertalingen en tekst uit 
Molières Don Juan.
Iemand is erin geslaagd om, 
in vrede met zichzelf, steeds 
te volgen wat zijn lusten hem 
ingeven. Anderen leven met 

een ander idee over de liefde. Toch dringt zo iemand 
binnen in je leven, in je bed, op je huwelijksdag, in je 
idee van eeuwige trouw.
Vijf jonge spelers buigen zich over Molières Don Juan, 
Mozarts opera Don Giovanni en Lorenzo Da Pontes 
libretto. Ze proberen hun standpunt over de liefde te 
achterhalen en muzikaal te delen met wie luisteren wil. 
Door de snelle opeenvolging van een vertalende thea-
tertaal, een jonge groep mensen die opera openbreekt, 
lichtvoetige  verkleedpartijen en misverstanden,  aria’s 
van verstilde emotionele momenten en  indrukwek-
kende ensembles, wil DESCHONECOMPANIE opera’s 
toegankelijk maken voor een breed publiek. 
tarieven: 16 euro standaard – 15 euro 60+, andersval. – 
14 euro klein abo – 13 euro groot abo – 12 euro abo XL – 
10 euro abo XL / OLGA

zaterdag 2 oktober om 20 uur 
DANS / The Backyard - It’s Gonna Be Horse

It’s Gonna Be Horse is een fysieke en visuele dansvoor-
stelling voor en door jongeren. Een voorstelling waarin 
alles kan en alles moet. Op de achtergond staat zoals 
gewoonlijk YouTube te spelen. Het stuk is geïnspireerd 
op de flitsende stroom van informatie waar we tegen-
woordig voortdurend aan worden blootgesteld. In de 
voorstelling willen we deze manier van kijken aan het 
publiek aanbieden door een beeldenstroom te creë-
ren via dans en video. Daarnaast probeert de voorstel-
ling andere manieren van kijken uit te lokken of aan te 
moedigen.
The Backyard is een nieuw collectief dat bestaat uit een 
groep enthousiaste dansers.
Samen met de academie biedt The Backyard over-
dag dansworkshops voor jongeren aan. Meer info: 
www.gcdekluize.be 
tarieven: 14, euro standaard – 13 euro 60+, andersval. – 
12 euro klein abo – 11 euro groot abo – 10 euro abo XL, -26
coproductie
Stedelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans

© Emiel Vandekerckhove

 © Yuri van der Hoeven

© Fred Maeck of Mathias Theisen

http://www.livngroots.be
http://www.gcdekluize.be


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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zondag 3 oktober om 11 uur 
MUZIEK / Apero Klassiek - Hans Depelchin en 
Breathe – Varkens zweten niet

Performer Hans Depelchin 
en Breathe maken samen de 
poëtische voorstelling Var-
kens zweten niet. Hij vertelt, zij 
verklanken. Hij versterkt, zij 
verinnigen. Samen roepen ze 
beelden op, zoeken ze, dialo-
geren ze. Intiem en krachtig, 

expressief en zacht. Een nieuwe adem, een frisse wind! 
Hans Depelchin is dichter, schrijver en performer. 
Hij publiceert onder meer in de literaire tijdschrif-
ten Tirade, Extaze, Kluger Hans, Deus Ex Machina en 
DWB. Zijn debuutroman Weekdier verscheen in sep-
tember 2020 bij uitgeverij De Geus in Amsterdam. 
Breathe is een hechte formatie van passionele riet-
blazers. Kamermuziek uit vele eeuwen klinkt naast 
nieuwe muziek in een unieke bezetting van hobo, klari-
net, saxofoon, basklarinet en fagot. Vijf vrienden gaan 
sinds 2018 goedgeluimd samen op pad in alle wind-
richtingen, zonder technische limieten, zonder muzi-
kale grenzen.
credits
tekst en performance: Hans Depelchin / hobo: Kasper Baele
klarinet: Niels Hap / saxofoon: Andy Dhondt
basklarinet: Carlos Alexis Escalona / fagot: Davy Callens
tarieven, incl. zondags aperitief 10 euro standaard, 60+, 
andersval. – 6 euro -26
coproductie
SAMWD
CC Zoetegem

vrijdag 8 oktober om 20 uur
MUZIEK / 5 o’ Clock Shadow – Survival Mode

Singer-songwritter Chris Mor-
tier en producer/arrangeur Jean 
Pol Cornelis vonden elkaar nu 
zowat twee jaar terug. Chris 
besloot immers om zijn eigen 
muziek en teksten eindelijk wat 
meer au sérieux te nemen en 
hier de nodige - vaak nachtelijke 
- tijd voor te reserveren. Flarden 
muziek van vroeger werden lief-

devol gereanimeerd en tijdens corona werden tal van 
nieuwe songs geschreven. In totaal dus twintig liedjes; 
eerst geboren uit Chris’ buikgevoel, maar dan passio-
neel en minutieus aangekleed door producer Jean Pol 
Cornelis.
Chris schrijft over het leven en de omgeving die heel 
dicht bij hem staat, over geluk, liefde, ruzie, afscheid, 
ontgoocheling, de interactie met de natuur, de woede 

ook over het gebrek aan respect voor moeder aarde, 
zijn ouders, …
Zijn blik is door de jaren heen gedrenkt in meer melan-
cholie. Hij geeft zich bloot, soms klinkt alleen zijn stem 
en niets anders.
Jean Pol sleutelde vooral aan de sound. Hun vintage 
geluid is vaak warm en opgewekt, maar soms ook 
naakt, soms ook rauw. De sound dient immers de 
tekst. Meerstemmige zang, wijdse klanken en je drijft 
weg, je reflecteert … Maar vooral … hun muziek is … 
zeer eerlijk. Hun eerste full cd komt uit in oktober. De 
perfecte timing dus voor een concert.
tarieven: 16 euro standaard – 15 euro 60+, andersval. – 
14 euro -26, klein abo – 13 euro groot abo – 12 euro abo XL

zaterdag 16 oktober om 20 uur 
HUMOR - CABARET / Een cabaretvoorstelling van 
Nele Bauwens

Dartelend ging Nele Bauwens 
door het leven, de dag pluk-
kend, swingend en zingend.
Tot de geschiedenis kwam 
aankloppen, en de buren ook. 
Met humor en weemoed, met 
warmte, liefde en sprankelende 
spitsheid vertelt Nele over de 
wereld waarin we leefden en 
over een nieuwe die geboren 
wordt.

Een niet geheel virusvrije wereld, met één mensdom 
en één dierenrijk, die elkaar bestuderen en van elkaar 
leren. 
Wie denkt aan huilen van het lachen, aan wenen van 
ontroering en aan rollen van het ene wonderlijk inzicht 
in het andere, denkt aan een cabaretvoorstelling van 
Nele Bauwens.
Nele bouwde gestaag aan een carrière in de vader-
landse showbizz, swingde met El Tattoo del Tigre, 
zong met Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde 
de pannen van het dak in Jukebox, en fluisterde luid 
in haar cabaretvoorstellingen Ik moet beter luisteren en 
Wat een geluk.
EEN CABARETVOORSTELLING VAN NELE BAUWENS is 
haar derde monoloog, tot stand gekomen in een trio 
met Sam De Graeve (tekst) en Raf Walschaerts (tekst 
en regie).
Nele Bauwens: “Het wordt naakt én kwetsbaar, vrolijk 
én poëtisch ... Beloofd!”
tarieven
16 euro standaard – 15 euro 60+, andersval. - 14 -26, klein abo – 
13 euro groot abo – 12 euro abo XL
coproductie
Markant
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Cultuur

donderdag 28 oktober om 20 uur 
HUMOR / William Boeva - B30VA
William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem 
vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: “Ik ben nog altijd 

jong!” Daarna bekogelde hij ons met flippo’s en Poké-
monkaarten.
En daar wringt dus het schoentje: 30 jaar. Nog niet 
oud, maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk 
zo veel verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een 
huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra 
oplader voor je smartphone? 
Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog 
gewoon mocht? Waarom mag je plots niet meer last- 
minute afspreken met vrienden en in het midden 
van de nacht takeaway bestellen? Waarom is Ninten-
do-merchandise verzamelen opeens voor kinderen? 
William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in 
handen moet nemen, want het is nog niet te laat! 
Denkt hij. Het is tijd om afscheid te nemen van de oude 
Boeva…
Tarieven: 16 euro standaard – 15 euro 60+, andersval. – 
14 euro -26, klein abo – 13 euro groot abo – 12 euro abo XL
coproductie
Landelijke Gilde 

woensdag 3 november om 14.30 uur 
FAMILIE / De Kleine Prins
Voor het eerst wordt de magie van Antoine de Saint- 
Exupérys poëtische jeugdboek vertaald naar animatie 
op het grote scherm.
Het leven van een negenjarig meisje staat volledig 
in het teken van volwassen worden. Haar moeder 
heeft elke stap berekend, elke levensfase ingeschat 

en alle tijd besteed. Maar dan leert het meisje haar 
buurman, een oude piloot, kennen. Hij vertelt indruk-
wekkende verhalen over zijn reizen, en vooral over 
zijn ontmoeting met een kleine prins jaren geleden. 
 
The Little Prince ging in première op het festival van 
Cannes.
Voor iedereen vanaf zes jaar. Nederlandse versie
Tarieven: 5 euro standaard

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. Noem NICK CAVE’s Gloomy, Violent, Dark-Eyed 
Children vooral géén lezing. Omdat Wikipedia-pagina’s 
over Nick Cave nu eenmaal al bestaan. En omdat we 
het voorlezen ervan zelfs aan Geert Hoste zouden 
durven toevertrouwen.
Noem NICK CAVE’s Gloomy, Violent, Dark-Eyed Children 
vooral een (meer dan) doorleefde monoloog. Een die 
vertrekt vanuit tien (vaak uiterst) persoonlijke levens-
verhalen uit het doordeweekse leven van AB coryfee 
Kurt Overbergh. Soms nietig. Soms openhartig. Soms 
grappig. En om een of andere bizarre reden, belandt 
elk verhaal keer op keer bij De Heer Nicholas Edward 
Cave.
NICK CAVE’s Gloomy, Violent, Dark-Eyed Children bulkt 
gelukkig ook van muziek. Veel muziek. En bevat zelfs 
– zet u schrap – een ‘samenzang-moment’. Omdat dat 
nu eenmaal louterend schijnt te werken.
Tarieven: 14 euro standaard – 13 euro 60+, andersval. – 
12 euro -26, klein abo – 11 euro groot abo – 10 euro abo XL
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Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. vtbKultuur
Inschrijving bij vtbKultuur via landvanrode@vtbkultuur.be en 
betaling op het rekeningnummer B59 8905 4419 8626. 
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. 
Maximum aantal deelnemers per sessie: 18

De wondere wijnwereld 
De eerste stappen naar meer wijn
plezier

Sabine De Boose, sommelier-conseil en docente aan 
de Vlaamse Wijnacademie wil de passie en basiskennis 
van wijn overbrengen aan wijnliefhebbers en levensge-
nieters. We degusteren een zestal wijnen per avond en 
toetsen de aangeleerde theorie aan de praktijk.

Woensdagen 15, 22 en 29 september van 19.30 tot 
22.30 uur
Prijs: 40 euro leden vtbKultuur, 45 euro niet-leden voor de drie 
avonden (zes degustatieglazen en -wijnen inbegrepen)

Giro d’Italia
De prachtige cultuursteden, de verleidelijke kustlij-
nen, de duizelingwekkende natuur, de gastronomie 
en de wijn, dat alles maakt van Italië een uniek land. 
Met deze Giro d’Italia ontdekken we in vier avonden 
de belangrijkste wijnregio’s, gastronomie en cultuur 
van dit fascinerende land. Ingrid Blanquart is gedi-
plomeerd Sommelier Conseil aan de Vlaamse Wijna-
cademie en Université du Vin de Suze-la-Rousse en 
gepassioneerd door (Italiaanse) wijn en gastronomie. 

Dinsdagen 9, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 
22.30 uur
Prijs: 80 euro voor de vier avonden (wijnen inbegrepen)

Speel mee met 
De Schrijfwijzen - 
Het Groot Dictee 
 Heruitgevonden
Op vrijdagavond 8 oktober verwelkomen we je graag 
in onze bib om deel te nemen aan De Schrijfwij-
zen, Het Groot Dictee Heruitgevonden. 
De Schrijfwijzen start om 20 uur stipt en dat simultaan 
in meer dan 80 bibs over heel Vlaanderen en Brussel. 
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! 
Inschrijven is gratis en kan vanaf 16 augustus in onze 
bib of via www.deschrijfwijzen.be. 
Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem! 
De  winnaars van alle bibliotheken en van het online 
dictee van De Standaard en NRC nemen het tegen 
elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, 
die eind oktober plaatsvindt. 

De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden is een 
initiatief van Creatief Schrijven vzw en De Standaard, in 
samenwerking met NRC Handelsblad, de Vlaamse biblio-
theken en Team Taaladvies.

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

 

Sales Officer Operator Metaal

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

De Sales Officer is voor Rf-Technologies het aanspreekpunt voor de klanten. De Sales 
Officer is polyvalent en neemt ownership van klantenvragen over producten, certificatie, 
installatie, prijs, korting, levering, klachten, …en brengt die tot een voor de klant en Rf-t 
passende oplossing. Voor technische productvragen is de Sales Officer de eerstelijnssup-
port naar de klant.
 
JOUW ROL BINNEN HET BEDRIJF 

•  Je ontzorgt de Rf-Technologies klanten door de klant te ondersteunen op commercieel, 
technisch en administratief gebied. Deze rol is hoofdzakelijk een interne rol, waarbij je 
deel uitmaakt van het sales & marketing team. 

•  Je bent vaak een tussenpersoon tussen het bedrijf en de klant. In die rol overleg je met 
productmanagement, marketing, productie of  aankoop om voor beide partijen goede 
oplossingen te helpen zoeken.  

•  Samen met het salesteam draag je bij tot commercieel succes.
 -  Je volgt grote offertes en potentiële deals op en helpt ze over de streep te trekken 
 -  Je verzekert het vlot verloop van projecten in uitvoering (logistiek, kwaliteitsbewaking) 

en anticipeert op grote bestellingen door overleg met productie & aankoop
 -  Je wijst de klant op het juiste product en de juiste toepassing ervan, en krijgt daarbij 

interne ondersteuning van product management en R&D waar nodig
•  Je bent meestal het eerste aanspreekpunt van de klant bij kwaliteitsklachten en volgt 

deze op.  
•  Je beheert een commerciële databank op vlak van zakenrelaties, kortingniveaus en 

 projectprijszetting op een gestructureerde manier. 
 
WIE BEN JIJ ?

•  Je beschikt over een Bachelor of Master diploma in een commerciële, taalgerichte of 
economische richting

•  Je hebt technische affiniteit of affiniteit met de bouwsector
•  Je bent zeer leergierig 
•  Je houdt van commerciële klantencontacten
•  Je bent communicatief sterk in het Nederlands, Frans en Engels, dit zowel mondeling 

als schriftelijk, bijkomende talen is een plus
•  Je bent een echte ‘bruggenbouwer’! Je legt gemakkelijk contact met interne maar ook 

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

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Als operator op de metaalafdeling bereid je de metalen 
onderdelen van onze verschillende brandkleppen voor. 
In eerste instantie word je opgeleid om de robot-
gestuurde automatisatie te bedienen, deze installatie 
verwerkt metalen coils tot kaders / tunnels. 
In een latere fase word je ook ingezet om de CNC- 
gestuurde pons- en (rib)plooimachine te bedienen. 
Op deze afzonderlijke machines worden metalen platen 
bewerkt tot kaders / tunnels die in de assemblageafdeling 
als basis dienen voor de brandkleppen. 
Opdrachten krijg je van de coördinator en/of productie-
leider.

JOUW ROL BINNEN HET BEDRIJF

•  Geautomatiseerde machines bedienen 
•  Nauwgezet de kwaliteit van de productie opvolgen 

zonder de kwantiteit uit het oog te verliezen 
•  Zelfstandig producties opstarten, de instellingen van 

de machines bijsturen en de afgeleverde producten 
controleren 

•  Eenvoudige storingen analyseren en oplossen 
•  Metaal ponsen en plooien 
•  Actief deelnemen aan de teammeetings op donderdag 

WIE BEN JIJ ? 

•  A2 diploma Elektromechanica of Mechanica of gelijk-
waardig door ervaring 

•  Je hebt technisch inzicht en je bent handig 
•  Ervaring is niet noodzakelijk, de juiste ingesteldheid 

wel 
•  Je werkt in een 2-ploegenstelsel 
•  Je hebt oog voor detail en een kwaliteitsbewuste 

 houding  
•  Je kan zowel in team als zelfstandig werken 
•  Je staat open voor verdere ontwikkelingen en automa-

tisaties 

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 Sales Officer en 
een Operator Metaal 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: hr@rft.be

opm_RFT_sept2021.indd   1opm_RFT_sept2021.indd   1 6/09/21   10:446/09/21   10:44
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Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. OKRA-Academie 
Merelbeke-Oosterzele 
Vanwege de coronamaatregelen wordt er tijdelijk uitgewe-
ken naar de theaterzaal van GC De Kluize, waar er vol-
doende afstand tussen de plaatsen kan voorzien worden. 
Inschrijven is niet nodig.
 

Amerikanen – het had zo 
mooi kunnen zijn

Het machtigste land ter wereld worstelt met onover-
brugbare conflicten, grote ongelijkheid en maat-
schappelijke achteruitgang. Amerikakenner en De 
Standaard-journalist Steven De Foer schetst een tref-
fend beeld van een mooie, maar meedogenloze natie, 
die veel Amerikanen gefrustreerd liet over de grote 
onvervulde beloften.

Donderdag 7 oktober van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize - prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor 
niet-leden

Het verzet tijdens WOII
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. Nu, 75 jaar na de bevrij-
ding, komt daar eindelijk verandering in: er is steeds 
meer wetenschappelijk onderzoek naar het verzet, en 
voor het ruime publiek werd het thema terug onder 
de aandacht gebracht met de Canvas-reeks 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.

Donderdag 18 november van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize - prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor 
niet-leden

Wijn, cultuur en gastronomie 
in het spoor van de Tour de 
France

In vier avonden neemt Sabine De Boose je mee door 
wijngebieden als Champagne, Elzas, Jura en Savoie, 
Loire, Bourgogne, Rhône, Provence, Languedoc, Bor-
deaux en het Zuid-Westen. Natuurlijk proeven we 
enkele heerlijke wijnen van bekende en minder of  
(on-)bekende domeinen. Een ware ‘ontdekkingstour’ 
over wijn, cultuur en gastronomie.

Woensdagen 6, 13, 20 en 27 oktober van 19.30 tot 
22.30 uur
Prijs: 80 euro voor de vier avonden (wijnen inbegrepen)

Champagne en/of andere 
Franse schuimwijnen 
Gelijkenissen en/of verschillen? 
(door Sabine De Boose)

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?
Waarin zijn ze gelijk, waar zitten de verschillen? We 
proeven en oordelen met kennis van zaken.

Woensdag 24 november van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: 20 euro (bubbels - champagne inbegrepen) 

Geen feest zonder bubbels … 
(door Ingrid Blanquart)

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. 

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



BACK TO SCHOOL 
met het dagelijks verse aanbod van 

SCHELDEWINDEKE

Volg ons nu ook op                  @carrefourmarketscheldewindekeVolg ons nu ook op                  @carrefourmarketscheldewindeke&
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wassen, hoe je die concreet kan bestrijden en hoe je 
jongeren weg kan houden van radicalisering. Gente-
naar Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 
‘rationele islam’, die de democratische regels en waar-
den wil verzoenen met de wijsheid van de Koran.

Maandag 4 oktober van 20 tot 21.30 uur
8 euro| 6 euro| 4 euro
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: 21AS9534

Online constructief 
 discussiëren. Kan dat?
Online lezing met Ruben Mersch

Tijdens deze lezing geeft Ruben 
Mersch je concrete tips die je 
helpen om een meningsverschil 
om te zetten in een constructief 
debat.
Ruben Mersch (1976) studeerde 
filosofie en biologie aan de Uni-
versiteit Gent. Door een speling 
van het lot belandde hij na zijn studies in de farma-in-
dustrie. Daarna besloot hij schrijver te worden en 
publiceerde hij drie boeken over de valkuilen van het 
menselijk denken. Hij was columnist bij De Standaard 
en is nu correspondent bij De Correspondent.

Dinsdag 5 oktober van 20 tot 21.30 uur
Online via het platform Zoom
10 euro | 7,5 euro | 5 euro| Je hebt een pc of tablet met camera 
en micro en een goeie internetverbinding (kabel nog beter dan 

Plaatsnamen  hoe komen ze 
aan hun naam?
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 mid-
deleeuwen. Magda Devos, ere-professor van de 
Universiteit van 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!

Donderdag 9 december van 14.30 tot 17 uur
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden

 

Activiteiten van Avansa 
regio Gent i.s.m. 
 Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 9860 Scheldewindeke  

 

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die het finan-
cieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan drie prijzen ver-
meld in deze volgorde: standaardprijs | reductieprijs | sociale 
prijs. Het reductietarief is er voor mensen met een beperkt pen-
sioen, eenoudergezinnen met kinderen, studenten, … Werkzoe-
kenden 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.

Khalid Benhaddou over 
 jongeren en radicalisering
In zijn boek Is dit nu de islam? vertelt Khalid Benhad-
dou hoe de Koran moet gelezen en begrepen worden: 
niet letterlijk, maar wel in zijn historische context. Hij 
bespreekt de extreme islam en zijn terroristische uit-

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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Angst en onzekerheid: 
 inspiratie uit de Stoïcijnse 
filosofie

De Stoïcijnse filosofie is gericht op 
het bereiken van gemoedsrust, 
mentale onafhankelijkheid en 
evenwicht in je omgang met hef-
tige emoties.

Maandag 22 en 29 november 
van 19.30 tot 22 uur
22 euro | 16,5 euro | 11 euro
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: 21CF9719

Westerse mythologie

In deze boeiende kennismakingscursus onderzoeken 
we samen de thema’s die aan de basis liggen van de 
westerse kunst, religie en literatuur.
 
Donderdag 25 november + 2, 9 en 16 december 
van 19.30 tot 22 uur
54 euro| 40,5 euro | 27 euro
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: 21CF9720

Tour Elentrik 
Fietsroute langs street art

Nutsvoorzieningskasten zijn vaak een doorn in het 
oog. Lelijk, vuil, of gevandaliseerd door taggers, je hebt 
ze vast wel gezien. Samen met lokale en professio-
nele artiesten gingen we samen aan de slag om deze 
monotone en grijze elektriciteitskasten te voorzien 
van een knappe kunstlaag! Het resultaat: meer kleur 
in jouw straat, minder vandalisme en razend enthousi-
aste deelnemers én bewoners!

Toerisme Oosterzele i.s.m. Treepack. Vanaf 1 september 2021

wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Je krijgt vooraf de zoomlink 
en enkele tips als handleiding om in te loggen.
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: 21DM9717

Duurzame en ethische 
modekleding: is het mogelijk?
 

Iedereen beseft dat er 
iets mis is met de spot-
goedkope kledij die je 
in sommige ketens of 
supermarkten vindt. Sara 
Ceustermans van de 
Schone Kleren Campagne 
volgt de kledingbusi-
ness al jaren en vertelt 
welke merken en ketens 
echt inspanningen leve-
ren voor aanvaardbare 

arbeidsomstandigheden. Ze wijst ook op pionierende 
alternatieven voor wie echt duurzame en ethische kle-
ding wil kopen.
i.s.m. Clean Clothes Campaign in Belgium, Oxfam 
Wereldwinkel Oosterzele

Donderdag 7 oktober van 20 tot 21.30 uur
8 euro| 6 euro| 4 euro
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: 21AS9531

Stefan Blommaert over de 
toenemende invloed van 
China in de wereld
Stefan Blommaert, China ver-
slaggever voor de VRT, vertelt op 
meeslepende wijze de verhalen 
die we nodig hebben om beter te 
begrijpen wat er met China aan de 
hand is. De economische ontwik-
keling van China gaat er niet hand 
in hand met meer politieke vrijheid of rechten voor 
minderheden, integendeel. 
i.s.m. Davidsfonds Oosterzele

Donderdag 21 oktober van 20 tot 21.30 uur
8 euro | 6 euro| 4 euro
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: 21AS9718

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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Doe mee aan Weekend van 
de Klant! 

Gemeente Oosterzele ondersteunt de campagne van UNIZO, Comeos 
en UCM en roept haar handelaars/ondernemers/klanten/leden op om 
mee te doen aan Weekend van de Klant op zaterdag 2 en zondag 3 
oktober a.s.

Met een grootschalige mediacampagne promoot Weekend van de 
Klant de (fysieke) handel in ons land. Het is het ideale moment om 
jouw klanten te bedanken en te verrassen met een lekkere attentie of 
leuke actie.

Inschrijven op www.weekendvandeklant.be is gratis, of je nu lid bent 
van UNIZO/Comeos/UCM of niet. Indien gewenst kun je in de web- 
shop (link: https://shop.weekendvandeklant.be/) bijkomend campagne -
materiaal of lekkere attenties bestellen. Het is niet verplicht om het 
hele weekend te openen, bij inschrijving geef je aan wanneer je mee-
doet.

Heb je nog vragen? 
Stel ze rechtstreeks via info@weekendvandeklant.be.

OPROEP 
AAN DE LOKALE 
ONDERNEMER: 
pas zelf je 
 gegevens aan 
in de KBO
 
Volgens de FOD Economie 
zijn de gegevens van 1 op de 5 
ondernemingen niet correct of 
volledig ingevuld in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (KBO).

Onjuiste of onvolledige gegevens 
kunnen leiden tot verkeerde 
conclusies bij overheidsdiensten 
en onnodige administratie en 
kosten met zich meebrengen. 
Zo loop je misschien premies of 
subsidies mis of betaal je te veel 
belastingen als je gegevens niet 
correct zijn.

Ook voor je klanten of leveran-
ciers is het belangrijk om een 
juist beeld van je onderneming 
te hebben. Zij kunnen je publiek 
toegankelijke gegevens immers 
gratis opzoeken in de Public 
Search-functie van de KBO. 

Een deel van de gegevens van 
jouw onderneming in KBO kun 
je zelf gratis aanpassen via de 
online toepassing My Enterprise. 
Vergeet niet een correct e-mail-
adres en telefoonnummer in te 
vullen zodat je onderneming vlot 
bereikbaar is.



Plus Belle

T H E  S K  N S T  T U T E

Hudanalyse |  Hudverbeterng
Make-up artst  |  Sukerontharng  

Henna Brows |  Lash l  ft  

PLUS BELLE | HOUTEMSTRAAT 26D - OOSTERZELE | 0474/88.29.16
 

DE BESTE VERS�E  VAN �OUW
 HU�D CREËREN WE SAMEN!   

w w w . b e a u t y b y p l u s b e l l e . b e

Het licht staat op groen!

“Feestzaal De Zilverreiger”
gaat er opnieuw tegenaan!

Vanaf heden kan u terug bij ons terecht voor 
ALLE FEESTELIJKHEDEN, en dit zowel op familiaal, 
verenigings, als professioneel vlak.

De ideale locatie voor huwelijksfeesten, verjaardagen, 
jubileums, communie- of lentefeesten,  babyborrels, 
personeelsfeesten, seminaries, enz.

Informeer ook naar onze verzorgde rouwmaaltijden.

NIEUW * NIEUW * NIEUW
vanaf 27 september 2021

Lunchmenu
Van maandag t.e.m. vrijdag serveren wij u 
elke middag (van 12u00 tot 14u00) 
een heerlijk en afwisselend menu, bestaande uit:

Soep of voorgerecht (wisselt dag om dag)
&

Hoofdgerecht
&

Koffie of thee

17,50 €
Een overzicht van de dagmenu’s kan u wekelijks 
raadplegen via facebook
Telefonische reservatie is aangewezen - 
0498/40.90.70

Feestzaal De Zilverreiger  -   Reigerstraat  54  -  9860 Oosterzele 
www.dezilverreiger.be  -  info@dezilverreiger.be  -  tel 0498/40.90.70

TERUG OPEN !
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
maandag 11 oktober 
om 14 uur  
Filmnamiddag bij de 
Seniorenraad  
oktober in GC De Kluize om 14 uur – 
5 euro
Bølgen (De Vloedgolf) is een Noors actie-
drama en rampenfilm uit 2015 onder regie 
van Roar Uthaug. Tachtig jaar geleden 
werden een aantal dorpen in Noorwegen 
weggevaagd door een enorme vloedgolf 
die veroorzaakt werd toen een bergwand 
instortte. Die maakte veel schade en 
slachtoffers in de fjorden. Wanneer een 
ervaren geoloog opmerkt dat een soortge-
lijke nieuwe ramp onafwendbaar is komt 
zijn ergste nachtmerrie uit. Met minder 
dan tien minuten om te reageren zal hij 
alles op alles moeten zetten om zo veel 
mogelijk mensen te redden …

DANS VOOR ALLE 
LEEFTIJDEN
alle dagen voor kinderen 
vanaf 3 jaar, tieners, 
volwassenen
ballet

alle dagen voor kinderen 
vanaf 6 jaar, tieners, 
volwassenen
modern jazz

donderdag
breakdance voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners

woensdag en vrijdag
hiphop voor kinderen vanaf 
6 jaar, tieners, volwassenen

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)
Activiteiten bij balletschool Toi, Moi et la 
danse – turnzalen
De Appelaar (Dorp 50)

 Delfien Neirynck: 
info@balletschooltmd.be – 0499 13 20 89 
www.balletschooltmd.be 

iedere maandag 
vanaf 6 september van 13 tot 
14.30 uur (groep 1) en van 
15 tot 16.30 uur (groep 2, 
starters
lijndansen
(niet op schoolverlofdagen) – spiegel-
zaal van sporthal De Kluize – Lijndans 
Oosterzele FV – per les te betalen of met 
10-beurtenkaart 

 Rita Maes: maes61rita@gmail.com – 
09 362 55 50

iedere maandagavond 
vanaf 6 september
Start to yoga
15 lessen van 18 tot 19 uur of 19.10 tot 
20.10 uur
Sporthal De Kluize – Femma Oosterzele - 

 irene.de.leener@hotmail.com

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

 Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12 

iedere zondag om 9.30 uur
Nordic Walking
vanaf Marktplein Scheldewindeke – gratis - 
Ferm Scheldewindeke

 Nicole De Bacquer: 09 362 71 86

elke maandag en donderdag 
om 19 uur (tot 4 november)
Start running aan sporthal De 
Kluize
joggingclub Oosterzele – 10 euro en je 
blijft verzekerd tot eind 2021

 Jacky: 0497 13 39 06, 
Christine 09 362 91 61

elke maandag en donderdag 
om 19 uur aan de sporthal
oefensessies joggingclub
met keuze uit 2,4 km, 4,5 km, 6 km 
7,5 km – 10 euro tot eind 2021 
joggingclub Oosterzele - face-
book Joggingclub Oosterzele - 
www.joggingcluboosterzele.blogspot.be

september  oktober 2021
Junior Journalist
Davidsfonds – Thema De wereld in 2030

iedere dinsdag vanaf 5 
oktober (15 lessen)
Hip en fit  Ferm
Scheldewindeke

 Lieve Clinckspoor: 09 362 76 48

maandag 20 september 
om 20.15 uur
yoga voor volwassenen
benedenzaaltje Sporthal De Kluize  
Gezinsbond Scheldewindeke  

 gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com, 
09 362 07 75

dinsdag 21 september 
van 19 tot 22 uur (10 lessen)
kleding naaien voor 
gevorderden
polyzaal De Appelaar - Femma Oosterzele

 monique_roels@hotmail.com

dinsdag 21 september 
om 19 uur
kookles Allemaal fruit
parochiecentrum Balegem – Ferm 
Balegem - Mieke Sepelie: 09 324 53 64

 mieke.sepelie@telenet.be



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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Activiteitenkalender 

vrijdag 24 september 
om 20 uur
voordracht Ivan Ollevier
De Rots (Marktplein 5) 6/8 euro – CKLVR - 

 Nico De Spiegelaere: info@cklvr.be

vrijdag 24 september 
om 20 uur
voordracht Circle of Life door 
Lieve Blancquaert
Gewestactiviteit in Ontmoetingscentrum 
Polderbos in De Pinte

zondag 26 september
Neem eens een bosbad
Ferm Balegem 

 Isabelle Van liefferinge: 09 362 05 72 - 
lieffi@live.be

dinsdag 28 september 
om 19 uur
hobbyclub
Ferm Balegem – Parochiecentrum 
Balegem – 3 euro – Antoinette Verlinden: 
09 362 60 13 - rafdepaepe@hotmail.com

donderdag 30 september 
om  20 uur
Marc Haumans en groep
Theater BERG 30 – 15 euro 
Jaak Vermeulen: 09 360 39 25

zaterdag 2 oktober 
van 9 tot 12 uur
Vers geperst
(voorstelling nieuwe uitgaven en hernieu-
wing lidmaatschap) in de bib – gratis - 
Davidsfonds Oosterzele 

 Etienne Gevaert: 0472 75 20 27

woensdag 6 oktober 
om 19 uur
plantenterrarium maken
Ferm Balegem - Parochiecentrum Balegem 

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

vrijdag 8 oktober (uur nog te 
bepalen)
Stikkedonkerwandeling
De Rots (Marktplein Scheldewindeke) – 
prijs nog te bepalen – Ferm 
Scheldewindeke 

 Lieve Clinckspoor: 09 362 76 48

vrijdag 8 en zaterdag 9 
oktober
fruit en groentenactie van 
GILO Balegem
pakketten kunnen besteld worden via 
mail (ouderraad.dedriepikkel@gmail.com), 
afhalen kan op vrijdag tussen 15 en 19 uur 
op Gilo Balegem.

zondag 10 oktober
fietstocht Ferm Balegem

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

woensdag 13 oktober 
om 19.30 uur
bloemencirkels
in De Rots – prijs te bepalen - 
Ferm Scheldewindeke 

 Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12

donderdag 14 oktober 
om 19.30 uur
Bye Bye rommel 
zaaltje Gijzenzele 

 De Beukelaer Natalie: 0476 32 88 74

vrijdag 15 oktober om 19 uur
lezing door prof. dr. Danny De 
Looze: een reis door maag en 
darmkanaal 
GC De Kluize – Samana Oosterzele – 5 euro 

 Juliette Meuleman: 09 362 99 00 en 
Rita De Landsheere: 09 362 79 09

zondag 17 oktober om 16 uur
Donna², een creatief en muzi
kaal concept met Ann De 
Winter, Ann Lemaitre en Dorien 
Naert: Eindelijk weer Live! 
NEOS Oosterzele 

 Dany De Loor: 09 362 65 68 – 
0497 48 92 09 – 
danielle.deloor@telenet.be - 
Inschrijving kan door overschrijving op 
rekeningnummer BE13 2900 3121 6439 
van Neos Oosterzele voor 8 oktober (Met 
vermelding van naam en Donna²) – 10 
euro leden en 15 euro voor niet-leden

vrijdag 22 en zaterdag 23 
oktober
concert Harmonie Con Animo
theaterzaal GC De Kluize - Harmonie 
Con Animo Oosterzele - tickets via 
www.conanimo.be - www.gcdekluize.be 

 reservatie@oosterzele.be - 09 363 83 30

dinsdag 26 oktober om 19 uur
hobbyclub
parochiecentrum Balegem - Ferm Balegem 
3 euro  

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

donderdag 28 oktober – 
vermoedelijke start 
om 20 uur
gespreksavond ‘In het spoor van 
IKIGAI’
prijs nog te bepalen – De Rots 
Scheldewindeke - Ferm Scheldewindeke - 

 Lieve Clinckspoor: 09 362 76 48

donderdag 28 oktober 
om 20 uur
De Raadsheren van Nevele
theater Berg 30 – 15 euro 

 Jaak Vermeulen of Leen Persijn: 
09 360 39 25

dinsdag 9 november 
om 19 uur
tas haken
30 november verdere afwerking
parochiecentrum Balegem - Ferm Balegem 

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

woensdag 10 november 
om 19 uur
feestmenu
De Rots Scheldewindeke – Ferm 
Scheldewindeke – prijs nog te bepalen 
-Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12

De gemeentelijke diensten 
zijn gesloten op 1 (Aller-
heiligen), 2 (Allerzielen), 
11 (Wapenstilstand), 12 
(brugdag) en 15 november 
(Dag van de Dynastie).

Lees de volledige 
job omschrijving  
op itjobs.cce.be
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