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Aan alle Oosterzelenaren,

Met het nieuwe jaar op de stoep hebben we de gewoonte om even achterom te 
kijken en het bilan op te maken van al het mooie dat het voorbije jaar bracht. Einde 
het annus horribilis 2020 is dat niet anders. 

Op de nieuwjaarsreceptie op het Tramplein drukte ik de hoop uit dat 2020 een ‘knuffeljaar’ 
zou worden omdat ik zestig jaar jong werd in september 2020, omdat ik vijvendertig jaar 
getrouwd ben met dezelfde vrouw in oktober 2020 en twintig jaar burgemeester van het 
mooie Oosterzele op 19 januari 2021 …
Er is echter nooit zo weinig geknuffeld geweest als in 2020 … buiten mijn vrouw gerekend 
natuurlijk.

We hebben een periode van kommer en kwel achter de rug. Correctie, we bevinden 
ons in een periode van kommer en kwel. Sinds 13 maart 2020 ziet ons leven er anders uit. Een virus zette alle wetmatigheden 
op zijn kop, met als voornaamste exponent het kortwieken van ons sociale leven.
Anderhalve lockdown verder maken we de voorlopige tussenstand op. Aan de imaginaire eindejaarsfeestdis blijven een 
paar stoelen voorgoed leeg. Afscheid en geboorte, beide onlosmakelijk verbonden met het leven en gepaard gaand met 
eeuwenoude groepsrituelen worden noodgedwongen individueel beleefd. Een fysieke aanraking, als teken van troost of 
gedeelde blijdschap, we moeten het al maanden missen. ‘Huidhonger’ werd een begrip dat onwrikbaar onder ons vel kwam 
te zitten. 

Samen met het einde van de eerste lockdown stierf ‘het applaus voor de zorg’ uit en wakkerde het virus weer aan. Het 
vieren van de teugels – een late vorm van zomermoeheid – en een wegkwijnend draagvlak resulteerde dit najaar in de 
zogenaamde 2de golf. Het logische gevolg was de lockdown 2.0, de miniversie. De resultaten van die betaversie van 
lockdown waren lang hoopgevend, maar op dit moment (we schrijven 8 december) lijken de cijfers te stagneren terwijl het 
verhoopte resultaat nog niet in zicht is … 

Was er dan alleen maar dat tranendal? Gelukkig niet, neen. De waardering voor 
de zorg was oprecht, het applaus was hartverwarmend. Heel wat Oosterzelenaren 
(her-)ontdekten hun wandelschoenen en – vooral – de schoonste verborgen plekjes 
(parels?) van onze gemeente. Talloze vrijwilligers verleenden hand- en spandiensten 
voor o.a. de ver- en bedeling van mondmaskers, een schare geëngageerde stiksters 
leenden onder de noemer ‘sew2care’ de eerste nood en fabriceerden honderden 
mondmaskers. 2020 was niet alleen een voedingsbodem voor het virus, maar ook 
voor creatieve verenigingsstuurlui en ondernemende handelaars. Onder de noemer 
‘koop lokaal’ werd dichtbij huis kopen en korte keten nog hipper dan voorheen. 
Namens mezelf en de ganse ploeg van gemeente- en OCMW-raad wens ik u een 
behouden, gezond 2021 toe. En veel moed ook, om nog even vol te houden, met 
het einde van de tunnel in zicht. Bij deze ook een warme oproep aan iedereen 
om tijdens deze nieuwjaarsmaand oog en aandacht te hebben voor mekaar. Houd 
contact, bel eens iemand, tik op het raam, vraag hoe het gaat, … Het kan een wereld 
van verschil betekenen en het maakt onze samenleving weer wat warmer.
Afsluiten doe ik met een citaat van de man die ooit de mooiste openingszin schreef, 
de schrijver Gabriel Garcia Márquez, uit zijn ‘liefde in tijden van cholera’: “Het 
geheugen van het hart zeeft slechte herinneringen weg en maakt de goede mooier.” 
Ad multos annos.

Johan Van Durme
Burgemeester van alle Oosterzelenaren

PS: samen met dit infozine ontvangt u vers van de pers de Oosterzeelse 
tragewegenkaart, om het nieuwe jaar sportief wandelend in te zetten. Laat u verrassen 
en tot ergens onderweg.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
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Blijf lokaal winkelen 
en steun zo onze 
handelaars. 
#samentegencorona
#warmoosterzele

Grondgebiedszaken

Herinrichting pleintje Stationsstraat 

We hebben niet enkel jullie stem gehoord, maar willen 
als bestuur ook met aandacht luisteren naar die stem.
Het voltallige college van burgemeester en schepenen 
besliste in de zitting van 15 december 2020  om de 
lopende procedure van de eerder verleende vergun-
ning voor het kappen van de bomen op het pleintje in 
de Stationsstraat, in te trekken.

Op die manier willen we de weg openen voor een 
constructief overleg met alle bewoners uit de ruime 
omgeving van het pleintje. We zijn ervan overtuigd 
dat we samen deze locatie kunnen omvormen naar 
een oase waar het goed toeven, (voorbij)wandelen en 
wonen is voor iedereen. Vanuit deze intentie hopen we 
te mogen rekenen op creatieve en planmatige ideeën 
voor de inrichting van het pleintje. Ideeën die ons 
helpen bij het structureel aanpakken van de huidige 

problemen en klachten. Enkel op deze wijze wordt het 
een plek die iedereen in zijn hart kan sluiten!
In het verlengde van de aanpak van het pleintje, zullen 
wij ook het aanpakken van het groen en de staat van 
het voetpad in de Korenbloemstraat naar voren schui-
ven. Deze werken zijn in de huidige meerjarenplanning 
ingeschreven voor 2023, maar we willen de uitvoering 
hiervan aanvatten in 2021.

Beste bewoner, we hopen met deze werkwijze aan 
te tonen dat het bestuur rekening houdt met de 
stem van zijn inwoners en wel degelijk bereid is en kan 
‘(w)eiken’ om samen te zoeken naar een participatieve 
oplossing!

We houden jullie verder op de hoogte van de ‘samen 
aanpak’ van dit dossier.
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Eerste troostplek voor Oosterzele opende met 
 Wereldlichtjesdag 

Op zondag 13 december opende Oosterzele zijn eerste 
troostplek, dit n.a.v. Wereldlichtjesdag. Een troostplek 
is een locatie waar je in alle rust kunt bezinnen, terug-
denken aan een overleden geliefde. De troostplek werd 
ingericht aan de achterzijde van de kerk in Balegem.

Op de locatie vind je een ‘krijtboom’; een silhouet van 
een boom die bewerkt is met krijtverf. Wie er een troos-
tende boodschap kwijt wil, kan ze daar op de boom 
schrijven. Eens neergeschreven, kan de tekst troost 
bieden aan anderen. Bij een regenbui wordt ze weg-
gespoeld om zo weer plek te maken voor een andere 
tekst. Vrouwenorganisatie Ferm zal op de site ook 
bloembollen planten zodat de locatie een aangename 
plek om te vertoeven en te herdenken kan worden.

Prijzen sinterklaas  

Heel wat jonge inwoners reageerden op de oproep van de Sint om 
zijn kleurplaat in te kleuren en te bezorgen via de brievenbussen aan 
het gemeentehuis en OCMW. Uit de 439 inzendingen werden vijf 
deelnemers geloot uit de categorie ‘kleuters’ en vijf uit de categorie 
‘lagere school’. De tien winnaars mogen een geschenkje kiezen uit de 
cataloog die ze van de Sint ontvingen. De Sint en zijn pieten willen alle 
deelnemers nog eens heel graag bedanken!

De tien winnaars zijn: 
Alexine Buthé - 13 jaar
Felix Raes De Koninck - 9 jaar
Tibo - 9 jaar
Lilly & Kato - 7 jaar
Lien Franckaert - 7 jaar 
Anaïs De Loore - 6 jaar
Wout Vanrenterghem - 6 jaar
Warre De Sadeleer - 4 jaar
Mon Vermeulen - 2 jaar
George - 1 jaar

Studenten 
welkom in 
GC De Kluize

Nog tot 29 januari kunnen de 
Oosterzeelse studenten opnieuw 
terecht in GC De Kluize.
Elke dag van 8 tot 22 uur kunnen 
ze er in groep studeren. 
Uiteraard wordt dit corona- veilig 
gefaciliteerd.
Een studieplek aanvragen doe je 
via https://outlook.office365.com/
owa/calendar/StuderenOosterzele 
@oosterzele.be/bookings/. 
Studenten registreren hun aan-
wezigheid ook in het logboek dat 
daarvoor beschikbaar is.

Gemeente Oosterzele wenst alle 
studenten alvast veel succes bij 
het studeren en mooie resultaten 
na de  examens!
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Grondgebiedszaken

Blijvend werken aan veiligheidsbeleid 

Bij de start van het schooljaar 
werden door de politie bijkomen  de 
snelheidscontroles in de school-
omgevingen uitgevoerd. 
Gemeente Oosterzele zal i.s.m. 
de politie deze snelheidscontroles 
blijvend integreren in het veilig-
heidsbeleid. 

Resultaten controles in 
 september en oktober
In september en oktober werden 
hoofdzakelijk controles uitgevoerd 
in de schoolomgevingen Groen-
weg en Stationsstraat. Op beide 
locaties werden de snelheidscon-
troles uitgevoerd op tijdstippen 

waarop kinderen op weg waren 
naar school, gespreid over meer-
dere dagen.

• Op de Groenweg werden 412 
voertuigen gecontroleerd en 23 
pv’s uitgeschreven: 12 bestuur-
ders reden daar 40 – 50 km/u; 
tien reden er 50 – 60 km/u 
en een bestuurder zelfs 60 - 
70 km/u.

• In de Stationsstraat zijn 776 
voertuigen gecontroleerd en 
werden dertig pv’s uitgeschre-
ven. 22 bestuurders reden 
40 – 50 km/u en acht bestuurders 
reden er 50 – 60 km/u.

Winterweer, we houden onze infrastructuur veilig 

Net als de voorbije jaren doet Gemeente Oosterzele er 
alles aan om de gemeentelijke wegen zo veilig en berijd-
baar mogelijk te houden. Strooizout is pas effectief wan-
neer er voldoende verkeer passeert; daarom worden 
eerst de doorgangswegen en invalswegen gestrooid 
en in laatste fase de verkavelingen en woonwijken. De 
gladheidbestrijding gebeurt niet alleen machinaal; er 
zijn ook steeds een aantal ploegen in de weer om met 
de hand kleinere wegen en pleinen veilig te houden.

Geen ijs en sneeuw op de stoep
Je bent verplicht om de eigen stoep sneeuw- en 
ijzelvrij te houden. De sneeuw die je van de stoep 
verwijdert, veeg je het best naar de rand van het voet-

pad. Op die manier kunnen de voetgangers nog com-
fortabel langs. Gooi de verwijderde sneeuw in geen 
geval op de rijweg want zo kunnen gevaarlijke, gladde 
plekken ontstaan. 

Om de gemeentelijke fietspaden sneeuw- en ijsvrij 
te houden, schakelen we een smalspoortractor met 
pekelspuit in. Met dat toestel kunnen de eigen dien-
sten sneeuwruimen en in één beweging pekel op de 
fietspaden spuiten. Daarnaast beschikt Oosterzele 
nog over een grote tractor en vrachtwagen om de 
wegen te strooien. De werking van dooizout kan nog 
versneld worden door het dooizout te mengen met 
pekel. Dit betekent dat het zout, net voor de versprei-
ding op de weg, besproeid wordt met pekel waardoor 
het beter aan het wegoppervlak hecht. Deze methode 
wordt natstrooien genoemd. Andere voordelen aan 
deze methode: er is minder zout nodig, het is minder 
belastend voor het milieu, het zout werkt sneller en 
langdurig.
Bij sneeuw heeft Oosterzele een overeenkomst met 
enkele externe partners die kunnen ingeschakeld 
worden om de wegen sneeuwvrij te maken. 

Denk aan het milieu wanneer je strooizout gebruikt: 
sommige bomen en planten zijn daar gevoelig aan.



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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Grondgebiedszaken

Afvalinzameling bij winterweer

Tijdens de wintermaanden kunnen de weergoden zich 
al eens laten gelden en de situatie van ons wegennet 
danig beïnvloeden. Dit heeft ook een impact op de 
afvalinzameling. ILvA heeft een procedure uitgewerkt 
om bij de eerste winterprik goed voorbereid te zijn.

Hiervoor baseren ze de beslissing om al dan niet of 
deels uit te rijden op de waarschuwingen van het KMI. 
In de loop van de voormiddag wordt de weertoestand 
geëvalueerd en kan de beslissing worden bijgestuurd.
Ondanks bovenstaande regel, blijft de veiligheid van de 
chauffeur en de laders in alle situaties primeren.

Praktisch:
1. Hele dag onberijdbaar ➞ volgende inzameling

De niet-bediende straten worden dan bij de vol-
gende inzameling meegenomen. 

2. Volgende inzameling ook winterweer ➞ bijkomen-
 de inzamelronde voor niet-bediende straten
De bijkomende ronde wordt dan georganiseerd 
enkel voor deze straten waar de tweede maal geen 
inzameling was. 

ILvA en de gemeentelijke diensten houden je op 
de hoogte via de media, de website en Facebook.

Vanaf april wordt ook GFT gewogen

Oosterzele kent al sinds 2018 het systeem van de 
gewogen diftar voor de restfractie. Vanaf april 2021 
wordt ook het GFT-afval gewogen. Het invoeren van 
de gewicht gebonden Diftar in het Werkingsgebied van 
ILvA gebeurt in drie fasen; Oosterzele behoort tot fase 
1 en zal in april 2021 starten. Alle inwoners ontvangen 
binnenkort een brief van ILvA met meer informatie. Je 
betaalt dan per kilogram GFT die je aanbiedt, identiek 
aan het bestaande systeem voor het restafval.

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier 
verder op een eerlijke en duurzame manier worden 
toegepast. Binnen alle gemeenten in het ILvA-wer-
kingsgebied wordt dezelfde werkwijze uitgerold.

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

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

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

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

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

Als er minder dan 12,5 euro op je afvalrekening staat, 
ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging. Bij een 
saldo lager dan 0 euro worden je containers niet meer 
leeggemaakt en heb je geen toegang meer tot het 
recyclagepark of de betalende diensten.

Mijn ILvA: saldo en verbruik checken
Elk gezin heeft zijn eigen afvalrekening. Daarop kan 
je je saldo en je afvalverbruik checken. Je moet je wel 
eerst registreren. Hiervoor heb je de gegevens van de 
referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig.

Frequentie inzameling
Aan de frequentie van de inzamelingen wijzigt niets. Je 
kunt ook nog steeds de huidige afvalkalender gebrui-
ken. Naar jaarlijkse gewoonte ontvang je je nieuwe 
afvalkalender tussen eind februari en begin april 2021. 
Daarin zal alle info staan over de inzameling van de 
verschillende afvalsoorten.

Meer info via www.ilva.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



Bestuur

Nieuws van autonoom gemeentebedrijf 
(AGB) De Kluize

INVESTERINGSPROGRAMMA 2020
AGB DE KLUIZE, EEN UPDATE

Omstreeks het jaareinde maakt AGB De Kluize graag 
het bilan op van de realisatiegraad van het investe-
ringsprogramma 2020 zoals dat einde 2019 door de 
raad van bestuur van het AGB werd goedgekeurd.

Het gaat om een initieel totaal investeringsbudget van 
81 112 euro en volgend programma:

Sporthal De Kluize:
inrichting burelen totaal: 25 000 euro

LED verlichting theaterzaal totaal: 22 600 euro

GC De Ganck: renovatiewerken totaal: 10 012 euro

Pallieter: realisatie bergruimte totaal: 3 500 euro

Sportmateriaal: aankoop totaal: 5 000 euro

Algemene infrastructuurwerken totaal: 15 000 euro

Het AGB put voor deze werken – net zoals in 2019 – 
uit eigen middelen. De opgebouwde cashflowmatige 
‘reserve’ die werd aangelegd, liet een dergelijke inves-
tering toe met behoud van de nodige noodzakelijke 
buffer i.f.v. de bedrijfssolvabiliteit.

Dat COVID een belangrijke impact had op de werking 
van het autonoom gemeentebedrijf behoeft weinig 
verdere uitleg. Voor een groot deel van het jaar werden 
zowel de sporthal als de overige vrije tijdsinfrastruc-
tuur (GC De Kluize, GC Ijzeren Hekken, GC De Ganck/
Erfgoedhuis, GC Oude Mannekesschool en denAmb8) 
verplicht gesloten voor publiek en alle activiteiten. De 
gevolgen daarvan op de omzet van het bedrijf bedrei-
gen evenwel niet de fundamenten van de werking. 
Om die reden werd er voor geopteerd om het inves-
teringsprogramma verder uit te voeren. Meer nog, op 
9 november werd het investeringsbudget door de 
raad van bestuur opgetrokken naar een totaalbudget 
van ruim 118 000 euro.

Een overzicht van onze voornaamste aanpassingen 
wijzigingen/blikvangers …

Site jeugdhuis Pallieter

De jeugdclub kan zijn materialen nu veilig opbergen dankzij 
de overdekte bergruimte die in eigen beheer geplaatst werd.

8
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Bestuur

Site erfgoedhuisSite den amb8

Site sporthal

De nieuwe terrasdeur met trap zorgt voor een directe 
 toegang van de zaal naar het terras.

denAmb8 werd ingericht als pop-up corona café. Er werd 
geïnvesteerd in de aankoop van stoelen, tafels, licht en geluid 
om de doorstart van het verenigingsleven te faciliteren.

In samenwerking met de collega’s van infrastructuur 
werden nieuwe terrassen bij de tennisterreinen  geïnstalleerd.

De voormalige radiostudio in de cafetaria werd een 
 vergaderzaal.

Regenwaterciternes vangen water op om de toiletten te 
spoelen en de tennisterreinen te besproeien.
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Na de ver-LED-ding van het licht in de sporthal zet het 
AGB verder in op maatregelen met een ecologische/
klimaatvriendelijke aanpak. Zo werd een deel van het 
klassieke theaterlicht vervangen door LED-licht en 
wordt momenteel werkgemaakt van de afkoppeling 
van het regenwater van het dak van de sporthal. Na 
afloop van de werken beschikken we over een buffer-
capaciteit van 60 000 liter regenwater. Dit regenwater 
zal worden hergebruikt voor de spoeling van de toilet-
ten in de sporthal en – tijdens het zomerseizoen – het 
besproeien van de tennisterreinen. Naast het regen-
water dat via het dak zal worden gerecupereerd, zal 
ook de waterwinning uit irrigatie aan het bufferbekken 
worden toegevoegd.
De vernieuwing van de ramen van de burelen en de 
vergaderruimte door superisolerend glas kadert even-
eens in deze doelstelling.

Meer info?
AGB De Kluize, Sportstraat 3, tel. 09 363 83 30 of via 
david.delandsheere@oosterzele.be

De raad van bestuur AGB De Kluize bestaat uit:
Marleen Verdonck, voorzitter raad van bestuur – 
schepen, lid directiecomité
Filip Vermeiren, voorzitter directiecomité, bestuurder
Peter Willems, Jo De Munter, leden directiecomité, 
bestuurders
Filip Michiels, Ann Van Hecke, Jan Bogaert, Kris Van der 
Eecken, Maaike Afschrift, Ivo Moris, Barbara Stubbe
David De Landsheere, secretaris

De voorstellingen in GC De Kluize werden voor-
lopig geannuleerd. Houd www.gcdekluize.be in 
de gaten voor actuele info. Contact: 09 363 83 30 
of reservaties@oosterzele.be

Site GC De Kluize

Verfwerken in de theaterzaal en foyer.

Realisatie van een extra make-upruimte nabij de scène.
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Een geschikte 
locatie voor 
elk type 
 handelszaak

Winkelketen Aldi diende een aan- 
vraag in om een Aldi-filiaal te vesti-
gen langs de N42. Het gemeente-
bestuur weigerde de aanvraag.

Gemeentebestuur Oosterzele is er 
zeker niet tegen dat Aldi ook in 
Oosterzele een winkel zou openen. 
Het bestuur is er echter wel van 
overtuigd dat de aangevraagde 
locatie niet ideaal is en voor heel 
wat problemen zou zorgen. Een 
van die problemen stelt zich bv. 
op het vlak van mobiliteit. Door 
op de aangevraagde locatie een 
supermarkt neer te poten, zal de 
verkeersdruk op de nu al bijzon-
der drukke N42 alleen maar toe-
nemen; zeker t.h.v. het kruispunt 
met de Houtemstraat. Dat speelde 
voor gemeente Oosterzele alvast 
een grote rol bij het weigeren van 
de aanvraag. Daarnaast is het de 
visie van het bestuur dat dergelijke 
winkels beter gehuisvest worden 
in een omgeving waar al andere 
kleinhandelszaken gelegen zijn. 
Inwoners kunnen dan tijdens een 
winkelbezoek bij meerdere winkels 
langsgaan zonder zich daarvoor 
nog eens te moeten verplaatsen. 
Op die manier genieten de nabij 
gelegen handelszaken mee van 
deze kruisbestuiving.

Digistatie | Instagram 
Instagram is al lang niet meer het 
kleine zusje van Facebook. De foto-
app is populairder dan ooit. En 
dat is begrijpelijk: van al die mooie 
beelden op je smartphone kan je 
alleen maar vrolijk worden. Boven-
dien is het een gebruiksvriendelijk 
en veelzijdig sociaal medium. Leer 
hoe je een profiel  aanmaakt, een 
foto, video of verhaal post en vrien-
den kan volgen. Ontdek daarnaast 
hoe Instagram heel wat inspiratie 
kan bieden voor recepten, reizen 
of je creatieve projecten.  

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

Maandag 1 maart 2021 van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: 10 euro | 7,5 euro | 5 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 met vermelding
van de cursuscode: 21DM8668  
 

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

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

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

Bibliotheek

http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
mailto:info.gent.eeklo@vormingplus.be
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
mailto:info.gent.eeklo@vormingplus.be


 

SPAARBANK EST. 1956 

TERMIJNREKENING: RELAXREKENING 
Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus en het reglement 

CKV-relaxrekening op onze website voorafgaand aan het openen van een rekening.  U kan hiervan 
een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. De rentevoet kan na de actie op ieder 

moment worden aangepast en is steeds beschikbaar op onze website.  Wijzigingen worden 
schriftelijk via rekeningafschrift meegedeeld aan bestaande cliënten. 

Het brutorendement bedraagt 1% voor een looptijd van 5 jaar, 1,10% voor een looptijd van 7 jaar, 
1,15% voor een looptijd van 8 jaar en 1,20% voor een looptijd van 10 jaar. 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende 
voorheffing (30%) – niet inbegrepen in de berekening van het brutorendement. Geen kosten aan de 
termijnrekening verbonden. Minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro en veelvouden van 100 euro.  
Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en 

waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven. 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien het 
geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële 

geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, 
boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te 

verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) 
van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) 
SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG 

MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – info@ckv.be – BE0400.040.965 

Kredietinstelling erkend door NBB – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel 
Voor meer informatie raadpleeg http://www.ckv.be – alle spaarproducten vallen onder de 

toepassing van het Belgisch recht. 
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EINDEJAARSACTIE
RELAXREKENING
Bovenop onze spaartarieven
ontvangt u tot 28/02/2021
1 fles champagne
per schijf van 15000 euro
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Pieter Boussemaere | 
tien klimaatacties die 
werken

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed-show, 
een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? 
Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat 
je zelf kunt ondernemen? Wellicht doe je al allerlei 
dingen. Alleen, helpt het ook echt? ‘Tien klimaatacties 
die werken’ vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideo-
logisch of politiek getouwtrek krijg je tien acties die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. 
Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil 
bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen. 

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

Maandag 29 maart 2021 van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 21AS8568

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

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

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, 
 Erfgoed Viersprong

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

Bibliotheek
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TERMIJNREKENING: RELAXREKENING 
Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus en het reglement 

CKV-relaxrekening op onze website voorafgaand aan het openen van een rekening.  U kan hiervan 
een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. De rentevoet kan na de actie op ieder 

moment worden aangepast en is steeds beschikbaar op onze website.  Wijzigingen worden 
schriftelijk via rekeningafschrift meegedeeld aan bestaande cliënten. 

Het brutorendement bedraagt 1% voor een looptijd van 5 jaar, 1,10% voor een looptijd van 7 jaar, 
1,15% voor een looptijd van 8 jaar en 1,20% voor een looptijd van 10 jaar. 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende 
voorheffing (30%) – niet inbegrepen in de berekening van het brutorendement. Geen kosten aan de 
termijnrekening verbonden. Minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro en veelvouden van 100 euro.  
Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en 

waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven. 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien het 
geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële 

geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, 
boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te 

verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) 
van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) 
SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG 

MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – info@ckv.be – BE0400.040.965 

Kredietinstelling erkend door NBB – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel 
Voor meer informatie raadpleeg http://www.ckv.be – alle spaarproducten vallen onder de 

toepassing van het Belgisch recht. 
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Huis van het Kind:  
aangepaste werking corona-code rood 

In navolging van de verstrengde maatregelen geno-
men door het Federaal Overlegcomité is ook de wer-
king van Huis van het Kind aangepast (code rood). Dat 
wil zeggen dat Huis van het Kind  de deuren tijdelijk 
sluit, met uitzondering van het ZIBO en de Zibotheek.

ZIBOTHEEK
werkt enkel op afspraak. Je kan zelf jouw afspraak vast-
leggen via de online agenda.
Bedankt om rekening te houden met de volgende vei-
ligheidsregels als je langskomt: 

• 1 klant tegelijk en maximum 15 minuten
• Dragen van een mondmasker is verplicht
• Het ingeleverde speelgoed wordt altijd gecontro-

leerd en ontsmet
• De uitleentermijn van het speelgoed is drie weken

ZIBO
• Open op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije 

dagen en schoolvakanties
• Reserveren via de webshop van stad zottegem

De andere diensten zijn niet meer toegankelijk voor 
fysieke individuele dienstverlening maar er worden 
alternatieve vormen van dienstverlening aangeboden 
om deze periode te overbruggen. Ook geplande acti-
viteiten zoals Spelenderwijs, infoavonden en workshop 
kunnen voorlopig niet doorgaan.

Het Huis van het Kind blijft steeds bereikbaar 
via huisvanhetkind@ocmwzottegem.be 
of tel. 09 339 04 10. Neem voor de meest actuele info 
over de activiteiten een kijkje op de facebookpagina 
van Huis van het kind.
Ik zorg voor je, jij zorgt voor mij, wij zorgen voor 
elkaar!

Speelgoed ontlenen
 

De ZIBOtheek is net als een bibliotheek, maar in plaats 
van boeken, cd’s en cd-roms kan je er degelijk en ver-
antwoord speelgoed ontlenen. Er is voor ieder wat wils: 
fietsen, glijbaan, gezelschapsspelen, blokken, poppen, 
creatief materiaal, … Op vertoon van je lidkaart kun je 
speelgoed ontlenen. Per keer mag je vijf speeltjes mee-
nemen naar huis gedurende drie weken.

Voor wie?
Iedereen kan speelgoed ontlenen in de ZIBOtheek.

Wanneer?
 – Maandag van 13.30 tot 19 uur
 – Woensdag van 9 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 16.45 uur

Kostprijs
Het lidmaatschap van de zibotheek is gratis voor leden 
van de bibliotheek van Zottegem. Je krijgt toegang tot 
de ontlening via je lidmaatschap van de bibliotheek.

 ZIBOtheek

Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem 
09 339 04 10 
zibotheek@ocmw.zottegem.be 
Facebook Huis van het Kind Zottegem

 – Maandag van 13.30 tot 19 uur
 – Woensdag van 9 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 16.45 uur

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OCMWZottegem@zottegem.be/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OCMWZottegem@zottegem.be/bookings/
https://webshopzottegem.recreatex.be/
mailto:huisvanhetkind@ocmwzottegem.be
mailto:zibotheek@ocmw.zottegem.be
http://www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem
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Ruilwinkel Twinkeltje

In Twinkeltje kun je  terecht om baby- en kinderkledij 
van maat 50 tot 128 en baby- en peuteruitzet te ruilen 
of te schenken.
Breng proper gewassen kledij of ander bruikbaar 
materiaal naar Twinkeltje. Elk stuk dat je binnenbrengt, 
bezorgt je punten op een klantenkaart. Voor dit aantal 
punten kun je naar hartenlust shoppen in Twinkeltje, 
meteen of bij een volgend bezoek. Heb je niet meteen 
iets om te ruilen, maar heb je toch iets nodig? Ook dan 
helpen we je graag verder!

Voor wie?
Iedereen kan terecht in Twinkeltje.

Wanneer?
 – Maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
 – Woensdag van 13.30 tot 16.45 uur

Kostprijs
In de ruilwinkel kan enkel betaald worden met punten 
op de klantenkaart.

 Ruilwinkel Twinkeltje

Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem
0495 56 46 77
twinkeltje@ocmw.zottegem.be
Facebook Huis van het Kind Zottegem

 – Maandag van 9 tot 12 uur 
en van 13.30 tot 16 uur

 – Woensdag van 13.30 tot 17 uur

Respecteer de 
 parkeerverboden

We zijn er ons van bewust, fijn is het niet als er 
ergens in een straat parkeerverbodsborden ge -
plaatst zijn maar toch, deze borden staan er 
 telkens uit noodzaak. 

Parkeerverbodsborden worden door onze gemeen - 
 telijke diensten geplaatst als een inwoner een 
inname openbaar domein heeft aangevraagd voor 
bijvoorbeeld de levering van materialen. Deze 
borden worden ook geplaatst als de Gemeente 
het onkruid van pleinen en parkeerplaatsen wil 
vegen of als er bepaalde parkeerplaatsen vrijge-
houden moeten worden voor de plaatsing van 
foodtrucks of de wekelijkse markten. 

Voertuigen die geparkeerd staan op plaatsen waar 
een parkeerverbod van kracht is, brengen vaak 
grote hinder met zich mee. De politie moet inge-
schakeld worden om de eigenaar van het verkeerd 
geparkeerde voertuig op te sporen én indien nood-
zakelijk kan zelfs opdracht gegeven worden om het 
voertuig te takelen. Enkele aandachtspunten: 

• Borden worden enkel geplaatst door de 
gemeentelijke diensten na tijdige aanvraag 
door de inwoner

• Eigen geplaatste borden zonder vergunning 
worden weggenomen.

We willen onze inwoners dan ook oproepen 
om deze borden te respecteren, dit om onno-
dige kosten en tijdverlies te vermijden. 

mailto:twinkeltje@ocmw.zottegem.be
http://www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem


 

 

Als orthomoleculaire voedingscoach help ik je op zoek te gaan naar een gezondere versie van jezelf.  

Je leert signalen van je lichaam te herkennen. Met behulp van de juiste bouwstoffen en levensstijl laat je je lichaam terug optimaal functioneren.  

Zo herstel je de balans om energieker en gezonder door het leven te gaan! 

Info:  

Martine Van Thielen 

0498 59 34 61 

Martine@NatuurlijkGezond.co 

www.NatuurlijkGezond.co 

Scheldewindeke
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Tournée Minérale: een maand zonder alcohol  

Tournée Minérale komt terug voor een vijfde editie! Elk 
jaar nemen er ongeveer 1 op 5 volwassen Belgen deel 
aan dit initiatief van De Druglijn. Een onvoorstelbaar 
grote groep! Tournée Minérale gaat op dat elan verder 
en roept alle Belgen op om in februari 2021, voor het 
eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen 
alcohol.

Editie 2021 – een extra uitdaging
Meedoen met Tournée Minérale is altijd al een erva-
ring geweest. Daag jezelf uit, en ontdek daarbij dat je je 
goed voelt met minder alcohol! Doe het met je familie, 
je vrienden, je collega’s, zo beleef je het samen.
Maar door de corona-maatregelen staat ons sociaal 
leven, waar Tournée Minérale steeds sterk op inzet, al 
een hele tijd op een lager pitje. Ook de horecasector, 
gaandeweg een bondgenoot van de campagne, staat 
sterk onder druk. 
Dat maakt deze editie voor iedereen, zowel de orga-
nisatoren als de deelnemers, extra uitdagend. Maar 
ook extra belangrijk. De corona-maatregelen hebben 
voor veel mensen de manier waarop ze met alcohol 
omgaan veranderd. Sommigen drinken minder omdat 
een deel van hun sociaal leven is weggevallen. Anderen 
beslissen net sneller om een glas te drinken. Meestal 
thuis, alleen of met twee. Om de hectische, abnormale 

werkdagen achter zich te laten. Of om te bekomen van 
de emoties die deze periode losmaakt. Dat is begrijpe-
lijk, maar het houdt ook risico’s in.

Gezelligheid zonder alcohol
Tournée Minérale is de perfecte gelegenheid om 
ervoor te zorgen dat dat extra thuisdrinken geen blij-
vende gewoonte wordt. De campagne staat dit jaar stil 
bij alle gelegenheden die we aangrijpen om een glas 
uit te schenken. Van een avondje zetelhangen voor de 
voetbalmatch op tv, tot klinken op de verloving van de 
oudste kleinzoon.
Gezelligheid staat op die momenten centraal, en 
dat is meteen ook de boodschap van deze Tournée 
Minérale. Maak die momenten in februari alcoholvrij, 
en ontdek het zelf: ze zijn even warm en gezellig, ze 
doen evenveel deugd, en uiteindelijk voel je je er beter 
bij. Heel wat Tournée Minérale-deelnemers ervaarden 
de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een 
algemeen frisser gevoel. Allemaal heel welkom in deze 
uitzonderlijke tijden. En je werkt er nog mee aan je 
gezondheid ook!

Tournée Minérale in team!
Net als de vorige jaren is Tournée Minérale nog leuker 
als je het samen met anderen doet. Daag je familie, 
vrienden, collega’s, ploegmaten, … uit om in februari 
ook geen alcohol te drinken, en wissel ervaringen en 
mocktailrecepten uit. Bedrijven, organisaties, sport-
clubs, verenigingen, … vinden op materiaal.tourneemi-
nerale.be heel wat tips over hoe ze als team kunnen 
deelnemen aan de campagne. Je kan er ook affiches, 
stickers en (bier)viltjes bestellen.

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen 
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren. 
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be .

file:///\\vad-dc01.vad.local\Planning\ExT%20Lokaal%20beleid%20en%20de%20Burger\Ontwikkelingsprojecten\TM%202020\Teksten\materiaal.tourneeminerale.be
file:///\\vad-dc01.vad.local\Planning\ExT%20Lokaal%20beleid%20en%20de%20Burger\Ontwikkelingsprojecten\TM%202020\Teksten\materiaal.tourneeminerale.be
http://www.tourneeminerale.be
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Betaal minder voor groene stroom

Wil jij besparen op je energiefactuur en tege-
lijkertijd je steentje bijdragen aan een beter 
klimaat? Doe dan mee met de tiende (jubileu-
meditie) groepsaankoop voor groene stroom en 
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je vóór 2 februari 2021 in via www.oost-vlaan-
deren.be/groenestroom. Inschrijven kan sinds 23 
novem ber en is gratis en volledig vrijblijvend. Je 
krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend 
op jouw opgegeven verbruik. Vind je het voorstel inte-
ressant, dan accepteer je het aanbod tot en met 30 
april 2021. De Provincie regelt de overstap naar je 
nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie 
Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar 
groene en scherp geprijsde energie. Door een grote 
groep geïnteresseerde mensen samen te brengen, 
kan de Provincie een lage prijs bedingen voor groene 
elektriciteit en gas. De leverancier die tijdens de ener-
gieveiling op 2 februari de beste prijs kan bieden, is 
de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter de kor-
ting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een 
beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 
32 000 Vlaamse gezinnen en meer dan 1 000 bedrijven 
respectievelijk gemiddeld 477 en 672 euro besparen 
op hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zo 
veel mogelijk Oost-Vlamingen groene, goedkope ener-
gie aan te bieden.

Ook Oosterzele ondersteunt dit initiatief (al voor 
de tiende maal). Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan 
terecht bij het gemeenteloket. Neem zeker je laatste 
jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle gege-
vens die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde 
te brengen.

Meer info
Gratis infolijn: 0800 60 601 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Gemeenteloket
Door de huidige maatregelen kan je enkel op het 
gemeentehuis terecht na het maken van een afspraak. 
Wil je hulp bij je inschrijving, neem dan contact op via 
het nummer 09 363 99 34.

Gezocht: nieuwe vrijwilligers!
Ons vrijwilligersaantal blijft al jarenlang redelijk stabiel: 
zowat een twintigtal mensen uit Oosterzele en omge-
ving zorgen ervoor dat jouw Wereldwinkel week in, 
week uit kan doen wat hij moet doen: eerlijke produc-
ten verkopen aan klanten die gewetensvol willen win-
kelen. Dat gaat niet enkel om het bemannen (m/v) van 
de winkel, maar ook om al het voorbereidende werk. 

Als jij je in je vrije tijd gedurende enkele uren per 
maand voor deze (of nog andere) zaken wil engage-
ren, dan ben je in onze ploeg hartelijk welkom! Stuur 
een mailtje naar onze voorzitter Magda (fonckmagda@
telenet.be), vertel waarom je graag wil meewerken, en 
je mag spoedig een mailtje terug of een bezoekje ver-
wachten. Alvast dank bij voorbaat!

1

10de
edit

ie

Schrijf je vrijblijvend in vóór
2 februari 2021 via

www.oost-vlaanderen.be/groenestroom

groene stroom & aardgas
10de groepsaankoop
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Is je woning klaar voor de toekomst?
Onze renovatieadviseur antwoordt via een tele-advies op al je renovatievragen

In deze onzekere tijden willen de 
Gemeente Oosterzele en het Steun - 
punt Duurzaam Wonen en Bouwen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen 
je graag verder blijven helpen 
met je (ver)bouwplannen. Onze 
adviseurs geven tele-advies ove 
je huis. Dit advies verloopt via 
een videogesprek. Meer info op 
www.bouwwijs.be/renovatieadvies.
Emanuel Bosman kreeg renovatie-
advies aan huis: “Ik zou het ieder-
een aanraden om te doen omdat 
het in het nemen van beslissingen 
omtrent isolatie een goede oplos-
sing is om verschillende pro’s en 
contra’s te horen. Vooral om veel 
gemaakte fouten en denkfouten te 
voorkomen.”

Duurzaam & comfortabel: ja 
graag!
Ben je net als Emanuel op zoek 
naar onafhankelijk advies om 
je project waar te maken? Het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen geeft renovatieadvies aan 
Oost-Vlamingen die hun verbou-

wing op een duurzame manier 
willen aanpakken. Dat betekent 
je energieverbruik naar beneden 
halen en rekening houden met 
een leefbare woonomgeving, maar 
ook meer wooncomfort creëren. 
Door van bij het begin van het 
proces vooruit te kijken, een plan 
te maken en doordacht te kiezen, 
realiseer je stapje voor stapje je 
droomhuis.

Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die 
willen renoveren en meer willen 
weten over isolatie, ventilatie, ver-
warming, zonne-energie of duur-
zame materialen. De adviseur 
plant met jou een moment in voor 
een tele-advies. Zo krijg je advies 
dat perfect op maat is.

Gratis in Oosterzele! 
Anderhalf uur renovatieadvies is 
volledig gratis. De gemeente Oos-
terzele en het Steunpunt Duur-
zaam Wonen en Bouwen nemen 
de volledige kost op zich.

Surf naar www.bouwwijs.be/
renovatieadvies en vul digitaal 
je aanvraag in. Een adviseur 
neemt contact met je op voor een 
afspraak.

Kies je voor nieuwbouw? 
Ook dan geven we je graag gratis 
digitaal advies. Meer info op 
www.bouwwijs.be/bouwadvies. 

Ook voor specifieke vragen rond 
duurzaam bouwen en verbouwen 
kan je terecht bij het Steunpunt. 
Stel je vraag via www.bouwwijs.be/
bouwadvies-en-premies/infoloket 
of bel op het nummer 09 267 78 07.

Van zodra de federale maatrege-
len het toelaten, kunnen de advi-
seurs terug advies aan huis geven.

Premies en adviezen
In het vorige infozine kon je al heel wat lezen over de 
stand van zaken rond het klimaatplan. Deze editie 
geven we graag een overzicht van mogelijke premies 
en organisaties waar je advies kunt krijgen. 

Vlaanderen wil dat tegen 2050 alle woningen energie-
zuinig zijn (Renovatiepact 2050). Eén van de manieren 
om dit te realiseren, zijn de premies voor energiezui-
nige investeringen via de netbeheerder. Ook Ooster-
zele rolt tal van acties uit om renovatie te stimuleren. 
Via het provinciale Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen krijgen bouwers en verbouwers gratis renova-
tieadvies aan huis. (zie hierboven)

Oosterzele wil dat niemand achterblijft. Via het Ener-
giehuis SOLVA kunnen kwetsbare inwoners een rente-
loze energielening aanvragen of begeleiding krijgen bij 
energetische renovaties (vb. plaatsen van dakisolatie 
of hoogrendementsglas, vervangen ketel).

Recent werd in Oosterzele een Woon-en Energie loket 
opgericht. Burgers kunnen er terecht voor allerlei 
vragen rond wonen en energie. Tegenwoordig kan dat 
coronaproof, informeer ernaar bij de dienst wonen!
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Blue Bay Party - Diamante Blu - Gymp - Linea Raffaelli - Maxli - Miss Leod - Noali - Red Limit - Red Limit Schoenen - Rtb - Rtb Schoenen - Scapa - Varones
Volg ons op:   � facebook.com/KameleonBalegem   � instagram.com/kameleonbalegem

Meer info en foto’s communie- 

en lentefeestcollectie 2021

Zaterdag   9 en Zondag 10 januari
Zaterdag 16 en Zondag 17 januari
Zaterdag 23 en Zondag 24 januari
Zaterdag 30 en Zondag 31 januari

Vrijhem 21 - 9860 Balegem - T 09/362.99.52

www.kameleon-balegem.be

Communie en lentefeest
opendeur

| Zaterdag Van 10u - 18u  |  Zondag Van 11u - 17u |
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Bestuur & organisatie

Het college van burgemeester en schepenen 
bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen, inclu-
sief de voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Het college vervult ook de taak van het 
Vast Bureau in het OCMW. De vergaderingen van het 
college zijn niet openbaar.

- Van Durme Johan 
burgemeester 
CD&V - N-VA 
johan.vandurme@oosterzele.be 
0477 62 00 99 

- Cottenie Orville 
1ste schepen 
CD&V - N-VA 
orville.cottenie@oosterzele.be 
0468 26 93 01 

- Meuleman Christ 
schepen 
CD&V - N-VA 
christ.meuleman@oosterzele.be 
0497 48 08 51 

- Verdonck Marleen 
schepen, voorzitter raad van bestuur AGB De Kluize 
CD&V - N-VA 
marleen.verdonck@oosterzele.be 
0474 68 60 65 

- De Wilde Elsy 
schepen 
CD&V - N-VA 
elsy.dewilde@oosterzele.be 
0494 86 57 04 

- De Turck Els 
voorzitter BCSD / schepen 
CD&V - N-VA 
els.deturck@oosterzele.be 
0498 12 76 22

- Beliën Borchert 
algemeen directeur 
algemeendirecteur@oosterzele.be 
09 362 50 09

 

Gemeenteraad / Raad voor maatschappelijk welzijn

- Voorzitter De Sutter Hilde 
CD&V - N-VA 
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be 
0473 55 50 70 
voorzitter Commissie Algemeen beleid

- Keymeulen Pieterjan 
CD&V - N-VA 
pieterjankeymeulen13@hotmail.com 
0472 66 31 58 
fractievoorzitter CD&V - N-VA 
voorzitter Huisvestingscommissie 

- De Groote Jean Marie 
CD&V - N-VA  
jmdg@telenet.be 
0477 55 71 97 

- De Vos Linda 
CD&V - N-VA 
lindadevos60@gmail.com 
0479 77 38 45 

- Roelekens Evelien 
CD&V - N-VA 
evelien.roelekens@gmail.com 
0479 90 70 94

- Vermeiren Filip 
CD&V - N-VA 
filip.vermeiren2@telenet.be 
0496 57 27 68 
voorzitter verkeerscommissie / 
voorzitter directiecomite AGB De Kluize 

- Michiels Filip 
Open Vld plus 
filip.michiels@telenet.be 
0498 50 01 04 
fractievoorzitter Open Vld plus 

- De Gusseme Ruben 
Open Vld plus 
rubendegusseme@gmail.com 
0496 83 86 10 

Gemeentelijke mandatarissen: wie is wie 

We stellen ieder jaar graag de gemeentelijke mandatarissen aan je voor. Op die manier houd je steeds een actu-
eel overzicht. De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. 
De data zijn te raadplegen via www.oosterzele.be. 
Abonneren op de dagorde kan door een mailtje te sturen naar info@oosterzele.be. De raad voor maatschappe-
lijk welzijn vindt aansluitend op de gemeenteraad plaats.
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Bestuur & organisatie

- De Smet Guy 
Open Vld plus 
guydesmet13@proximus.be 
0472 81 03 47 

- Fermon Pascal 
Open Vld plus 
pascal.fermon@belgacom.net 
09 362 22 00 

- Pien Kaat 
Open Vld plus 
kaat.pien@hotmail.com 
0478 20 42 98 

- Schamp Carine 
Open Vld plus 
carine.schamp@skynet.be 
0495 58 31 12 

- Van Hecke Ann 
Open Vld plus 
ann.vanhecke2@telenet.be 
0497 68 70 85 

- Van Hoorde Louise 
Open Vld plus 
louise.vanhoorde@telenet.be 
0496 25 53 81 

- Logghe Jeroen 
Groen 
jeroen.logghe@groenoosterzele.be 
0497 86 02 95 
fractievoorzitter Groen 

- Van Der Heyden Simon 
Groen 
simonmia@hotmail.com 

- Verstuyft Steven  
Groen 
abenduntergang@gmail.com 
0479 64 66 92 
 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD) buigt zich over alle individuele hulpvragen en 
bestaat uit de voorzitter en zes leden. Zij werden verko-
zen op de eerste vergadering van de raad voor maat-
schappelijk welzijn. De vergaderingen van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst zijn niet openbaar.

- De Turck Els 
voorzitter 
CD&V - N-VA 
els.deturck@oosterzele.be 
0498 12 76 22 

- De Smet Marc 
CD&V - N-VA 
marc.de.smet1@telenet.be 
 
 

- Verspeeten Wilfried 
CD&V - N-VA 
wilfriedverspeeten@gmail.com 
0497 94 53 98

- Van de Voorde Nele 
CD&V - N-VA 
nele.vandevoorde@n-va.be 
 

- Haesebeyt An 
Open Vld plus 
an.haesebeyt@telenet.be 
0494 19 66 79 

- Van Grembergen Geert 
Open Vld plus 
geert.van.grembergen@telenet.be 
0498 81 84 29 

- Desloover Frans 
Groen 
frans.desloover@skynet.be

- 

Foto’s Danny De Lobelle
Foto’s Steven Verstuyft en Frans Desloover: Groen
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele actief
Alle activiteiten in deze kalender zijn onder voorbehoud van eventuele annulatie wegens 
 coronamaatregelen. Contacteer bij twijfel de organisator.

• vanaf maandag 4 januari 2021: 
Start to yoga (16 lessen): groep 1 van 
17.30 tot 18.30 uur en groep 2 van 19 
tot 20 uur – sporthal De Kluize – Femma 
Oosterzele irene.de.leener@hotmail.com
• donderdag 4 februari – 20 uur: 
Lezing China door Stefan Blommaert – 
in de bib – prijs nog te bepalen - 
Davidsfonds ism Vorming Plus - Etienne 
Gevaert: 0472 75 20 27
• zaterdag 13 februari van 10 tot 18 uur: 
Soepverkoop scouts Sjaloom Oosterzele 
– 5 euro/liter, vanaf 2 liter 4 euro/liter –
Magerman Julie: 
groepsleiding.sjaloom@gmail.com
• dinsdagen van 23 februari tot 25 mei: 
Linedansen (12 lessen) –  
sporthal De Kluize - prijs nog te bepalen – 
Ferm Scheldewindeke – Lieve Clinckspoor: 
09 362 76 48

• zaterdag 27 februari:  
Citytrip naar Oostende James Ensor – 
prijs nog te bepalen – Ferm Scheldewindeke 
– Frieda Van den Berge: 09 362 54 28
• woensdag 3 maart – 19.30 uur: 
Bloemschikken Kokedama – De Rots 
(Marktplein Scheldewindeke) – prijs nog te 
bepalen – prijs nog te bepalen – 
Ferm Scheldewindeke –  
Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12
• donderdag 18 februari – 14.30 tot 17 uur: 
Grijsgedraaid. A.d.h.v. persoonlijke 
getuigenissen van 80-plussers vertelt 
Knack journalist Ann Peuteman hoe we 
als samenleving ouderen alles uit handen 
nemen wat het leven leuk maakt. Maar 
ze vertelt ook hoe het ook anders kan. En 
waarom het zeker ook heerlijk wonen kan 
zijn in het woonzorgcentrum – 
GC De Kluize – bib i.s.m. OKRA-academie 

Merelbeke-Oosterzele – 5 euro voor leden 
bib of Okra en 7 euro voor niet-leden – 
erik.lagaert1@gmail.com (bij voorkeur) of 
09 230 95 20
• iedere eerste, derde en vijfde dinsdag 
van de maand: Al Alon in Gilo 

Oosterzele – anonieme hulp voor mensen 
die leven in de nabijheid van anderen die 
veel alcohol gebruiken en die daaonder 
lijden. Bel 03 218 50 56
• elke eerste donderdag en derde 
 donderdag van de maand om 14 tot 
17 uur in de bib (niet in juli en augustus) 
en elke tweede maandag in De beweging 
in Gijzenzele: Breisalon in de bib – 
gratis - Ferm Scheldewindeke - 
Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12
• elke zondagmorgen om 9.30 uur: 
Nordic walking – Marktplein 
Scheldewindeke – Ferm Scheldewindeke

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacteer ons




