
osterzele
www.oosterzele.be | infozine februari 2022

3 / Update je eID software 6 / Boekenruilkastjes  23 / Wegenwerken 2022  



Aan de inwoners van Oosterzele

Februari is begonnen, de nieuwjaarsmaand januari ligt achter ons. Net zoals in 
2021 konden we elkaar ook bij het begin van 2022 jammer genoeg niet ontmoeten 
op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in één van onze zes dorpscentra. Langs 
deze weg wens ik alle inwoners van onze gemeente en hun dierbaren een gelukkig 
en bovenal gezond 2022!
De voorbije weken hebben onze studerende jongeren het beste van zichzelf 
gegeven om hun examens tot een goed einde te brengen. GC De Kluize werd 
hiervoor opnieuw opengesteld als publieke studieruimte. Ook tijdens de 
afgelopen blokperiode hebben enkele tientallen jongeren gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid die we hen als gemeente bieden om in groep te studeren. In 
afwachting van hun examenresultaten wens ik onze studenten een welverdiende 
en ontspannende lesvrije week toe.
Wie ik ook graag welverdiende momenten van ontspanning toewens, is 
schepen Marleen Verdonck. De voorbije 15 jaar toonde Marleen met bijzondere 
gedrevenheid en veel dossierkennis een groot engagement als schepen van onze 
gemeente. Het cultuurcentrum GC De Kluize, de gesubsidieerde kinderopvang, 
het toekennen van de titel Fair Trade gemeente en bijengemeente, het lokaal 
klimaatplan en een sterke bibliotheekwerking zijn slechts enkele van de realisaties 
die schepen Verdonck samen met de collega’s van het schepencollege uitbouwde 
en voltooide. 
We bevinden ons op dit moment in de eindfase van de boostervaccinaties en ook 
de vaccinatiecampagne bij kinderen van 5 tot 11 jaar werd met succes opgestart. 
Ik kijk dan ook hoopvol uit naar de komende lentemaanden wanneer er heel wat 
terug mogelijk wordt: onze verenigingen kunnen hun werking heropstarten; we 
kunnen opnieuw massaal naar voorstellingen in ons GC De Kluize gaan; onze 
kinderen kunnen opnieuw onbezorgd naar de jeugdbeweging, sportkampen 
en speelpleinwerking gaan; onze senioren kunnen terug meer sociaal contact 
hebben en we zullen in Oosterzele terugkeren naar een samenleving met warme 
en gezellige ontmoetingen.
De recente bijsturingen aan het meerjarenplan van onze gemeente zorgen ervoor 
dat we Oosterzele financieel gezond houden en maken het mogelijk om uitvoering 
te geven aan belangrijke acties binnen het beleid. Zo werden er investeringen 
voorzien voor de bouw van het nieuwe administratief centrum naast het 
bestaande gemeentehuis. Nu de afbraak van de Parochiale Kring is gestart en de 
plannen voor het nieuwe gebouw stilaan wat meer vorm krijgen, mogen we alvast 
vooruit kijken naar een geïntegreerde dienstverlening voor onze inwoners met 
gemeente, OCMW en politie samen op één locatie. We investeren hierbij tevens 
in extra personeel.
Voor de aankomende rioleringsprojecten en de hieraan gekoppelde wegen
werken in Landskouter en ter hoogte van Rattepas in Moortsele worden de 
vereiste budgetten vrijgemaakt. Het in 2021 opgemaakt sportbeleidsplan werd 
geïntegreerd in het meerjarenplan waardoor onze dienst Sport en Jeugd is gestart 
met de uitvoering van het vernieuwde sportbeleid. Na eerdere renovaties van 
de Windekemolen en de Klepmolen willen we ook de Guillotinemolen renoveren 
en terug maalvaardig maken. De nodige middelen werden hier recent voor 
voorzien zodat het renovatiedossier kan opgestart worden. We blijven onze 
gemeentelijke gebouwen goed onderhouden en doen investeringen indien 
noodzakelijk. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de aankomende vernieuwing van de 
verwarmingsinstallatie in de sporthal door een energie-efficiënter en duurzamer 
alternatief. Ook zijn er middelen vrijgemaakt voor de vernieuwing van de sportvloer 
in de sportzaal van GILO Oosterzele.

Als kersverse schepen rond ik hierbij mijn eerste voorwoord af. Ik ben bijzonder blij 
en trots dat ik me de komende drie jaar mag inzetten voor onze mooie gemeente. 
Oosterzele, u kan op mij rekenen!

Schepen Pieterjan Keymeulen
Schepen van financiën, AGB De Kluize, jeugdbewegingen, 
speelpleinwerking, senioren en deeltijds kunstonderwijs

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
info over publiciteit

communicatieambtenaar
info@oosterzele.be 

09 362 50 09

Vormgeving & productie
 die Keure
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Download de laatste versie van de 
eID software
Heb je een nieuwe identiteitskaart 
waarop je foto aan de linkerkant en 
je vingerafdruk op de chip staat?
Werk dan gratis je eID software bij 
via de website eid.belgium.be.
Doe dat regelmatig. Dan ontstaan 
er geen problemen als je je iden
titeitskaart gebruikt voor online 
toepassingen, zoals je belasting
aangifte of je COVID Safe Ticket.
 
Hoe?
Surf naar htpps://eid.belgium.be
Klik op ‘Download de  eID soft-
ware’.
 
Je kan ook klikken op ‘Download 
de eID viewer’ (rechts onderaan).
Daarmee kan je:

• je PINcode zelf veranderen
• alle gegevens op je identiteits

kaart bekijken
• certificaten verifiëren zodat 

je documenten online kunt 
ondertekenen of kunt inloggen 
op TaxOnWeb (belastingen) of 
andere overheidssites

 
Meer info over hoe een nieuwe 
identiteitskaart er uitziet?
Kijk op www.vernieuwdeeid.be.

Burgerzaken



Klimaatactieplan in uitvoering: 
 Gemeentebestuur geeft goede voorbeeld 

De klimaatcrisis wordt dan wel best mondiaal 
aangepakt, Oosterzele neemt haar lokale ver-
antwoordelijkheid in het klimaat- en energie-
beleid zeer ernstig. Met het goedgekeurde 
 klimaatbeleidsplan gaat het gemeentebestuur 
in 2022 concreet aan de slag. Er komt een kli-
maatwerkgroep en klimaatteam om de interne 
samenwerking tussen alle diensten te optimali-
seren en het bestuur werft extra personeel aan 
om de acties ook effectief uit te voeren. 

Energie-efficiënte gebouwen 
Het bestuur wil in de eerste plaats zelf het goede voor
beeld geven. Een nieuwe gebouwenbeheerder zal zich 
vooral focussen op energie-efficiëntie van alle gemeen
telijke gebouwen. Het nieuwe administratieve centrum 
wordt zo goed als mogelijk energieneutraal gebouwd. 
Voor de drie gemeentescholen worden extra middelen 
vrijgemaakt om speelplaatsen te ontharden en te ver
groenen. En samen met de schooldirectie wordt beke
ken hoe ook op deze gebouwen zonnepanelen tot een 
lagere energiefactuur kunnen leiden.

Plan tegen hitte, droogte en wateroverlast 
Om hitte, droogte en wateroverlast te bestrijden is de 
inrichting van het openbaar domein belangrijk. Met de 
opmaak van een Hemelwater en Droogteplan wordt 
een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men 
het water op ons grondgebied zoveel mogelijk ter 
plaatse kan houden of hergebruiken, infiltreren, buffe
ren en pas als laatste stap vertraagd afvoeren.

De open ruimte en het landelijk karakter wil het 
bestuur optimaal beschermen. Daarvoor werkt ze een 
duurzame ruimtelijke visie uit zodat wijken duurzaam 
en klimaatrobuust kunnen ingericht worden. Het gaat 
hier bijvoorbeeld over een verplichte hoeveelheid 
groenaanleg, een beperkte hoeveelheid verharding en 
het faciliteren van duurzame (deel)mobiliteit.

Info energie en energiezuinig (ver)bouwen/
wonen
Alle inwoners van Oosterzele moeten ook vlot de weg 
vinden naar het Woonen Energieloket, waar al wie 
wil (ver)bouwen of renoveren gratis informatie krijgt 
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over subsidies, leningen en begeleiding. Via een door
dacht communicatieplan informeert en sensibiliseert 
de gemeente iedereen om klimaatgezonde keuzes te 
maken. Hoe de energiefactuur naar beneden kan of 
hoe we ons kunnen wapenen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering, bijvoorbeeld door de voortuin te 
ontharden en te vergroenen.

Steun voor bedrijven, verenigingen en land-
bouwers
Verder wil Oosterzele de mogelijkheden voor collec
tieve renovaties bekijken en ook de bedrijven, vereni
gingen en landbouwers informeren, sensibiliseren en 
ondersteunen om de meest duurzame en energie 
efficiënte keuzes te maken. Er wordt bekeken hoe sub
sidies die duurzame keuzes kunnen ondersteunen.

Groen en natuur
De gemeente wil tegen 2030 ook voor elke inwo
ner 1 boom, struik of geveltuin geplant of aangelegd 
hebben. De aanleg van kleine landschapselementen 
zoals knotbomen en poelen wil het bestuur stimule
ren door hogere subsidies voor de aanleg maar vooral 
voor het arbeidsintensieve beheer.

Duurzame mobiliteit
Meer Oosterzelenaars op de fiets is nog zo’n concreet 
doel. Daarvoor zijn betere, comfortabele, conflictvrije 
fietspaden nodig. De realisatie van de fietssnelweg 
langs de spoorlijn is daarbij topprioriteit. Er is ook 
budget voor het creëren van kwalitatieve overdekte en 
goed gelegen fietsvoorzieningen en ook deelmobiliteit 
stimuleren staat op de prioriteitenlijst.

Met dank aan Dieter Patteeuw, cartoonist: 
www.duurzaamheidsscan.org 

Wie zijn kat graag ziet, 
laat ze steriliseren/
castreren!

In november bracht de imposante katmobiel van 
dierenrechtenorganisatie Gaia een bezoek aan de 
wekelijkse markt in Scheldewindeke. Schepen van 
dierenwelzijn Orville Cottenie lanceerde het initia
tief om het belang van het steriliseren van katten in 
de verf te zetten. 

De katmobiel deed ook enkele Oosterzeelse scho
len aan en in het Gilo werkten enkele kinderen 
kleurrijke flyers uit rond het thema dierenwelzijn. 

Milieu

© Danny DeLobelle

mijn
leven ligt

in jouw
handen

zeg nee
tegen

proefdieren

ik heb geen make up nodig, 

ik ben al mooi genoeg!
Zo houden we

gezonde spieren.

Laat ons buiten 
spelen!

Zo krjgen we 
frisse lucht.

Zo blijven we fit 
en slank.

Klimmen in 
bomen is leuk!

Tips:
• Leg een warm 

deken buiten als 
het koud is.• Een kattenluik is 
handig.

• Zet een bakje
poper water + 
eten buiten

Let op:
• Ze mogen nog altijd binnen rusten.
• Ze worden hierdoor geen straatkat.

Verantwoordelijke uitgever: Gabrielle 
Meer info op Gaia.be
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Neem een boek, geef een boek 

Meer dan tien jaar geleden doken de eerste boe-
kenruilkastjes op in het straatbeeld. Boekenruil-
kastjes zijn mini-bibliotheekjes die toegankelijk 
zijn voor iedereen. Het concept achter de kast-
jes is eenvoudig en past volledig in de circulaire, 
duurzame filosofie: neem een boek en zet er een 
voor in de plaats. Ook in onze gemeente kan je 12 
kleurrijke pareltjes van kastjes spotten. We zoch-
ten Liesbet Vandewalle op, meter en ‘bibliotheca-
ris’ van de mini-bibliotheek aan de rand van het 
Aelmoeseneiebos in Landskouter.

Hoe word je meter en bibliothecaris van een boeken-
ruilkastje? Sinds wanneer doe je dit al?
Liesbet Vandewalle: Enkele jaren geleden zag ik een 
oproep in de bibliotheek van Oosterzele. Men was op 
zoek naar peters/meters die een boekenruilkastje wilden 
plaatsen en onderhouden dicht bij hun woning. Ik bood 
me aan en kreeg even later een boekenruilkastje vlak 
voor mijn huis. Sindsdien is dit mijn kleine projectje. 
Omdat ik zelf veel en graag lees is dit een mooie bijko
mende hobby geworden: bezig zijn met boeken doet me 

plezier. En ik vind het leuk om andere lezers warm te 
maken om te lezen. Zeker als ik merk dat kinderboeken 
weg zijn, hoop ik dat we een nieuwe generatie lezers aan 
het kweken zijn. 

Hoe geraakt het boekenruilkastje gevuld?
Liesbet: Het idee is eenvoudig: neem een boek, geef een 
boek. Iedereen kan een boek uit het kastje nemen op 
voorwaarde dat je ook een boek, dat je al gelezen of 
niet meer nodig hebt, terugplaatst. Het kastje vult zich
zelf daardoor eigenlijk. Die boeken kunnen romans zijn, 
thrillers, boeken over yoga, young adultboeken of kin
derboeken. Alles wat je vandaag in de bib of in de boek
handel vindt is ook voor onze lezers interessant. 

Ons kastje kent veel bekendheid omdat er een mooi 
aanbod is. Bijna dagelijks komen mensen hier boeken 
ruilen. Mooie, recente kinderboeken zijn erg gewild. Die 
zijn vaak snel weg en er komen niet vaak andere fijne 
kinderboeken voor in de plaats. Daarom plaats ik soms 
een oproep op facebook, op hoplr of vraag ik zelf aan 
vrienden en familie om kinderboeken te doneren.

Buurtwerking
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Sommige mensen halen maar brengen geen boeken. Of 
ze laten vergeelde oude boeken of magazines achter. 
Boeken die voor het jaar 2000 gepubliceerd zijn, zijn 
al meer dan 20 jaar oud, hé. Daar is niemand eigenlijk 
blij mee. Tenzij het klassiekers zijn, natuurlijk. Ik kijk dus 
regelmatig of het aanbod wel kwaliteitsvol is en of er 
geen rommel in het kastje staat. 

Wie vindt zijn/haar weg naar het boekenruilkastje? 
Wellicht zorgt het ook voor extra sociale contacten 
in de buurt?
Liesbet: Inderdaad: mensen uit de buurt komen regel
matig langs en sommigen komen zelfs uit de buurge
meenten om te ruilen! 
Ik krijg regelmatig een doos of een volle zak met mooie 
boeken. Daar zitten vaak prachtige boeken tussen, 
echt pareltjes. Dat doet enorm plezier: mensen uit de 
buurt bellen aan en vragen me of ik hun boeken kan 
gebruiken. Intussen heb ik een voorraadje voor wissels 
met mooie boeken. Want een boek met koffievlekken 
of gescheurde bladzijden wordt hier ook wel eens ach
tergelaten. Die boeken haal ik er dan uit en geef ik mee 
met de papierophaling. En dan zet ik een boek uit mijn 
eigen voorraad ervoor in de plaats. 

Sommige boeken worden hier niet echt gekozen, heb ik 
al gemerkt. Dat zijn bijvoorbeeld boeken in andere talen 
dan het Nederlands, non-fictieboeken (bijvoorbeeld 
over tuinieren, reisgidsen, kookboeken, hobbyboeken) 
en stationsromans, maar vaak ook mooie klassiekers. 
Die geef ik dan weg aan beheerders van andere boe
kenruilkastjes. Of aan De Boekenjagers: die droppen 
boeken in de openbare ruimte. De vinder mag ze lezen 
en houden of opnieuw droppen. Dus, inderdaad, ik heb 
hierdoor zelf wel wat nieuwe contacten met andere 
lezers en buurtbewoners gelegd. 

Als meter gaf je het kastje ook een eigen social media 
profiel (facebookpagina Boekenruilkastje Landskou-
ter). Wat post je zoal?
Liesbet: Ik post uiteraard regelmatig over de boeken die 
je in het kastje kan vinden. Ik probeer ook in te spelen 
op seizoenen, vakanties of trends, op basis van het 
aanbod. Lezers komen soms speciaal voor een boek 
dat ik daar postte.

Zelf ben ik lid van een facebookgroep voor boekenkast
beheerders waar we tips en ideeën uitwisselen. Zo is 
er iemand die met Valentijn een ‘blind date met een 
boek’ organiseert: zij pakt boeken in waardoor je niet 
exact weet welk boek je meeneemt naar huis. Dan heb 
je dus een verrassing mee, als een cadeautje. Dat doe 

ik nu ook in het boekenruilkastje van Landskouter, in de 
periode van Valentijn. 

Een andere tip tegen het doorverkopen van boeken die 
ik daar kreeg, is het markeren van de boeken. Ik maakte 
een eigen stempel die je in elk boek vindt dat ik in mijn 
handen heb gehad: ‘Altijd een gift, nooit te koop. Boe
kenruilkastje Landskouter’. Dat houdt mensen hopelijk 
tegen om de boeken uit ons ruilkastje door te verko
pen, al weet je dat natuurlijk nooit helemaal zeker. En 
het prettige van die stempel is dat ik soms van iemand 
hoor dat zo’n boek ergens anders in een ruilkastje 
opduikt.

Zo’n kastje spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. 
Je ziet vaak niet wie iets schenkt of wie welk boek 
leest. Wat is de grootste verrassing of ontdekking die 
je aantrof in het kastje?
Liesbet: Het leukste vond ik een boekje dat een stem
pel had uit de bibliotheek van RiezenProvence: dat is 
een klein dorpje in Frankrijk, waar een jeugdvriendin 
van mij toevallig is gaan wonen. Dat was een prettige 
verrassing. Er zat ook eens een boek in het kastje met 
bladzijden die aan elkaar vast zaten bovenaan. Ik had 
zoiets nog nooit gezien, maar blijbaar kwam dat vroe
ger wel vaker voor. Je moet de bladzijden dan zelf nog 
van elkaar losmaken. De trilogie ’50 tinten grijs’ kreeg ik 
in december vier keer als schenking! Die boeken waren 
zo’n 10tal jaar geleden een hype, blijkbaar hebben veel 
lezers die toen gekocht en vinden ze dat het nu tijd is 
om ruimte te maken voor andere boeken in hun kast. 
Erotische boeken (zoals ‘Van aardbei tot zweepje’ of 
‘Het Kama Sutra zakboekje’) vind ik ook soms en die zijn 
opvallend snel weg (lacht).

De boekenruilkastjes in Oosterzele zijn een initiatief van 
de bibliotheek en de gemeente. De gemeentewerkers van 
de groendienst timmerden de 12 kastjes in elkaar.

Buurtwerking
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Lees de volledige 
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

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

A4 Verticaal
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Wonen

Vermijd leegstandsbelasting: 
verhuur je woning via SVK

Woningen of gebouwen die lang leegstaan hebben 
vaak een negatieve impact op de buurt. Bovendien 
zorgt leegstand voor waardevermindering voor de 
eigenaar en wordt het totale aanbod aan kwaliteits
volle woningen in de gemeente kleiner. Het gemeen
tebestuur voerde daarom een reglement op leegstand 
in. 
Aan het begin van elk jaar lijst de gemeente mogelijke 
leegstaande panden op. Tussen april en juni gebeurt 
een controle ter plaatse. Mogelijke indicaties voor 
leegstand zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een 
inschrijving in het bevolkingsregister of aangifte als 
tweede verblijf, het gebouw is niet toegankelijk of er 
is geen aansluiting op nutsvoorzieningen. Na de con
trole wordt de eigenaar verwittigd van een mogelijke 
opname in het leegstandsregister. Als eigenaar kan 
je de opname betwisten en argumenten bezorgen 
waarom je woning niet leegstaat. Wordt je woning toch 
opgenomen op het leegstandsregister, dan betaal je 
jaarlijks een leegstandsbelasting.

Hoe vermijd je een leegstandsbelasting? 
De eenvoudigste oplossing is uiteraard de woning of 
het gebouw zelf in gebruik nemen, verhuren of verko
pen. Is de woning niet direct bewoonbaar en zijn er 
nog renovaties nodig? Dan kom je mogelijks in aan
merking voor premies!
Wil je de woning wel verhuren maar heb je geen zin in 
veel papierwerk? Verhuur dan zonder zorgen via het 
Sociaal Verhuurkantoor. 
Wil je de woning verkopen? Wacht dan niet te lang, 
want een woning die lang leegstaat, kan aanzienlijk in 
waarde dalen!

Verhuren zonder zorgen
Een huurwoning beheren, huurders zoeken en alle 
papierwerk regelen nemen vaak veel tijd in beslag. Het 
sociaal verhuurkantoor (SVK) is dan een ideale part
ner. Zij huren studio’s, appartementen en woningen 
op de privéhuurmarkt om deze door te verhuren aan 
kwetsbare huurders. Het SVK neemt het beheer van 
je woning volledig van je over en volgt alles voor je op. 
Je ontvangt maandelijks de huur. En je blijft genieten 
van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuur
wet. Maar je krijgt wél extra zekerheid. Want het SVK 
betaalt altijd stipt, zelfs wanneer je woning niet ver
huurd is! Bovendien krijg je nooit te maken met wan
betalers. Het SVK is immers je huurder en draagt dus 

alle huurdersverplichtingen voor de volledige periode 
van het huurcontract. Het SVK staat in voor het onder
houd van de verwarmingsinstallatie, brandverzekering, 
… en is verantwoordelijk voor eventuele huurschade. 
Aan het begin van de huurperiode wordt er gratis 
een plaatsbeschrijving opgemaakt. Bovendien heb je 
mogelijk recht op één of meerdere premies en/of een 
goedkope lening indien je je woning wilt verbouwen of 
renoveren om te verhuren aan een SVK. SVKverhuur
ders genieten bovendien van een verlaagd tarief van 
de onroerende voorheffing.

Voordelen – verhuren via SVK
 • Huurgarantie
 • Onderhoud van de woning
 • Premies en leningen
 • Gunstige regeling onroerende voorheffing
 • Geen gerechtelijke procedures of leeg

standsheffing

Lees de volledige 
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

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

A4 Verticaal



WWW.LVV-VASTGOED.BE          09/310.66.01           INFO@LVV-VASTGOED.BE

LVV VASTGOED

UW LOKALE
VASTGOEDEXPERT

"WIJ STAAN GARANT VOOR EEN EFFICIËNTE
VERKOOP OF VERHUUR VAN UW EIGENDOM!"

LISA & LUC VAN VAERENBERGH
KWAADBEEK 17, 9860 OOSTERZELE

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN 

GRATIS SCHATTING!

WEGENS VLOTTE VERKOOP ZIJN
WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR

NIEUWE PANDEN OF
BOUWGRONDEN IN OOSTERZELE!
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Korte berichten

Oh-bon actie: 
doe mee en win 
Oosterzeelse 
streekproducten

Zoek je een origineel cadeau voor vrienden of 
familie? Geef een Ohbon, het perfecte geschenk 
voor elke gelegenheid! Je kan de OhBon gebrui
ken bij meer dan 60 handelszaken in Oosterzele.
Bovendien maak je kans op een mooie mand met 
lokale streekproducten als je tussen 1 februari en 
30 april 2022 een Oh-bon in de bibliotheek (offici
eel verkooppunt) koopt.

Meer info 
www.ohbon.be
Bibliotheek, Toerisme & Lokale Economie
Stationsstraat 13
9860 Oosterzele
09 362 81 17
https://oosterzele.bibliotheek.be/lokale-economie

Voel je vrij met Tournée minérale – 
één maand zonder alcohol
De campagne Tournée Minérale blaast in februari 
6 verjaardagskaarsjes uit. Ongeveer 1 op 5 Vlaamse 
volwassenen gaan jaarlijks de uitdaging aan om geen 
alcohol te drinken tijdens de kortste maand van het 
jaar. Deze keer ligt de focus van de campagne op je 
vrij voelen: vrij van een kater en de daarbij horende 
verloren dag, vrij van sociale druk om te drinken en 
vrij om tijdens de rest van het jaar op een doordachte 
manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een 
glas drinkt. Wil je weten welke heilzame effecten een 
maand zonder alcohol heeft op je welzijn, je mentale 
en fysieke gezondheid en zelfs je seksleven? Blijf op de 

hoogte via de nieuwsbrief, de sociale 
media en de website van Tournée 
Minérale. Je vindt er ook een hoop 
recepten voor alcoholvrije drankjes 
en tips. 

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 
geen alcohol. Want ook zonder kan je je
perfect amuseren. 

Meer info op www.tourneeminerale.be 
Campagne in samenwerking met Logo Gezond+ vzw

Doe mee aan Onroerend - 
erfgoedprijs 2022
In 2022 organiseert de Vlaamse overheid voor de 
zevende keer de Onroerenderfgoedprijs. Ben je een 
eigenaar of een beheerder 
die de laatste vijf jaar goed 
zorg heeft gedragen voor je 
erfgoed? Dan kan je deelne
men. Deze jaargang staat in 
het teken van beschermd 
erfgoed dat gedeeltelijk of 
volledig publiekelijk toegankelijk is, zoals een kerk, een 
concertgebouw, een café of een park.
Dat lees je goed: niet enkel bouwkundige projecten 
komen in aanmerking, ook landschappelijke en archeo
logische projecten maken kans. Potentiële deelnemers 
hoeven ook helemaal geen 'grote kleppers' te zijn, wel 
beschermd.
 
Geïnteresseerd? 
Deelnemen kan via www.onroerenderfgoedprijs.be. 
Let op, de deadline ligt op 1 maart 2022.
 
Uit alle inzendingen worden drie laureaten gekozen. 
Zij krijgen elk 2500 euro. Eén van hen wordt op 7 okto
ber de grote winnaar van de Onroerenderfgoedprijs 
2022 en krijgt nog eens 12.500 euro. Daarnaast loopt 
er ook een publieke stemming voor de publieksprijs 
en maken aannemers en ontwerpers kans op een eer
volle vermelding.

Meer informatie vind je op 
www.onroerenderfgoedprijs.be.

http://www.oh-bon.be
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BAM. 
Zo maak je pas écht impact.
Je centjes helemaal zélf duurzaam 
beleggen bij vdk bank? Dat kan. 
Je beleggingen digitaal monitoren 
vanuit je luie zetel in de 
beleggen@vdk-app? Kan ook. 
En dáár moet je je huis dan weer niet 
voor uit. 

Maak – BAM – impact met je 
centjes. Spring hier en nu ‘ns binnen 
of maak een afspraak 
op www.vdk.be/afspraak.

vdk bank Oosterzele
Dorp 31A | 9860 Oosterzele
T 09 362 49 43 
oosterzele@vdk.be

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 11/01/2022   16:5811/01/2022   16:58
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CULTUUR
zaterdag 5 februari om 20 uur 
MUZIEK
Brihang
in samenwerking met vzw On Stage

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

zaterdag 19 februari om 20 uur
MUZIEK
Admiral Freebee – No Ordinary Moments

Het levensbeschouwelijk mijmeren is de Admiraal nog 
niet verleerd en zijn melancholische stemgeluid is intact. 
Zo klinkt No Ordinary Moments volledig vertrouwd en 
toch als nooit tevoren. En dan hebt u de videoclip van 
Rinus Van de Velde nog niet gezien! Kortom, de perfecte 
opmaat naar het nieuwe album Don’t Follow Me I’m Lost 
dat net is verschenen en lovende recensies scoort.
Tarieven: € 30 standaard – kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

zaterdag 26 februari om 20 uur
FILM/MUZIEK/THEATER
Berlin – Ramble Song

Ramble Song is een filmconcert in een unieke instal
latiesetting. In een reeks poëtische filmtableaus toont 
BERLIN tranches de vie bevolkt door mensen die zowel 
schoonheid als teleurstelling hebben ervaren. Op scène 
staat een opmerkelijke installatie waar leven wordt inge
pompt door middel van live muziek en filmbeelden.
Tarieven: € 18 standaard - kortingen tot - € 4, 
meer info via www.gcdekluize.be 
Locatie: Den Amb8

woensdag 2 maart om 14.30 uur
FAMILIEFILM
Chicken Run
in samenwerking met EVA Oosterzele

Engeland in de jaren vijftig. Een ogenschijnlijk dood
gewone kippenboerderij op het platteland van York. 
Maar achter het prikkeldraad heerst ware terreur. Het 
kippenhok lijdt onder het schrikbewind van de gierige 
boerin Mrs. Tweedy, die altijd en overal een graantje wil 
meepikken. Zo eindigt elke kip die niet op tijd een ei legt 
onverbiddelijk in de pan. Maar de kippen pikken het niet 
langer. Onder aanvoering van de kranige Ginger komen 
ze in opstand. Ze besluiten de boerderij te ontvluchten, 
maar dat valt niet mee want de dames kunnen immers 
niet vliegen. Na talloze zeer creatieve maar onsuccesvolle 
vluchtpogingen komt er onverwacht redding. De stoere 
haan Rocky komt letterlijk uit de lucht vallen ... Macho 
Rocky werkt voor een circus en denkt de aangewezen 
persoon te zijn die de kippen wel even zal leren vliegen ...
Voor iedereen vanaf 6 jaar.
Tarieven: € 5 standaard  Meer info via www.gcdekluize.be
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zaterdag 5 maart om 20 uur
MUZIEK 
Spinvis – Soms breekt er een hart, soms 
blaft er een hond

Te midden van nieuwe en bekende Spinvisnummers, 
gevonden teksten en wonderlijke beelden worstelen 
zes muzikanten met alles wat het leven over ons uitstort 
en proberen wanhopig ergens een overzicht van te krij
gen. De dood van een vader, het breken van een veter, 
alles kan een liedje zijn in deze, ondanks alles, opge
wekte voorstelling.
Tarieven: € 25 standaard – kortingen tot  € 4, meer info via 
www.gcdekluize.be

Volgende voorstellingen zijn volzet en/of verplaatst: 

• donderdag 16 december 2021: Adriaan Van Den 
Hoof – ’t Zal schoon zijn als het af is > verplaatst 
naar donderdag 24 maart 2022

• zondag 26 december 2021: Willy Sommers – 
Sommers of ’69 > verplaatst naar zondag 6 februari 
2022

• vrijdag 21 januari 2022: Wim Opbrouck Singalong 
Songbook > verplaatst naar vrijdag 14 oktober 2022

• zondag 23 januari 2022: Kapitein Winokio – Chillen 
op je billen > verplaatst naar maandag 28 februari 
2022 (krokusvakantie)

• woensdag 16 februari 2022: Hetty Helsmoortel – 
MISSIE 2021 

• donderdag 24 februari 2022: Wim Helsen – Niet 
mijn apen, niet mijn circus (tryout)

• donderdag 10 maart 2022: Barbara Sarafian – FokkoF
• zaterdag 12 maart 2022: Stefaan Van Brabandt / 

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

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

to the Rebellion
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LARF! 

THEATERDRIEDAAGSE VOOR JONGEREN 
(12 TOT 14 JAAR) TIJDENS DE KROKUS-
VAKANTIE
maandag 28 februari, dinsdag 1 maart en 
woensdag 2 maart 2022
telkens van 10 uur tot 16 uur
@Cultuurhuis Merelbeke
50 euro

Theater maken is niet alleen voor grote mensen met 
lange jassen en een serieuze blik. Het is voor iedereen 
met goesting om de wereld en zichzelf te ontdekken.

Onder begeleiding van een theatermaker van Larf! 
krijg je de kans om je fantasie te verkennen. Je kruipt 
in de huid van een personage en gaat aan de slag met 
tekst en decor. Tijdens een driedaagse in de krokus
vakantie schrijf, bricoleer, onderzoek en speel je tot 
de vonken ervan af vliegen.

Iedereen krijgt de kans om zijn stem te vinden, hoe 
luid of stil die ook is. Eindigen doen we met een klein 
toonmoment.

Wie zin heeft, stapt in de zomer mee in een uitge
breider traject en speelt mee in een heuse voorstel
lingenreeks in cultuurhuizen in de regio.

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

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Reserveren voor de driedaagse kan telefonisch 
(09 363 83 30) en via email (reservaties@oosterzele.be).
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Jeugdaanbod vakanties

Nog op zoek naar te gekke activiteiten tijdens de 
vakanties in 2022? Dienst sport en jeugd sprokkelden 
een mooi aanbod bij elkaar in de nieuwe vrijetijdsbro
chure. Benieuwd? Alvast een voorproefje: 

• Speelplein
Voor wie? Kinderen tussen 4 en 12 jaar
Wanneer? Elke namiddag tijdens de 2e week van 
de paasvakantie (11  15 april) en de zomervakantie 
(4  15 juli en 1  26 augustus, niet op 15 augustus)
 

• Sportkampen
Voor wie? Kinderen tussen 4 en 15 jaar
Wanneer? Elke voormiddag tijdens de paasvakan
tie (4  7 april en 11  15 april) en de zomervakantie 
(4  15 juli en 1  26 augustus, niet op 15 augustus). 
Check de correcte data in de vrijetijdsbrochure.

• BKO Het Vinkemolentje
Voor wie? Buitenschoolse kinderopvang voor kin
deren van 2,5 tot en met 12 jaar
Wanneer? Krokusvakantie (28 februari  4 maart), 
paasvakantie (4  8 april en 11  15 april), zomerva
kantie (1 juli  26 augustus, niet op 21 en 22 juli en 
niet op 15 augustus).

• Grabbelpas
Voor wie? Kinderen tussen 4 en 15 jaar
Wanneer? Krokus, paas, zomer en herfstvakan
tie. Het volledige aanbod vind je in de vrijetijdsbro
chure. Grabbelpasactiviteiten (halve of volledige 
dagen) vinden plaats in de sporthal of op verplaat
sing (met als vertrekpunt de sporthal).

Meer info? 
Haal de vrijetijdsbrochure of surf naar oosterzele.be

Jeugdopbouwwerk
Heb je zorgen of vragen over school, thuis, privé, 
werk? Heb je toffe ideeën of wil je iets veranderen 
in je gemeente? Zit je niet lekker in je vel en wil je 
gewoon iemand om mee te praten? Jeugdopbouwwer
ker Dwight Bonte kan je tegen het lijf lopen in onze 
gemeente maar is ook vlot bereikbaar via gsm, email 
of sociale media. 

Jeugdopbouwwerker Dwight Bonte 
0472 07 12 51 
Dwight.bonte@uitdemarge.be

GEZOCHT: 
gemotiveerde vrijwilligers 
voor de  buitenschoolse 
kinderopvang

De gemeente is op zoek naar studenten (min. 
18 jaar), ouders, grootouders, werkzoekenden, … 
voor de buitenschoolse kinderopvang (van 7 tot 
8.30 uur en 16 tot 18 uur op schooldagen) in ver
schillende Oosterzeelse scholen. Je ontvangt een 
vrijwilligersvergoeding en de dankbare glimlach 
van de kinderen en hun ouders krijg je er gratis 
bovenop. 

Heb je interesse of wil je meer info? 
Contacteer de verantwoordelijke van de buiten
schoolse kinderopvang: 
nancy.eliano@oosterzele.be of 09 362 48 92

Jeugd en Sport

mailto:nancy.eliano@oosterzele.be


Gebouwd voor eindeloze inspiratie.
De nieuwe Kia Sportage.

Innovatieve technologie vanbinnen, een gedurfd SUV-design vanbuiten... 
de nieuwe Kia Sportage ontketent jouw inspiratie. Zijn geavanceerde 
rijhulpsystemen en zijn dashboard met gebogen digitale schermen maken van 
elke rit een moeiteloze ervaring. Ook beschikbaar als mild hybrid, zelfopladende 
hybride en 100%(1) fiscaal aftrekbare plug-in hybride: zo beschik je over alle 
opties om zuinig en bewust te rijden. Klaar om je te laten inspireren?

Ontdek hem in onze showroom en geniet van inspirerende Saloncondities  
op alle modellen.

1,4 - 6,7 l/100 km (WLTP) • 31 - 153 g/km (WLTP) Indicatieve gegevens en onder voorbehoud van goedkeuring. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2021. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

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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Nieuwe schepen en taakverdeling college Oosterzele

Rond de jaarwisseling legde Pieterjan Keymeulen de 
eed af als nieuwe schepen in Oosterzele. Hij volgt Mar
leen Verdonck op, die schepen was van 2019 tot eind 
2021. Naar aanleiding van de schepenwissel herbe
keek het college wie welke thema’s en taken opvolgt. 
Zo is schepen Orville Cottenie voortaan ook schepen 
van cultuur als gevolg van het bestuursakkoord. De 
bevoegdheden van Pieterjan Keymeulen bestaan uit 
financiën, senioren, het autonoom gemeentebedrijf, 
deeltijds kunstonderwijs en georganiseerd jeugd

werk (jeugdbewegingen en speelpleinwerking). Elsy 
De Wilde is onder meer schepen van nietgeorgani
seerd jeugdwerk en van welzijn op het werk voor het 
gemeentepersoneel. Burgemeester Johan Van Durme 
volgt voortaan ook de personeelsorganisatie en admi
nistratie op.

Een volledig overzicht vind je op www.oosterzele.be 
(Bestuur > College van burgemeester en schepenen > 
samenstelling).

Bestuur
Gebouwd voor eindeloze inspiratie.
De nieuwe Kia Sportage.

Innovatieve technologie vanbinnen, een gedurfd SUV-design vanbuiten... 
de nieuwe Kia Sportage ontketent jouw inspiratie. Zijn geavanceerde 
rijhulpsystemen en zijn dashboard met gebogen digitale schermen maken van 
elke rit een moeiteloze ervaring. Ook beschikbaar als mild hybrid, zelfopladende 
hybride en 100%(1) fiscaal aftrekbare plug-in hybride: zo beschik je over alle 
opties om zuinig en bewust te rijden. Klaar om je te laten inspireren?

Ontdek hem in onze showroom en geniet van inspirerende Saloncondities  
op alle modellen.

1,4 - 6,7 l/100 km (WLTP) • 31 - 153 g/km (WLTP) Indicatieve gegevens en onder voorbehoud van goedkeuring. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2021. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

Dealership 
Logo

Dealership Name
123 Any Street , Any City, 
Any State, 12345
Tel : 012 - 3456 7890 
www.dealership.com
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Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. Davidsfonds  Oosterzele

De geschiedenis van de kus 
en alle gevolgen van dien
Donderdag 17 februari om 20 uur

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

Prijs: € 6 leden bib of Davidsfonds | € 8 nietleden
Inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 |  
bibliotheek@oosterzele.be
Betalen kan ter plaatse of via overschrijving op rekeningnummer 
BE90 6528 3466 0632 van het Davidsfonds.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. vtbKultuur

Geen feest zonder bubbels … 
Woensdag 9 februari van 19.30 tot 22.30 uur

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 
schuimwijnen te ontdekken die vaak een stuk goed
koper zijn dan champagne maar daarom niet minder 
lekker of interessant. 
Maar wat is dan wel het verschil? Hoe worden ze 
gemaakt? Waarom is de ene goedkoper dan de 
andere? Proeven we andere aroma’s en smaken 
en waarom? We ontdekken het door verschillende 
schuimwijnen naast mekaar te proeven en te verge
lijken. 
Ingrid Blanquart is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en aan l’Université du 
Vin van SuzelaRousse en gepassioneerd door wijn 
en gastronomie. 

Meer info: Ingrid Blanquart via bqti@hotmail.com of 
GSM 0476 28 82 15
Prijs: € 20 (wijnen inbegrepen)
Inschrijven 
Bij vtbKultuur via landvanrode@vtbkultuur.be en betaling op 
het rekeningnummer BE59 8905 4419 8626 met vermelding 
‘Bubbels’ en aantal personen.
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. 
Maximum aantal deelnemers per sessie: 18.

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



19

Bibliotheek

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Avansa 
regio Gent

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die 
het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit 
staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: stan
daardprijs | reductieprijs | sociale prijs. Het reductie
tarief is er voor mensen met een beperkt pensioen, 
éénoudergezinnen met kinderen, studenten, … 
Werkzoekenden en mensen met een verhoogde tege
moetkoming van het ziekenfonds genieten het sociaal 
tarief. Neem contact op met Avansa regio Gent 
(09 224 22 65) voor de kortingsvoorwaarden.

Infosessie: Een gezond 
 klimaat  binnenshuis
Donderdag 24 februari van 20 tot 22 uur

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

Prijs: € 8 | € 6 | € 4 
Inschrijven 
Bij Avansa regio Gent via www.avansaregiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22PW9721

De kunst van het alleen zijn
Eenzaamheid begrijpen en hanteren
Maandag 7, 14, 21 en 28 maart van 19.30 tot 22 uur

‘Wees niet bang om eenzaamheid onder ogen te zien. 
Het is een unieke kans om vriendschap te sluiten met 
jezelf’ (Tibetaanse spreuk). Het omgekeerde van een
zaamheid is niet samenhorigheid, maar eenwording 
met jezelf. In deze reeks staan we onszelf toe om 
onze eenzaamheid te leren kennen en te exploreren. 
Vervolgens leren we onze eenzaamheid in de ogen te 
kijken en tegelijk rustig bij onszelf te blijven. De steun 
van de groep is belangrijk: je moet het zelf doen, maar 
niet alleen. En misschien ontdek je zo iets van de 
alchemie van een(zaam)heid. We werken met gesprek, 
ervaringsuitwisseling, meditatie, visualisatie, lichaams 
en contactoefeningen.

Prijs: € 64 | € 48 | € 32 
Inschrijven 
Bij Avansa regio Gent via www.avansaregiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22PW9722

 

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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Bibliotheek

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Natuurpunt 
 Oosterzele en Natuurpunt Boven-Schelde

Oogjes dicht, snaveltjes toe
Lezing door Koen Leysen, vogelexpert 
van Natuurpunt
Donderdag 24 maart om 19.30 uur

Over de nachtelijke activiteiten van vogels is weinig 
geweten. Toch zijn die bijzonder boeiend. Wie slaapt 
er en wie niet? Hoe komen ze levend die gevaar
lijke nacht door? Slapen ze dan zomaar ergens op 
een takje? En slapen ze alleen of liefst in groep, en 
waarom? Welke vogels vliegen ’s nachts rond en zijn 
ze dan op zoek naar voedsel? Welke vogels trekken 
’s nachts, hoe pakken ze dat aan en hoe weten we 
dat? Zoveel vragen…
In deze voordracht bundelen we alle kennis rond 
vogelgedrag in de nacht tot een leerrijk en onder
houdend verhaal. Een aanrader voor iedereen met 
interesse voor vogels, zowel voor de beginneling als 
de meer doorwinterde vogelkijker. Een ideale causerie 
voor zowel het brede publiek als de harde kern.

Prijs: € 5 leden bibliotheek of Natuurpunt | € 8 nietleden
Inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be/uit-agenda | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Betaling op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 
Natuurpunt Oosterzele

Alle activiteiten vinden plaats in de bib 
(tenzij anders vermeld):
Bib Oosterzele, Stationsstraat 13, Oosterzele

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA- 
Academie Merelbeke-Oosterzele

Door de coronamaatregelen vinden de activiteiten plaats 
in de theaterzaal van GC De Kluize, waar er voldoende 
afstand tussen de plaatsen is. Inschrijven is niet nodig.

De Bourgondiërs - 
de Nederlanden op weg naar 
eenheid
Lezing door Wim Blockmans – 
 historicus Universiteit Leiden

Donderdag 17 maart van 14.30 tot 17 uur

De meeste Europese staten kregen hun huidige vorm 
door de verovering van grondgebied vanuit een domi
nante kern, een proces dat zich grotendeels tijdens 
de middeleeuwen voltrok. Tijdens de Bourgondische 
periode van eenmaking kwamen de diverse vorsten
dommen in de Lage Landen nader tot elkaar, zowel 
door de machinaties van de heersers, als door eco
nomische integratie. De grenzen die in 1648 na 80 
jaar oorlog werden vastgelegd, sneden dwars door 
eeuwenoude culturele, economische en bestuurlijke 
eenheden.

GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Prijs: € 6 voor OKRAleden, € 8 voor nietleden

https://oosterzele.bibliotheek.be/uit-agenda
mailto:bibliotheek@oosterzele.be


  

 

Als kleine kinderen groot worden 
Hoe kan ik mijn jonge tiener(s) helpen omgaan met hun snel veranderende wereld en de 
daarbij horende uitdagingen. 
 
Omgaan met  tieners is niet altijd even makkelijk. Een aantal verleidingen komen op hun pad 
waar ouders hun kinderen misschien zo ver mogelijk vandaan willen houden. Hoe kan je je kind 
verstandig leren omgaan met genotsmiddelen, sociale media en het internet. Hoe bescherm je 
je kinderen tegen een aantal risico’s i.v.m. internetgebruik?  

Als ouder heb je heel wat in huis om je tiener te helpen gezonde keuzes te maken. Erover 
praten en grenzen stellen is de basis. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is het niet altijd.  

Deze infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden' wil ouders helpen om hierin hun weg te 
zoeken. 

Programma:  

19.15 uur onthaal. 

19.30 uur 20.30 uur:  Mark Heremans, preventiewerker drugpunt Rhode & Schelde    
   praktijklector Hogeschool Gent (opleiding orthopedagogie) 

20.45 uur 21.30 uur:  Arnaude Bogaert, consulente sociaal team en algemene preventie 

 Sven Vispoel, Hoofdinspecteur lokale recherche  

 Politiezone Rhode & Schelde  

Wanneer:  Woensdag 09 Maart 2022 om 19.30 uur. (welkom vanaf 19.15 uur) 

Waar:  Hogeschool Gent, campus Melle. Auditorium 0.011, Brusselsesteenweg 161, 
9090 Melle 

Prijs:   Gratis   
 

Inschrijven via deze link of via onderstaande QR code: 
 

 

Seniorenraad Oosterzele

Maandag 7 februari om 14 uur

Filmnamiddag La Fille inconnue

“La Fille inconnue” is een Belgische film uit 2016, 
geschreven en geregisseerd door JeanPierre en Luc 
Dardenne. Jenny, een jonge, sociaal betrokken huis
arts, voelt zich schuldig omdat ze de deur niet heeft 
geopend voor een meisje dat hulp zocht. Het meisje 
wordt kort daarna dood teruggevonden. De identiteit 
van het meisje is onbekend en Jenny besluit op zoek 
te gaan naar haar identiteit en de omstandigheden 
van haar overlijden.

Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: 5 euro

Maandag 7 maart om 14 uur

Filmnamiddag Das Leben der Anderen

“Das Leben der Anderen” is een Duitse film uit 2006 
van regisseur Florian Henckel von Donnersmarck. De 
film won de Oscar voor Beste Buitenlandse Film in 
2007 en won zeven Duitse Filmprijzen. Het is één van 
de meest bekroonde Duitse films ooit. Het verhaal 
speelt zich af in 1984 in OostBerlijn. Kapitein van de 
Stasi Gerd Wiesler krijgt de opdracht de internationaal 
erkende en aanvankelijk procommunistische toneel
schrijver Georg Dreyman en zijn vriendin ChristaMa
ria Sieland af te luisteren.

Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: 5 euro



RESTART YOUR BODY & MIND
6 weken lifestyletraject gebaseerd op
gezonde voeding in combinatie met

beweging en relaxatie
10% exclusieve startkorting

Instituut voor voedings- en dieetadvies,
afslanking en figuurcorrectie

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

Scan mij !

MOVE YOUR BODY & MIND
10 weken bewegingstraject

aangepast aan jouw fitheidsniveau
sporten, afslanken en verstevigen 

in de infraroodcabine COCON

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
kennismakingsgesprek via info@portiegezond.be

DETOX YOUR BODY & MIND
5 weken ontgiftend afslanktraject

detox je lichaam en boost je metabolisme
lipolaser + lymfedrainage 

+ voedingsadvies
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Rioleringswerken Rattepas

In samenwerking met Farys wordt in 2022 in de Rat
tepas een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het 
afvalwater wordt via een buizenstelsel op het laagste 
punt verzameld en opgepompt naar de riolering in de 
Rollebaan. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in 
open grachten gehouden en vertraagd afgevoerd rich
ting de gracht in de Kasteelstraat.

De werken starten vermoedelijk in het najaar van 2022, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer.
Gelijktijdig pakt het gemeentebestuur ook de voet
wegen tussen Rattepas en Kasteelstraat aan: de voet
wegen worden opengesteld of verplaatst waar nodig. 

Collector Molenbeek – fase 2 (Landskouter)

Eind 2022 wordt ook het afval en regenwater geschei
den in verschillende straten in Landskouter. Die 
werken voert Oosterzele samen uit met Aquafin en 
Farys. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik 
om een fietspad aan te leggen in de Kloosterstraat, 
Bakkerstraat en Rooberg.
In samenwerking met de gemeente Merelbeke en 
Natuurpunt installeert Oosterzele ook drie amfibietun
nels via het Rhodelandproject. Zo ontstaat een veilige 
verbinding tussen de natuurgebieden voor padden en 
klein wild.

Werken
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Milieu

Veranderingen recyclage park sinds 1 januari 2022 

Sinds 1 januari 2022 zijn een aantal zaken veranderd 
op de ILvArecyclageparken:

• Jaarlijks mag je nu tot 125 kilogram (in plaats van 
100 kilogram) recycleerbaar afval gratis naar het 
recyclagepark brengen. 

• Je hoeft geen afspraak meer te maken voor hecht
gebonden asbest. Op dinsdag en donderdag kan 
je het verpakte asbest tussen 16 en 19 uur naar 
het recyclagepark van Denderleeuw, ErpeMere, 
Geraardsbergen of Kluisbergen brengen. Check 
vooraf de openingsuren. Je kan met asbest niet 
terecht in het recyclagepark van Oosterzele. 

• Langere voertuigen worden nu ook toegelaten (max. 
lengte 9,5 m en max. wielbasis 7,5 m). 

• Matrassen horen niet langer bij het grofvuil, maar 
worden gerecycleerd. Je kan ze vanaf nu kwijt in 
een speciale container op het recyclagepark. Enkel 
droge matrassen (niet nat of beschimmeld) in één 
stuk worden aanvaard. 

• Gekleurd en wit glas worden niet langer apart gesor
teerd maar zijn welkom in één container.

Recyclagepark Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38, Oosterzele



Activiteitenkalender Oosterzele

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

elke maandag en donderdag 
om 19 uur (vanaf 28 maart) 
Start to run 
In 10 weken op eigen tempo 5 km kunnen 
lopen
Prijs: 20 euro te betalen via overschrijving 
na de 1° sessie

 Contactpersoon: Jacques De Cocker, 
0497/133 906
Joggingclub Oosterzele

elke maandagnamiddag 
van 13 tot 14.30 uur en van 
15 tot 16.30 uur
Lijndans Oosterzele 
Sporthal Oosterzele
Prijs: per les te betalen of met een 
10beurtenkaart

 Contactpersoon: Rita Maes via 
maes61rita@gmail.com

elke maandag- en 
donderdagavond joggen 
om 19 uur
Joggen in groep
aan sporthal De Kluize, Sportstraat, 
Oosterzele
Prijs: 25 euro voor een volledig jaar
Afstanden: 5 km  6 km  7,5 km  9 km

 Contactpersoon: Jan Van der Heyden, 
0471/624 234
Joggingclub Oosterzele  

elke 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
in De Rots, Marktplein, Scheldewindeke 
(niet in juli en augustus)

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

elke zondagmorgen 
om 9.30 uur op Marktplein 
Scheldewindeke
Nordic Walking

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

elke 1ste, 3e en 5e dinsdag-
avond van de maand
Al-Anon bijeenkomsten 
Oosterzele
Als je lijdt onder het drinkgedrag van
iemand anders, bel anoniem naar onze
centrale op 03218 50 56 en laat je
doorverwijzen.

elke maandagavond 
om 20.15 uur
Yoga voor volwassenen, 
voor ♂ en ♀
Benedenzaaltje sporthal De Kluize

 Contactpersoon: 
gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com, 
09 362 07 75 
Gezinsbond Scheldewindeke

8 lessen op donderdag 
(februari en maart) 
vanaf 10 februari van 20 uur 
tot 21.30 uur
Linedansen met nieuwe les-
gever Philip De Loose
In de VBS Scheldewindeke
Prijs: 32 euro voor leden Ferm, 48 euro 
voor nietleden Ferm
Ferm Scheldewindeke

 Contactpersoon: Frieda Van den Berge, 
09 362 54 28

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

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

donderdag
Breakdance voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners

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

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

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

Activiteitenkalender 
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Activiteitenkalender 

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

woensdag 2 februari
Kookles: Easy Peasy 
Mealprepping 
’t zaaltje Gijzenzele

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

zaterdag 5 februari 
om 20 uur 
MUZIEK Brihang
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
in samenwerking met vzw On Stage
Prijs: 25 euro standaard  kortingen tot  4 
euro

 Meer info via www.gcdekluize.be

woensdag 9 februari 
om 19.30 uur
Geen Feest zonder bubbels
In de bibliotheek
Prijs: 20 euro/persoon

 Contactpersoon: Ingrid Blanquart, 
0476 28 82 15
vtbKultuur Land van Rode

vrijdag 11 februari om 19 uur
Start feestjaar (85-jarig 
bestaan): menu en muziek
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Prijs: 25 euro/persoon

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

zondag 13 februari 
om 15 uur
Opera Ballet Vlaanderen
In de Opera van Gent
VOLZET

 Contactpersoon: Augustin Wauters, 
0475 75 74 71
vtbKultuur Land van Rode

donderdag 17 februari 
om 20 uur 
De geschiedenis van de kus 
(Lezing door Ilse Landuyt)
In de bibliotheek Oosterzele
Prijs: leden 6 euro – nietleden 8 euro

 Contactpersoon: Etienne Gevaert,  
0472 75 20 27
Davidsfonds Oosterzele

donderdag 17 februari 
om 14 uur
Lezing ‘Achter de schermen 
van een raketlancering’ door 
Stijn Ilsen 
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke 

 Contactpersoon: Info en inschrijving 
via Chris Cansse, 0479 20 97 74, 
chris.cansse@telenet.be
NEOS Oosterzele 

zaterdag 19 februari 
om 20 uur
MUZIEK Admiral Freebee – 
No Ordinary Moments
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: 30 euro standaard – kortingen tot  
4 euro

 Meer info via www.gcdekluize.be

zondag 20 februari 
om 13.15 uur
Wandeling Winter-Watervogels 
in Molsbroek - Lokeren
Carpoolparking Krëfel Wetteren
Prijs: gratis voor NP leden, 1 euro voor 
nietleden

 Contactpersoon: alle info op 
www.natuurpuntoosterzele.be
Natuurpunt Oosterzele

woensdag 23 februari 
om 19 uur 
Kookles: Heel de wereld bakt!
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Prijs: nog te bepalen

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

donderdag 24 februari 
van 20 tot 22 uur
Infosessie: Een gezond klimaat 
binnenshuis
In de Bib Oosterzele
Prijs: € 8 | € 6 | € 4 

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

vrijdag 25 februari om 18 uur
Mosselfeest
In GC De Kluize
Prijs: Nog te bepalen

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

zaterdag 26 februari 
Bezoek aan expo ‘Orient-
Express’ in Train World in 
Schaarbeek
Prijs: nog te bepalen

 Contactpersoon: Frieda Van den Berge, 
09 362 54 28
Ferm Scheldewindeke

zaterdag 26 februari 
om 20 uur
FILM/MUZIEK/THEATER Berlin – 
Ramble Song
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: 18 euro standaard – kortingen tot 
 4 euro 

 Meer info via www.gcdekluize.be

dinsdag 1 maart
Activiteit voor kinderen: 
Bijenhotel
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Prijs: nog te bepalen

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

woensdag 2 maart 
om 14.30 uur
FAMILIEFILM Chicken Run
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Coproductie: EVA Oosterzele, dienst Sport 
en Jeugd
Prijs: 5 euro standaard
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zaterdag 5 maart om 20 uur
MUZIEK Spinvis – Soms breekt 
er een hart, soms blaft er een 
hond
GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele
Prijs: 25 euro standaard – kortingen tot 
4 euro

 Meer info via www.gcdekluize.be

maandag 7, 14, 21 en 
28 maart van 19.30 tot 22 uur
De kunst van het alleen zijn
Eenzaamheid begrijpen en hanteren
Prijs: € 64 | € 48 | € 32 

 Inschrijven bij Avansa regio Gent via 
www.avansaregiogent.be of 
via info@avansaregiogent.be of 
via 09 224 22 65 met vermelding van de 
cursuscode: 22PW9722

woensdag 9 maart 
om 14 uur
Quiz
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Prijs: nog te bepalen

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

zaterdag 12 en zondag 
13 maart
Eetfestijn KVV WINDEKE – 
afhaal of levering aan huis
KVV WINDEKE

zondag 13 maart 
om 9.30 uur
Jawadde een padde! Uitleg 
 paddenoverzet + mini-ontbijt
Prijs (mini-ontbijt inbegrepen): 3 euro/
volwassene, 2 euro/kind tot 12 jaar 

 Contactpersoon: Inschrijven via 
info@natuurpuntoosterzele.be of link op 
website Natuurpunt Oosterzele. 
Locatie wordt na inschrijving doorgegeven
Natuurpunt Oosterzele

maandag 14 maart 
om 19.30 uur
Bloemschikken: Kokedama
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke
Prijs: nog te bepalen

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

woensdag 16 en donderdag 
17 maart
Crea: Dansers
In ‘t zaaltje Gijzenzele

 Contactpersoon: De Beukelaer Natalie
Ferm Gijzenzele

donderdag 17 maart 
om 14 uur 
Voordracht ‘Geheugen en 
 vergeten’ door neuropsycholoog 
Michael Portzky 
In De Rots, Marktplein, Scheldewindeke

 Contactpersoon: Info en inschrijving 
via Chris Cansse, 0479 20 97 74, 
chris.cansse@telenet.be
NEOS Oosterzele 

donderdag 17 maart 
van 14.30 tot 17 uur
Lezing De Bourgondiërs - 
de Nederlanden op weg naar 
eenheid
GC De Kluize, Sportstraat 3, 
9860 Oosterzele
Prijs: € 6 voor OKRAleden, € 8 voor 
nietleden

donderdag 24 maart 
om 19.30 uur 
Lezing Oogjes Dicht Snaveltjes 
Toe - Koen Leysen (vogelexpert 
natuurpunt)
In bibliotheek Oosterzele
Prijs: 5 euro/pp voor leden van Natuurpunt 
en Bibliotheek Oosterzele, 
8 euro/pp voor niet-leden

 Contactpersoon: Inschrijven via site bib 
of natuurpunt Oosterzele
Natuurpunt Oosterzele ism Natuurpunt 
Bovenschelde en de Bib

zaterdag 26 maart om 20 uur 
(gratis aperitief vanaf 19 uur)
Lenteconcert Harmonie  
Con Animo
In GC De Kluize
Prijs: 14 euro

  Contactpersoon: 
tickets www.gcdekluize.be, 
reservaties@oosterzele.be, 09 363 83 30
Harmonie Con Animo Oosterzele

zaterdag 26 maart 
om 14.45 uur (kidsrun) 
en 15 uur (massaloop)
22° stratenloop in de wijde 
omgeving van Ettingenbos
Sporthal De Kluize, Sportstraat, Oosterzele
Prijs: Kinderen 2 euro, ouder dan 12 jaar: 
6 euro voor Sportaleden, 7 euro voor 
nietSportaleden

 Contactpersoon: Jan Van der Heyden, 
0471/624 234
Joggingclub Oosterzele

Activiteitenkalender 



Vrijwilliger-chauffeur gezocht!

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

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


