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Beste Oosterzelenaar

Terwijl ik dit voorwoord schrijf voelt het aan alsof een nieuwe lente is aangebroken: 
niet alleen konden we genieten van de eerste deugddoende zonnestralen in 
maart, ook de meerderheid van coronamaatregelen zijn intussen verleden 
tijd. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar gezellige momenten waarop we elkaar 
ongedwongen kunnen terugzien om te feesten, te sporten en samen te zijn.

Als schepen van sport en niet-georganiseerd jeugdwerk ben ik ook bijzonder blij 
dat we binnenkort extra speelruimte kunnen voorzien op de site De Kluize. De 
gemeente startte hiervoor gesprekken en onderhandelingen op met de buren 
en eigenaars van de aanpalende percelen. Oosterzeelse jeugdverenigingen 
hebben die extra speelruimte broodnodig voor hun werking en bovendien 
kan onze dienst Sport en Jeugd de oppervlakte kwalitatief inzetten voor de 
vakantiewerking en zo meer spel- en sportfaciliteiten aanbieden. Een win-win 
voor iedereen.

Buiten spelen en vrij bewegen is wat we ook willen stimuleren tijdens de 
Buitenspeeldag. Op woensdag 20 april zijn alle kinderen tot 12 jaar welkom in de 
Sportstraat voor een gratis namiddag avontuur en spelplezier. 

In dit lentenummer van ons infozine lees je ook meer over de biomassaketel die 
we deze zomer zullen installeren in Sporthal De Kluize. De oude stookinstallatie 
heeft inmiddels 30 jaar op de teller en met de installatie van de biomassaketel 
kiezen we ook in onze sportinfrastructuur voor 100% duurzame energie. 

Tegelijkertijd zijn onze gedachten bij de duizenden oorlogsvluchtelingen uit 
Oekraïne. Ook in onze gemeente ondersteunen we acties om deze mensen zo 
goed mogelijk op te vangen en ze de nodige rust en veiligheid te bieden. Samen 
met u hoop ik dat de wapens snel zwijgen en er een einde kan komen aan deze 
ongeziene ellende. 

Laat ons hoopvol uitkijken naar een mooie lente en zomer!

Schepen Elsy De Wilde
Bevoegd voor sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, 
niet-georganiseerd jeugdwerk en welzijn op het werk bij het 
gemeentepersoneel

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
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communicatieambtenaar
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Bereid je voor op  
mobiliteitsswitch.be

Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet  

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt 
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.  

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  
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Mobiliteit

Nieuwe verkeersborden in Oosterzele

Het bord F99c (zie foto) duidt aan 
dat enkel landbouwvoertuigen, 
voetgangers, fietsers en speed
pedelecs, ruiters en niet-gemotori-
seerde drie- en vierwielers de weg 
mogen gebruiken. Enkel bestuur-
ders die een bestemming hebben 
in de straat mogen door de straat 
rijden. Doorgaand auto- en vracht-
verkeer is dus niet toegestaan. 
Voertuigen voor onderhoud, afval-
ophaling, toezicht, hulpverlening 
en prioritaire voertuigen mogen 
uiteraard wel gebruikmaken van 
de straat.
Voetgangers, fietsers en ruiters 
mogen de volledige breedte van 
de weg gebruiken, maar mogen 
het verkeer niet nodeloos belem-
meren. Het andere verkeer moet 
extra voorzichtig zijn. De toegela-
ten snelheid op wegen waar het 

bord F99c staat, is 30 km/u. Dit 
bord zal je in de toekomst meer 
en meer in het straatbeeld zien 
op smallere wegen bestemd voor 
lokaal en fietsverkeer.

Fietsstraat
In een fietsstraat zijn 
fietsers de belang-
rijkste bestuurders, 
maar andere gemo-
toriseerde voertui-
gen mogen er ook rijden. Er gelden 
specifieke regels:
• Fietsers mogen over de  hele 

breedte  van de rijbaan 
rijden, als de fietsstraat 
een eenrichtingsstraat is.

• Fietsers mogen de volledige rech-
terrijstrook/-helft  innemen, 
als het om een straat met ver-
keer in beide richtingen gaat.

• Speedpedelecs en fietsers 
mogen andere fietsers wél inha-
len in een fietsstraat.

• Speedpedelecs en f iet-
sers mogen niet sneller dan 
30 km/u rijden.

• Bestuurders van voertuigen 
mogen geen fietsers inhalen in 
een fietsstraat.

• Bestuurders van voertuigen 
mogen niet sneller dan  30 
km/u rijden.

Het begin van een fietsstraat 
herken je aan dit bord. De fiets-
straat loopt vanaf het bord tot aan 
het volgende kruispunt.

Een  fietszone  is een gebied van 
aaneengeschakelde fiets straten. 
De regels die gelden in een fiets-
straat, gelden dan in de volledige 
zone. Het begin en einde van een 
fietszone wordt aangeduid met 
deze verkeersborden.

D

Infoavond fietssnelweg op 31 maart
Provincie Oost-Vlaanderen, lokaal bestuur Oosterzele 
en Infrabel organiseren op 31 maart om 19.30 uur 
een infoavond over de fietssnelweg F417. Je krijgt er 
een toelichting over de aanleg van de fietssnelweg 
tussen station Scheldewindeke en Sint-Martensdries, 
een fietsstraat tussen SintMartensdries en station 
Balegem- dorp en de visie op overwegen tussen Kalle 
en de Roosbroekstraat.

Infoavond
31 maart om 19.30 uur
GC De Kluize, Theaterzaal
mobiliteit@oostvlaanderen.be, 09 267 75 09
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ 
mobiliteit/fietsinfrastructuur/Fietsnetwerk.html
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Lokale economie

April: Maand van de Markt

In steden en gemeenten over heel Vlaanderen 
vindt in april de Maand van de Markt plaats. Ook 
Oosterzele ondersteunt deze campagne met een 
spaarkaartactie. Tijdens de wekelijkse markt in Gij-
zenzele (maandagvoormiddag) en Scheldewindeke 

(woensdagvoormiddag) kun je in april je volle spaar-
kaart in een urne deponeren. Je mag zoveel spaar-
kaarten indienen als je wil en je hoeft maar 1 
stempel per spaarkaart te verzamelen. Voor het 
eerst kun je ook deelnemen met je smartphone! 
In de prijzenpot zitten mooie prijzen: verschillende 
Oh-bonnen van de gemeente Oosterzele, cadeaubon-
nen van de marktkramers en enkele prijzen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen.
 

Koop lokaal op de markt én win!

Koop een Oh-bon in de bib 
en win lekkere streekproducten
Nog tot 30 april kan je lekkere streekproducten winnen 
als je in de bib een Oh-bon koopt. De Oh-bon is voor 
elke gelegenheid het perfecte geschenk! Je kan hem 
gebruiken bij meer dan 60 Oosterzeelse handelaars of 
ondernemers: van winkels, fotografen en kappers tot 
cafés en restaurants.

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

Regioleverancier, een brug tussen lokale 
ondernemers en de gemeente
Ondernemer in Oost-Vlaanderen? Het online aan-
bestedingsplatform regioleverancier.be bundelt 
overheidsopdrachten van Oost-Vlaamse steden en 

gemeenten, streekintercommunales en andere semi-
publieke organisaties. Oost-Vlaamse bedrijven kunnen 
zich in enkele klikken gratis registreren zodat ze een 
aanbesteding zonder publicatieplicht (tot 139.000 euro 
excl. btw) nooit meer hoeven te missen.

De aangemelde bedrijven krijgen automatisch een 
e-mail als een overheidsinstantie een relevante 
opdracht voor ze heeft. Kortom, eenvoudig maar 
vooral heel doeltreffend.
Surf dus snel naar regioleverancier.be en regis-
treer je als bedrijf.

Regioleverancier is een initiatief van UNIZO Oost - 
Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en streek-
intercommunales DDS, Interwaas, SOLVA en 
Veneco. 

www.regioleverancier.be



Slim bouwen of renoveren? Kom naar de 
energiefitsessies en bouwfitcursus

Bouwen en renoveren
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De gemeenten Oosterzele, Zwalm en stad 
Zottegem organiseren samen een reeks 
van 7 energiefitsessies én een bouwfitcur-
sus over energetisch verbouwen. Zit je met 
vragen over duurzaam verbouwen? Om 
je wegwijs te maken, bundelden Dialoog 
vzw en Bond Beter Leefmilieu hun jaren-
lange ervaring en kennis in korte energie-
fitsessies in samenwerking met Fluvius. 
De Bouwfitcursus vindt plaats op twee 
opeenvolgende zaterdagen en alle aspec-
ten van bouwen en verbouwen komen aan 
bod. Laat je goed informeren over de vele 
mogelijkheden voor diverse technieken. 
Zo vermijd je verrassingen, doorprik je ver-
kooppraatjes en maak je betere keuzes. 
Tegelijk zorg je voor een lagere energie-
factuur en meer wooncomfort. Voorkennis 
is niet nodig. Je wordt niet overstelpt met 
moeilijke technische termen, de lesgevers 
spreken jouw taal. Ontdek aan de hand 
van praktijkvoorbeelden de voor-en nade-
len van toestellen en technieken. 

Info en inschrijven
Via www.fluvius.be/energiefit
De sessies zijn gratis.

Energiezuinig ventileren op dinsdag 26 april
In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een 
gecontroleerd ventilatiesysteem. Via voorbeelden van verschillende 
ventilatiesystemen krijg je inspiratie voor je eigen woning. Nadien 
kun je zelf afwegen welk systeem voor jouw woning de beste keuze 
is.
Dinsdag 26 april van 19.30 tot 21 uur.
Zaal ’t Ijzeren Hekken, Rooberg 38, Landskouter 

Snelle energiebesparing op dinsdag 3 mei
Wil je zonder moeite en zonder grote investeringen een paar hon-
derd euro per jaar besparen op je energiefactuur? Dan is de sessie 
‘snelle energiebesparing’ iets voor jou! In anderhalf uur geeft een 
energiespecialist jou praktische info over het energieverbruik van 
huishoudtoestellen, verwarming, verlichting en de digitale meter. 
Zo kan je nadien meteen vlot aan de slag. 
Dinsdag 3 mei van 19.30 tot 21 uur 
Zaal ’t Ijzeren Hekken, Rooberg 38, Landskouter

Energiezuinig verwarmen op dinsdag 10 mei
Wist je dat een verwarmingsinstallatie van tien jaar oud je al han-
denvol geld kan kosten? In deze sessie kom je alles te weten over 
centrale en decentrale verwarming in je woning. Je ontdekt er ook 
of hernieuwbare energie haalbaar is voor jou. 
Dinsdag 10 mei van 19.30 tot 21 uur
Zaal ’t Ijzeren Hekken, Rooberg 38, Landskouter

http://www.fluvius.be/energiefit
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Korte berichten

Gratis zelftesten voor kwetsbare gezinnen
Oosterzelenaars met verhoogde tegemoetkoming of 
mensen die klant zijn bij het OCMW kunnen bij het 
OCMW gratis zelftesten krijgen. Jezelf en je gezinsleden 
beschermen tegen het coronavirus met maskers en 
het afnemen van zelftesten kost geld. Bij mensen met 
een laag inkomen komen die kosten extra hard aan. 
Daarom biedt OCMW Oosterzele gratis zelftesten aan.

Voor wie? Voor kwetsbare gezinnen, met of zonder 
kinderen. Het gaat over mensen wiens budget wordt 
beheerd of die klant zijn bij de dienst Collectieve Schul-
denregeling, klanten die een leefloon of andere finan-
ciële steun krijgen van het OCMW en mensen met een 

verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Hoe 
weet je of je verhoogde tegemoetkoming hebt? Dat zie 
je aan de klever van je ziekenfonds. Onderaan links op 
de klever staat een code. Je hebt verhoogde tegemoet-
koming als die code eindigt op ‘1’.

Meer info
Kom je in aanmerking? Per week kan je twee zelftesten 
per gezinslid afhalen bij het OCMW.

Dat kan alleen na afspraak (09 362 40 30). Breng een 
klever van de mutualiteit van al je gezinsleden mee 
naar je afspraak.

Nieuwe speelweide aan sporthal

Kinderen en jongeren kunnen zich binnen-
kort uitleven op een nieuwe speelweide. De 
gemeente huurt daarvoor een stuk grond achter 
de sporthal om het nadien aan te kopen. Die 
speelplek compenseert de speelruimte die inge-
nomen wordt voor de aanleg van het skatepark. 
En het geeft de Sport- en Jeugddienst meer moge-
lijkheden voor zijn activiteiten.

Oosterzele wil de jeugd alle kansen geven om voluit 
te spelen en te sporten, bij een vereniging, tijdens een 
vakantiekamp of gewoon met vrienden. Dat gebeurt 
onder meer op terreinen achter en naast de sporthal. 
Op een deel van het terrein waar de Chiro zijn lokaal 

heeft, gaat de gemeente een skatepark aanleggen. 
Maar vooraleer dat te doen, wou het bestuur een 
oplossing voor de speelruimte die daardoor verdwijnt. 
Daarnaast heeft de Sport- en Jeugddienst ook meer 
plaats nodig voor zijn spel- en sportactiviteiten.

Die oplossing is gevonden omdat de eigenaar van een 
stuk grond in de directe buurt, bereid is om dat te ver-
huren en nadien te verkopen. De gemeenteraad heeft 
daarvoor een koop-verkoopbelofte goedgekeurd. De 
Sport- en Jeugddienst kan nu plannen maken om dat 
braakliggende terrein om te vormen tot een echte sport- 
en spelweide voor eigen initiatieven zoals sportkampen 
en speelpleinwerking, en voor jeugdverenigingen.



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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Kortjes

Nieuwe vangactie 
zwerfkatten
Tussen 16 en 20 mei vindt opnieuw een vangactie voor zwerf-
katten plaats. De gevangen zwerfkatten worden gesteriliseerd 
of gecastreerd. Zag je een zwerfkat? Laat het ons dan weten 
(dierenwelzijn@oosterzele.be). Eigenaars van katten hoeven 
niets te vrezen: als je kat gechipt is, wordt ze altijd aan de eige-
naar teruggegeven. 

Verplichte sterilisatie voor 
honden en katten
Elke eigenaar moet zijn hond of kat verplicht laten steriliseren 
of castreren vóór de leeftijd van 5 maand bij katten en 8 weken 
bij honden. Ben je van plan om je huisdier te verkopen of 
(gratis) weg te geven? Ook dan is sterilisatie/castratie verplicht. 
Een kitten moet minstens 12 weken oud zijn bij verkoop, een 
pup minstens 8 weken. Een hond die uit het buitenland komt, 
moet bovendien ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës) en 
moet minstens 15 weken oud zijn. Opgelet: als particulier 
mag je je huisdier niet aanbieden via zoekertjessites, sociale 
media (zoals Facebook) of een advertentiebord in een winkel 
of warenhuis.

Meer info via het meldpunt dierenwelzijn@oosterzele.be

Sporthal De Kluize kiest met een biomassaketel voor 
100% hernieuwbare energie 
De 30 jaar oude stookinstallatie in Sporthal De Kluize 
wordt in de zomer vervangen door een biomassaketel. 
Biomassa is materiaal van plantaardige of dierlijke her-
komst, zoals hout, maïs, mest, voedselresten of plant-
aardige olie, dat wordt ingezet als energiebron, door 
verbranding, vergassing of vergisting. Met de installa-
tie van een biomassaketel kiest Oosterzele voor 100% 
hernieuwbare energie. De Provincie Oost-Vlaanderen 
kende een subsidie van 181.380 euro toe voor de 
installatie van de biomassaketel.

Het AGB renoveerde de sporthal de afgelopen jaren 
stelselmatig: een dakdeel werd vernieuwd, er werd led-
verlichting geïnstalleerd, het doorspoelen van toiletten 
en het besproeien van de tennisterreinen gebeurt 
voortaan met gerecupereerd regenwater en ook de 
ramen in de bureelruimtes werden vervangen door 
hoogrendementsbeglazing.

De vervanging van de stookinstallatie door een bio-
massaketel en de al gerealiseerde acties door AGB 
dragen bij tot de klimaatdoelstellingen waarvoor het 
lokaal bestuur Oosterzele zich engageerde bij de 
ondertekening van het burgemeestersconvenant en 
met de opmaak van het klimaatplan.

Zo dankbaar voor 
jouw helpende 
handen!
Begin maart vond de week van de vrijwil-
liger plaats. Eigenlijk is een week te kort, 
want veel mensen zetten zich voortdu-
rend en het hele jaar lang vrijwillig in. Om 
zwerfvuil te rapen, als voorleesouders, om 
een buurvrouw te helpen met boodschap-
pen doen … Het maakt niet uit wat je doet. 
Je doet dat goed. En wij danken je daar 
oprecht voor!
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Operator Metaal (Digital) Marketeer

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

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

JOUW ROL BINNEN HET BEDRIJF

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

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

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

WIE BEN JIJ ? 

•  A2 diploma Elektromechanica of Mechanica of gelijkwaardig door 
ervaring 

•  Je hebt technisch inzicht en je bent handig 
•  Ervaring is niet noodzakelijk, de juiste ingesteldheid wel 
•  Je werkt in een 2-ploegenstelsel 
•  Je hebt oog voor detail en een kwaliteitsbewuste  houding  
•  Je kan zowel in team als zelfstandig werken 
•  Je staat open voor verdere ontwikkelingen en automatisaties 

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

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

WIE BEN JIJ ? 

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

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

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

customer proposition / behoeftes /… Kortom, je hebt echt wel marke-
ting in het bloed

•  Je kan inzicht verwerven in bouwgerelateerde producten
•  Je beschikt over het nodige inlevingsvermogen hebben en je bent 

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

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

•  Je bent enthousiast & positief 

Je hebt er heel erg zin in om samen met het team ons  verhaal te helpen 
meeschrijven 

OVER RF-TECHNOLOGIES: MISSIE EN WAARDEN

Bij Rf-Technologies ontwerpen we innovatieve oplossingen voor 
passieve brandbeveiliging.
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen 
de brandveiligheid van commerciële en institutionele gebouwen 
doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra.

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

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

HET INTEGRATIETRAJECT 

Voor deze functie wordt een gestructureerd inlooptraject on-the-
job voorzien dat onder andere zal bestaan uit interne opleidingen, 
praktijkopleidingen in productie. Externe opleidingen en/of deelname 
aan congressen zijn mogelijk indien nodig voor de functie. 

Solliciteren kan via: vacature@rft.be

 

Rf-Technologies NV/SA | Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele  
www.rft.be | info@rft.be | +32 9 362 31 71 
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Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van 
morgen. We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging. 
 
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

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

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

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

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

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

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

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

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

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

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

  

PROFIEL  

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

 

Rf-Technologies is een prominente Europese speler in gespecialiseerde brandwerende oplossingen voor de bouwsector. 
Dankzij continue R&D investeringen is Rf-Technologies in Europa erkend als technologisch leider en voorbeeld in de sector. 
Dit heeft zich vertaald in marktleiderschap in een groot aantal landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Portugal. 
In de afgelopen jaren hebben wij een netwerk van distributiepartners uitgebouwd in alle landen van Europa en Noord-Afrika. 
Onze producten beschermen ondertussen talrijke prestigieuze gebouwen (o.m. ziekenhuizen, hotels, commerciële centra…) 
in een 30-tal landen. 
Rf-Technologies is een dynamisch familiebedrijf, met beslissingscentrum in België, dat een gemiddelde jaarlijkse groei van 
8% realiseert sinds 2002. 
Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een bevlogen Operator Metaal 
en een (Digital) Marketeer om ons team te versterken.

opm_RFT_maart2022_NIEUW.indd   1opm_RFT_maart2022_NIEUW.indd   1 7/02/2022   14:237/02/2022   14:23

Meer weten over het Bevolkingsonderzoek  
Dikkedarmkanker? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
contacteer je huisarts.

MAART 2022: MAAND VAN DIKKEDARMKANKER

Ik doe het straks wel.  
Eerst nog wat lezen. VROEGTIJDIGE  

OPSPORING IS DE  
BESTE BESCHERMING  
TEGEN DIKKEDARM-
KANKER
Doe van je 50ste tot en met je 74ste 
elke twee jaar de stoelgangtest.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.
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Gezondheid

11e week van de valpreventie

Valpartijen bij oudere personen zijn een veel voor - 
komend probleem. Maar liefst één op drie 
65-plussers komt jaarlijks ten val. Bij ouderen 
in een woonzorgcentrum valt minstens de helft 
van hen. Maar er is hoop! Een val kan voor-
komen worden wanneer de onderliggende 
risico   factoren worden aangepakt met preven-
tieve maatregelen. Enkele van de risicofactoren 
zijn:

• Verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit
• Ongezonde voeding
• Onveilige woonomgeving
• Slecht zicht

Tijdens de Week van de Valpreventie van 25 april 
tot en met 1 mei wordt val- en fractuurpreventie in de 
kijker geplaatst.

Meer info
www.valpreventie.be

in samenwerking met Logo Gezond+ vzw’
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Al 30 jaar uw vertrouwen waard! 

Dames 
• Ara • Gabor • Rieker • 
• Hispanitas • Remonte •  
• Tamaris • Softwaves • 

• Nathan-Baume • River Woods •  

Heren 
• Lloyd • Rieker • Pius Gabor • 

• s.Oliver • River Woods • 
 … en nog veel meer op www.schoenenMAGGY.be 

VOORJAARSACTIE ~ 10% DIRECTE KORTING 
t.e.m. 31 maart 2022 

Schoenen & handtassen 
Paardemarkt 15 ~ Sint-Lievens-Houtem 
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Natuurherstelprojecten 
 goedgekeurd

Het landschapsproject Rodeland in de gemeen-
ten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele scha-
kelt een versnelling hoger. Minister van Natuur, 
Zuhal Demir, keurde er twee natuurherstelpro-
jecten goed: optimalisatiewerken voor een vleer-
muizenkolonie in Vurste en amfibietunnels in 
Landskouter.

Bij de heraanleg van de Landskoutersesteenweg 
worden amfibietunnels geplaatst op de plek waar de 
lokale Natuurpuntafdeling samen met de gemeente 
Oosterzele al jaren een overzetactie voor amfibieën 

organiseert in het vroege voorjaar. De tunnels zorgen 
voor een veilige doortocht voor diverse soorten zoals 
gewone pad, bruine kikker en 4 salamandersoorten 
(kleine water-, vinpoot-, alpenwater- en kamsalaman-
der). Zo wordt een verbinding gecreëerd tussen het 
Natuurreservaat Gondebeekvallei en de percelen van 
het ILVO naar de stroomopwaarts gelegen Driesbeek-
vallei. Oosterzele en Merelbeke ontvangen 54.885 euro 
subsidies voor 5 tunnels en geleidingswanden.

Rodelandproject
Binnen Rodeland, een landschapsproject in de 
gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele, 
werken overheden, natuur- en landbouworganisaties 
en onderzoeksinstellingen samen om het landschap 
rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Ael-
moeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, 
de Driesbeek en de Molenbeek te versterken en verder 
te ontwikkelen.

Duurzame openbare verlichting
Een goede verlichting van straten en pleinen ver-
hoogt het comfort en de veiligheid. Samen met 
Fluvius zet de gemeente Oosterzele zich verder in 
om de openbare verlichting doelgerichter, ener-
giezuiniger en duurzamer te maken. Van de 3.527 
verlichtingstoestellen van Fluvius zijn er vandaag 
1.338 voorzien van ledverlichting. Tegen 2030 wil 
Fluvius alle lichtpunten in Vlaanderen ombouwen 
naar led. In Oosterzele komt er in 2022 ledver-
lichting in de volgende straten: Geraardsbergse 
steenweg, Heide, Houte, Meerlaanstraat, Molen-
straat, Oudenaardsesteenweg, Walzegem, Winde-
kekouter, Sportstraat, Botsewegel, Hauwsestraat, 

Schaperstraat, Smalleweg, Wijkschoolstraat, Keer-
ken en Lange Munte. Vóór de verlichting wordt 
vernieuwd, gebeurt er een lichtstudie. De nieuwe 
verlichting voldoet altijd aan de norm, ook al is er 
sprake van een ander lichtbeeld in je straat.

Merk je kapotte straatverlichting op? Doe een 
melding via www.fluvius.be of www.straatlampen.
be. Afhankelijk van het type defect, bekijkt Fluvius 
ook of ze onmiddellijk een duurzamer alternatief 
kunnen plaatsen.

Leefmilieu

Duurzaamheid

http://www.rodeland.be/
http://www.fluvius.be
http://www.straatlampen.be
http://www.straatlampen.be
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Cultuur voor ouderen tegen eenzaamheid

Onze maatschappij veroudert. Veel senioren zijn nog 
actief tot ze in een rusthuis gaan wonen. Livestreaming 
en een digitaal cultuuraanbod bieden de bewoners 
van woonzorgcentra de mogelijkheid om te blijven 
genieten van cultuur.

Binnen het project ‘eenzaamheid bij ouderen’ van 
het OCMW Oosterzele werd op maandag 7 februari 
een captatie vertoond van het uitverkochte concert 
van Willy Sommers in GC De Kluize. De bewoners van 
woonzorgcentra De Zilverlinde en Onze Lieve Vrouw 

ter Veldbloemen kregen zo de kans om samen het 
concert op groot scherm in de cafetaria mee te bele-
ven. “Met dit project brengen we cultuur tot bij de 
bewoners in onze woonzorgcentra. Het is een ver-
bindende activiteit die past binnen de doelstelling 
van onze meerjarenplanning om in te zetten op het 
tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Na positieve 
evaluatie bekijken we hoe we het project kunnen ver-
lengen, ook na de coronaperiode,” licht schepen voor 
Sociale Zaken Els De Turck toe.
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Betaalbaar en duurzaam woonproject 
in Scheldewindeke voor mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel

In Scheldewindeke zorgen de gemeente Oosterzele, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek en OC 
De Beweging voor de bouw van 46 aangepaste appartementen voor personen met een nietaangeboren her-
senletsel. Een bijzonder project met appartementen die zullen aangepast zijn aan hun toekomstige bewoners én 
met een geïntegreerd dagcentrum voor revalidatie. De appartementen zullen ook betaalbaar zijn en liggen in een 
sociale omgeving.

De gemeente Oosterzele realiseert daarmee een belangrijke doelstelling uit het meerjarenplan om voldoende 
sociale woningen te creëren voor mensen met een beperking. De gemeente werkte ook een doelgroepenregle-
ment uit om de volgorde te bepalen bij het toewijzen van de woningen.

Sociale zaken

Mix van betaalbaar huren, kopen 
en  sociale ruimte

Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) 
Denderstreek bouwt in 14 verschillende 
gemeenten regelmatig nieuwe woonprojec-
ten om tegemoet te komen aan het nijpend 
tekort aan betaalbare en duurzame wonin-
gen en appartementen. Wat ze bouwen 
verhuren ze daarna aan wie aan de voor-
waarden voldoet en ingeschreven is op de 
wachtlijst. In sommige gevallen realiseert de 
SHM ook betaalbare koopwoningen waar-
voor het sociale leningen kan afsluiten. 
Adjunct-algemeendirecteur Steven Hutse 
geeft aan waarom SHM Denderstreek als soci-
ale huisvestingsmaatschappij in een dergelijk 
project stapt: “We zijn absolute voorstander 
van dit type ‘gemengde’ projecten waar er een 
mix is van betaalbaar huren, kopen, multifunc-
tionele ruimten en gebouwen waarin sociale 
actoren hun activiteiten kunnen vestigen. Het 
zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt, 
voor samenhorigheid en een positieve vorm 
van sociale controle. Zorgverlening die geïnte-
greerd verloopt, werkt ook drempelverlagend 
voor wie daarop een beroep wil doen. Het is 
voor alle betrokkenen en de bewoners een 
win-winsituatie.”

Eigen appartement voor personen met een 
fysieke of licht verstandelijke  beperking of ASS

Orthoagogisch Centrum (OC) De Beweging is voor de 
gemeente Oosterzele en de SHM de lokale welzijnspartner 
die informatie geeft over de doelgroepen waarvoor er noden 
zijn op de lokale woningmarkt. Hier gaat het over personen 
met een fysieke beperking en/of een hersenletsel dat niet 
is aangeboren, autismespectrumstoornissen en (rand)nor-
male begaafdheid, en personen met een licht verstandelijke 
beperking. Voor die doelgroepen is OC De Beweging ook een 
zorgaanbieder waarmee ze een individuele dienstverlenings-
overeenkomst kunnen afsluiten. De organisatie is daarvoor 
erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH).

Patrick De Saeger licht toe wat het project Groot Bewijk zo bij-
zonder maakt voor OC De Beweging: “In de eerste plaats krij-
gen cliënten een unieke kans om in een appartement te wonen 
met een eigen keuken, badkamer en woonkamer. Zo kunnen 
ze maximaal zelf de regie over hun leven voeren. Verder is 
er de goede ligging in Scheldewindeke. De aanwezigheid van 
meerdere handelszaken, het station en vrijetijdsmogelijkhe-
den op wandelafstand is een absoluut pluspunt voor mensen 
met een fysieke beperking. We zijn ook tevreden dat de dag- 
en woonondersteuning op dezelfde locatie plaatsvinden. Ook 
dat lost mobiliteitsproblemen op en maakt het mogelijk om 
een meer gevarieerd aanbod op maat van de bewoners aan te 
bieden. Verder krijgen we als zorgaanbieder op de site Groot 
Bewijk een buitenkans om samenwerkingen op te starten met 
verschillende partners die daar ook gehuisvest zijn. Meer dan 
genoeg redenen dus om als vergunde zorgaanbieder deel te 
nemen aan dit uniek samenwerkingsproject.”

De werken starten deze zomer en zullen twee jaar duren.
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Huis van het kind
Het Huis van het kind organiseert dit voorjaar boei-
ende activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis. Voor de 
infoavonden of webinars moet je wel vooraf inschrij-
ven via huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be, 09 339 
04 10 of via het googleformulier (link bij facebookeve-
nement). Volg de Facebookpagina Huis van het Kind 
Zottegem voor meer info. 

dinsdag 28 april van 19.30 tot 21 uur
IK HOU VAN … MIJ!
KINDEREN EN ZELFVERTROUWEN
Een gezonde dosis zelfvertrouwen is een van de mooi-
ste geschenken die je je kind kunt geven. Om dat te 
bereiken, is het cruciaal dat een kind zichzelf leert 
kennen en in zichzelf gelooft. Maar hoe stimuleer je 
dat? Tijdens deze infosessie bekijken we de ontwik-
keling van het zelfbeeld en zelfvertrouwen doorheen 
de peuter-, kleuter- en lagere schoolleeftijd. Je krijgt 
als ouder ook concrete tips om de groei van je kind te 
ondersteunen.
https://www.cm.be/selfservice/agenda#/acti-
vity/13968/subscription/data

dinsdag 3 mei van 9.30 tot 11 uur
Ergonomisch dragen van je baby
Nathalie Corne van “Zonnehoed”, mama van 4 kinderen 
en met o.a. diploma’s verpleeg-en vroedkunde op zak, 
is ook draagconsulente. Zij kent alle mogelijke draag-
technieken en -systemen om je baby ergonomisch te 
dragen. Breng gerust je baby (tot 18 maanden) mee 
naar deze draagworkshop! Vooraf inschrijven (beperkt 
aantal deelnemers).

donderdag 12 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Opvoeden in een eenoudergezin
Eenoudergezinnen zijn geen nieuw fenomeen, ze 
komen steeds vaker voor in onze samenleving. Wie 
door scheiding of overlijden plots zonder partner de 
opvoeding van (jonge) kinderen moet verderzetten, 
staat voor een immense opdracht. Op het eerste 
gezicht lijkt dit misschien onmogelijk … maar dat is 
het niet. In deze sessie focussen we op de impact die 
het ‘alleen vallen’ voor een ouder heeft. We maken tijd 
voor vragen en eigen inbreng of getuigenissen van de 
deelnemers. En we zoeken samen naar manieren om 
met deze opvoedingssituatie om te gaan, zowel op 
emotioneel als praktisch vlak. Vooraf inschrijven. 

maandag 9 mei en 13 juni van 9.30 tot 11.30 uur
Mamagroep
Mama-zijn roept veel twijfels, vragen en gevoelens 
op: “Doe ik het goed? Hoe vind ik opnieuw evenwicht 
in mijn leven? Is het normaal dat het me soms zwaar 
valt?” Je bent welkom met jouw verhaal. In onze groep 
willen we het moederschap zoals het echt is op een 
milde manier ruimte geven. De groep wordt begeleid 
door opvoedingsconsulente Tatjana Van derschueren. 
We bespreken telkens een thema. Jouw kindje is ook 
welkom. De mamagroep komt samen op 9 mei en 13 
juni. Onthaal vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur en 
ronden af rond 11.30 uur. Meld je op voorhand aan via 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of 09 339 04 10

mailto:huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be


Opvoeding

Twinkeltje
In Twinkeltje kun je baby- en kinderkledij tot maat 128, 
allerlei spullen voor de baby- of peuteruitzet en speel-
goed ruilen. Het werkt als volgt:
1.  Je brengt proper gewassen kinderkledij of ander 

bruikbaar materiaal naar Twinkeltje. 
2.  Elk stuk dat je binnenbrengt, wordt geteld en 

bezorgt je punten op je klantenkaart. 
3.  Met je punten kun je naar hartenlust shoppen in 

Twinkeltje, onmiddellijk of bij een volgend bezoek.
Twinkeltje is open op maandag van 9 tot 12 uur en 
van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 
16.30 uur.

woensdag van 13.30 tot 16 uur
Spelenderwijs
Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn 
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens het ont-
moetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Een keer per maand 
plannen we een leuke begeleide activiteit, volledig 
gratis en zonder inschrijvingen:
woensdag 13 april: De paashaas op bezoek 
woensdag 11 mei: Ketchup is ook een groente

De Katrol
De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning 
aan gezinnen met kinderen van de derde kleuterklas 
tot en met de eerste graad van het secundair onder-
wijs. De Katrol Zottegem geeft voorrang aan kinderen 
uit het basisonderwijs. Na een kennismakingsgesprek 
kan een student uit een sociaal-agogische oplei-
ding of uit de lerarenopleiding, in samenspraak met 
de ouders, op een creatieve manier hulp bieden bij 
het huiswerk. De studieondersteuning vindt minimum 
2 maal per week plaats bij het gezin thuis.
De contactpersonen van De Katrol zijn altijd telefo-
nisch bereikbaar. Een gesprek of huisbezoek gebeurt 
na afspraak. Je kan de katrol bereiken 
via 0468 12 22 03 (Katleen), 0495 56 46 77 (Ellen) 
of katrol@ocmw.zottegem.be.

Meer info
Huis van het Kind
Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem



Interview met de digidokter
Digidokter Benny geneest alle IT-kwaaltjes
Elke maandagnamiddag kun je gratis een afspraak 
maken bij de ‘digidokter’ in de bib. De digidokter is een 
IT-deskundige die je helpt met problemen met je pc, 
tablet of smartphone. In deze gedigitaliseerde wereld 
geen overbodige luxe want de technologie evolueert 
razendsnel en niet iedereen heeft de technische 
bagage om een IT-probleem aan te pakken of op te 
lossen. We contacteerden Benny Aerens, de vrijwilliger 
die schuilgaat achter de “digidokter”.

Vanwaar komt je engagement om je als digidokter 
in te zetten in Oosterzele?
Benny Aerens: Rond mijn 60ste ging ik met prepensioen 
en ik wou mijn tijd zinvol invullen met vrijwilligerswerk. 
Ik had de intentie om bijvoorbeeld cursussen te geven 
aan senioren omdat ik in mijn vriendenkring hoorde 
dat die cursussen onmiddellijk volgeboekt waren. De 
bibliothecaris en ikzelf wisselden een paar ideeën uit 
en zo ben ik al vijf jaar vrijwilliger in Oosterzele. 

Was je altijd al gefascineerd of gepassioneerd door 
IT?
Benny: Ik ben afgestudeerd als ingenieur aan het BME, 
het huidige HoGent en was 37 jaar actief in de ITsec-
tor. Ik was gefascineerd door microcomputers. In de 
jaren 70 was er weinig kennis over pc’s, toen had je 
grote servers die volledige kamers innamen. Tijdens 
de laatste jaren van mijn carrière was ik vooral actief 
in de telefonie, maar die sector is uiteraard ook sterk 
verbonden met IT. 

Als IT-er kun je onmogelijk alle soft- en hardware 
kennen, wat is je specifieke specialisatie?
Benny: Ik ken een beetje van ‘alles en nog wat’, je kan 
het gemakkelijk omschrijven als ‘huis-, tuin- en keuken-
informatica’. Ik was vroeger betrokken bij grote projec-
ten met nieuwe netwerken en grote stations en heb 
ook meegewerkt aan de digitalisering van VTM en VRT 
bijvoorbeeld. Maar ik ben en blijf geïnteresseerd in ver-
schillende aspecten van pc’s, tablets en smartphones. 

Voor welke problemen of moeilijkheden komen de 
mensen vooral langs?
Benny: Vaak gaat het om dezelfde problemen, bijvoor-
beeld bankzaken regelen via de computer of de smart-
phone. Gisteren had ik bijvoorbeeld een afspraak met 
iemand van 83 jaar die door de bank al twee keer 
de deur is gewezen. Oudere mensen worden ver-
plicht om online te bankieren terwijl ze dat soms nog 
nooit hebben gedaan. Ik krijg ook frequent te maken 
met authenticatieproblemen: mensen vergeten hun 
wachtwoorden en worden dan soms geblokkeerd. Of 
mensen zien een pop-up of boodschap verschijnen op 
hun scherm, drukken op een verkeerde knop en pani-
keren. Daarom geef ik ook al 5 jaar cursussen Windows 
en smartphone. 

Kun je de ‘patiënten’ altijd helpen? 
Benny: Er zijn inderdaad problemen die ik onmoge-
lijk kan verhelpen bijvoorbeeld als ik toestellen bin-
nenkrijg die 18 of 19 jaar oud zijn. Recent komt daar 

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

www.oosterzele.be18
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Bibliotheek

Digidokter

Elke maandag (op afspraak) van 14 tot 17 uur staat 
er een IT-deskundige voor je klaar om je te helpen.

Heb je een probleem met je pc, tablet of smart- 
phone? Lukt het niet om een app te installeren? 
Om een account op Facebook, Skype of Twitter 
aan te maken? Om de instellingen van je toestel 
goed te krijgen? Je weet niet hoe je die vakantiefoto 
moet bewerken, of die berekening in Excel maken? 
Je kan bij de Digidokter terecht voor de oplossing! 
Helemaal gratis. Elke maandag van 14 tot 17 uur.

De Digidokter werkt enkel op afspraak!  
Neem ten laatste op vrijdag contact op via 
09 362 81 17, geef het probleem door en leg een 
afspraak vast met een van onze medewerkers.

De Bib Digitaal
Google-diensten nader bekeken

donderdag 12 mei van 14 tot 16 uur

Veel mensen kennen de Google-diensten niet, maar 
iedereen met een smartphone maakt er gebruik van. 
Anders zou je smartphone niet goed functioneren. In 
deze sessie bespreken we de Google account, Google 
mail of ‘Gmail’, Google Drive en Google Foto’s.
Heb je een Android smartphone? Dan maak je het 
meest gebruik van Google-diensten, maar ook laptop-, 
pc- of iPhone-gebruikers kunnen nuttige tips halen 
uit deze sessie. Google-diensten zijn bijvoorbeeld de 
beste manier om foto’s met je pc of anderen te delen. 
Breng gerust je eigen laptop, 
smartphone of tablet mee 
(maar dit is niet 
noodzakelijk/verplicht). 

Info en inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 5 euro

ook Windows 11 bovenop: oudere computers kunnen 
Windows 11 gewoon niet gebruiken, tot frustratie en 
ongeloof van veel mensen. Veel mensen willen hun 
pensioenfiche of medisch dossier bekijken op hun 
tablet en moeten daarvoor hun e-ID uitlezen via een 
kaartlezer. Maar bij tablets kun je niet zomaar een 
kaartlezer aansluiten. Het kan technisch gezien wel, 
maar dan kost het 120 euro en dat hebben mensen 
er niet altijd voor over. Als ik niet direct een antwoord 
heb voor een complex probleem, ga ik altijd op zoek. Ik 
blijf zo ook mee met de technologie en ik krijg heel veel 
terug van het vrijwilligerswerk.

Welke gouden IT-tip kan je de lezers geven zodat ze 
een onnodig bezoek aan de digidokter eventueel 
kunnen vermijden?
Benny: Voor wachtwoorden geef ik altijd de tip om die 
ergens op papier te bewaren. Het bijhouden op papier 
houdt uiteraard wel een risico in, maar als je een aantal 
regels respecteert en de datum ernaast schrijft, kan je 
heel veel ellende vermijden. Ik vraag de mensen ook 

altijd om bewust te lezen wat er op het scherm komt 
en niet snel-snel te klikken. Meestal klikken mensen op 
elke vraag ‘nee’ maar als je bijvoorbeeld wil skypen of 
videobellen is de eerste vraag altijd of je toestemming 
geeft om toegang te krijgen tot je camera en je micro-
foon. Als je dan onmiddellijk ‘nee’ klikt, dan horen of 
zien mensen je niet tijdens het videobellen. Tijdens 
de afgelopen coronaperiode was dat een veelvoorko-
mend probleem. Tijdens de cursus Windows herhaal 
ik ook hoe je een bestand moet wegschrijven op een 
computer. Veel mensen vinden immers niet meer 
terug waar ze een bestand bewaard hebben. Ik ga ook 
regelmatig in gesprek met de bibliothecaris om in te 
spelen op actuele problemen. Op korte termijn starten 
we met kortlopende cursussen onder de noemer Bib 
Digitaal en vanaf mei bieden we themagerichte sessies 
aan: Hoe werken in de cloud?, Hoe speciale apps zoals 
Itsme gebruiken?, enz.

Hartelijk dank voor dit interview en je engagement, 
digidokter! 

https://oosterzele.bibliotheek.be/
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
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Beginnerscursus 
Smartphone Android
woensdag 20 en 27 april en 4 en 11 mei 
van 9 tot 11.30 uur

Gebruik je voor het eerst een 
smartphone met Android en 
wil je hierover graag wat 
meer weten? Dan is deze 
snel cursus iets voor jou!
Stap voor stap leren we de 
basisaspecten van een smartphone kennen. De gehei-
men van dit toestel worden onthuld in vier sessies van 
tweeënhalf uur.
Iedere les omvat een stukje theorie gevolgd door een 
paar praktische oefeningen. We bespreken ook een 
aantal goede boeken om je te ondersteunen. 
Een greep uit de leerstof:

• de smartphone: alles begint bij de basis 
• e-mail en internet met je smartphone
• contacten en apps downloaden
• foto’s, video en muziek

Info en inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 30 euro

Beginnerscursus Apple iPhone 
woensdag 18 en 25 mei en 1 en 8 juni 
van 9 tot 11.30 uur

Gebruik je voor het eerst 
een iPhone en wil je hierover 
graag wat meer weten? Dan 
is deze snelcursus iets voor 
jou! Stap voor stap leren we 
de basisaspecten van de 
iPhone kennen. De geheimen van dit toestel worden 
onthuld in vier sessies van tweeënhalf uur. Iedere les 
omvat een stukje theorie gevolgd door een paar prak-
tisch oefeningen. We bespreken ook een aantal goede 
boeken om je te ondersteunen. 
Een greep uit de leerstof:

• de iPhone: alles begint bij de basis 
• e-mail en internet met je iPhone
• contacten en apps downloaden
• foto’s, video en muziek

Info en inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 30 euro

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Avansa 
regio Gent

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die 
het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan 
drie prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs 
| reductieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is er 
voor mensen met een beperkt pensioen, éénouderge-
zinnen met kinderen, studenten, … Werkzoekenden en 
mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds genieten het sociaal tarief. Neem contact 
op met Avansa regio Gent (09 224 22 65) voor de kor-
tingsvoorwaarden.

Digistatie 
Fiets- en wandelroutes online uitstippelen
maandag 2 mei van 19.30 tot 21.30 uur

In vergelijking met GPS-navigatie in de auto is het digi-
taal uitstippelen van unieke fiets en wandelroutes 
toch minder evident. Het aanbod aan websites, apps, 
toestellen en kaarttypes is immers zo groot, dat je als 
nieuwkomer het bos niet meer door de bomen ziet. 
In deze digistatie helpen we je om te bepalen welke 
tools voor jou het meest geschikt zijn. We demonstre-
ren sites waarmee je zelf een route kan uitstippelen 
en hoe je die route dan kan overzetten naar je smart-
phone of GPS. We ontdekken het aanbod aan routes 
die je kant-en-klaar online kan downloaden en bekij-
ken routeplanners die gebruik maken van knooppun-
ten. We evalueren of het zinvol is om te investeren in 
een fiets of wandelGPS, en of je voldoende hebt aan 
je vertrouwde smartphone.

Info en inschrijven
Bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22DM9724
Prijs: € 10 | € 7,50 | € 5 

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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Jazz in little Belgium
maandag 9 en 16 mei van 19.30 tot 22 uur

Wat is de impact van Belgen (musici 
en uitvinders) op de jazzgeschiedenis? 
Aan de hand van talrijke luister- en kijk-
voorbeelden leer je jazz beluisteren 
terwijl de typische uitvoeringspraktij-
ken worden toegelicht. We vergelijken 
daarbij Amerikaanse jazzmusici met 
Belgische initiatieven. Maarten Weyler 
vertelt over jazz, vanaf het ontstaan 
van de stijl tot op vandaag. Gaande-
weg worden de vele genres en stijlperioden grondig 
behandeld. Deze cursus geeft je een basiskennis van 
de jazzgeschiedenis en een grondige kennis van de 
Belgische jazzscene.

Info en inschrijven
Bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22CF9726
Prijs: € 26 | € 20 | € 13

Mens- en milieuvriendelijk 
bouwen en wonen
Infosessie
donderdag 12 mei van 20 tot 22 uur

Leer waarom mens- en mili-
euvriendelijk (ver)bouwen ook 
op maat van jouw project 
en budget mogelijk is. Waar 
vind je correcte informatie 
en bij wie kan je terecht met 
je vragen? Je krijgt in een notendop een doe-wijzer en 
uiteraard tonen we je inspirerende realisaties uit de 
praktijk. Na deze boeiende infosessie kun je aan de 
slag om jouw mens- en milieuvriendelijke bouwproject 
te realiseren.
In samenwerking met VIBE vzw

Info en inschrijven
Bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of via 
info@avansaregiogent.be of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22AS9533
Prijs: € 8 | € 6 | € 4

Bibliotheek

DE
BIB
NODIGT
UIT

Bibliotheek
Toerisme
Lokale Economie

Opening toeristisch seizoen
19 april
Voorstelling activiteiten

Erfgoeddag + Molendag
24 april
Koerspelen

Tour Elentrik
1 mei
Street art wandelroute

Proeven en vertoeven
15 mei
Sneukeltocht

Oosterzele Speurt
1 juli - 30 sep
Zoektocht  voor gezinnen

Schatten van Vlieg
1 juli - 31 aug
Zoektocht voor kinderen

Terug naar Oosterzele
1 juli - 30 sep
Oude prentkaarten in het straatbeeld

Lekker Oosterzeels
7 augustus
Lokaal lekkers langs onze bunkers

Middeleeuws kampement
21 augustus
Waan je in de 15e eeuw

http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
http://www.avansaregio-gent.be/
mailto:info@avansa-regiogent.be
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CULTUUR
zondag 27 maart om 15 uur
FAMILIE
De Graaf – Wa is da met da lam

Zangeres Celine Debacquer, fluitiste Liesbeth Peelman 
en pianiste Elisabeth De Loore nemen je mee naar de 
wondere wereld van de jonge Van Eyck.
Geïnspireerd door de magnifieke konterfeitsels van de 
meesters Jan en Hubert Van Eyck en geïntrigeerd door 
het mysterie van hun goddelijk Lam schreef Ruben 
De Gheselle muziek en componeerde Merel de Vilder 
Robier tekst. Gerda Dendooven smeedt live beelden.
Voor iedereen vanaf 7 jaar.
Prijs: 6 euro (-26) – 12 euro (standaard)

vrijdag 1 april om 20 uur
MUZIEK
Stan Van Samang - Anders dan anders
In 2018 trok ster-
acteur/sterartiest Stan 
Van Samang na enkele 
Sportpaleizen het the-
ater in. Dat beviel hem 
zo goed dat hij voor 
de voorstelling van zijn 
nieuwe album, resoluut 
voor diezelfde formule 
koos. ‘Groots in zijn intimiteit’ was één van de com-
mentaren na die glorierijke passage over Vlaamse the-
aterpodia. Met de theatertournee ’20-’21 onder het 
motto ‘anders dan anders’ zal dat evenwel niet anders 
zijn. Minstens even intiem, mogelijks nog ‘grootser’.
Prijs: 35 euro (standaard)

donderdag 14 april om 20 uur
CABARET/MUZIEK
De Frivole Framboos - Troppo Maturo
LAATSTE KAARTEN

Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, een kist vol 
Beethoven, Hazes, Mozart, humor, Liszt en bedrog. 
Dartel en frivool, vrolijk en framboos, dat is troppo 
maturo.
Prijs: 24 euro (standaard)

zaterdag 16 april om 20 uur
THEATER/FAMILIE
Circus Ronaldo – Sono Io
LAATSTE KAARTEN

Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon, samen op 
scène. Twee clowns op zoek naar hun gelijkenis. Met 
hun gedeelde liefde voor muziek en spielerei bouwen 
vader en zoon een brug tussen hun gelijkenissen en 
verschillen. ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?’) is een zoektocht 
naar hereniging, tussen vader en zoon, tussen speler 
en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen.
Voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
In samenwerking met CC De Fabriek, Cultuurhuis Merelbeke en 
CC Zoetegem 
Prijs: 16 euro (-26) - 18 euro (standaard)
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zondag 22 mei om 11 uur
MUZIEK
Apero Klassiek
Celine Debacquer & Nils Gistelinck – Al Ayre Espanol

Deze voorstelling wisselt levendige Spaanse dansen 
voor barokgitaar af met kleurrijke liederen vol harts-
tocht en temperament. Met werken van o.a. Gaspar 
Sanz, Santiago de Murcia en José Marin.
In samenwerking met SAMWD en CC Zoetegem.
Prijs: 6 euro (-26) - 10 euro (standaard)

Volgende voorstellingen zijn volzet en/of 
 verplaatst. Je kan intekenen op de wachtlijst 
via www.gcdekluize.be 

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

• zondag 23 januari: Kapitein Winokio – Chillen op je 
billen ➞ verplaatst naar zondag 22 januari 2023 

• woensdag 30 maart: Els Dottermans, Andrea 
Croonenberghs en Barbara Dex – Als de rook om 
je hoofd is verdwenen - Vrouwen zingen Boudewijn 
De Groot (i.s.m. Markant)

• zaterdag 2 april: Vanden Broecke & Van Dyck – ZWIJG!
• donderdag 21 april: Erik Van Looy – Verslaafd! 

(i.s.m. Culturele Kring Land van Rode)
• zondag 24 april: Ultima Thule – BAM!
• vrijdag 29 april: Michael Van Peel – Welcome to the 

Rebellion

ERFGOED
zondag 3 april van 14 tot 18 uur 

Religieus erfgoed Sint-Amanduskerk – 
tentoonstelling en participatiemoment 

De Sint-Amanduskerk van Moortsele krijgt in de toe-
komst een nieuwe invulling. Maar wat gebeurt er met 
de beelden, kelken, schilderijen en ander religieus 
erfgoed van de kerk? Het kerkbestuur van Moortsele 
waardeert het kerkelijk patrimonium en onderzoekt 
nu de mogelijke bestemmingen. Zij doet dit samen 
met een werkgroep o.l.v. 
PARCUM, het museum en 
expertisecentrum voor re li- 
gieuze kunst en cultuur. 
De werkgroep is samen-
gesteld met mensen van 
de parochie, de gemeente, 
het centraal kerkbestuur, 
het bisdom en Erfgoed 
Viersprong.
Het religieus erfgoed van 
de Sint-Amanduskerk is 
eigenlijk voor iedereen van 
betekenis: niet alleen voor 
de parochianen maar ook 
voor de inwoners van 
Moortsele en Oosterzele, voor wetenschappers en 
onderzoekers of zelfs een (wieler-)toerist of wandelaar, 
die toevallig de kerk leert kennen.
 
Wij horen graag jouw mening! Laat ons weten welk 
voorwerp voor jou betekenisvol is en waarom. Op 
zondag 3 april is de Sint-Amanduskerk in Moortsele 
van 14 tot 18 uur uitzonderlijk open voor iedereen. 
Je kan er de kerkschatten bewonderen tijdens de ten-
toonstelling en je ontvangt een gratis brochure over de 
kerk en haar religieus erfgoed. 
Tentoonstelling en participatiemoment 
Sint-Amanduskerk, Moortsele

Cultuur

osterzele
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JEUGD

Radio voor en door jongeren
 
Jong zijn is niet altijd gemakkelijk. Gemeente Ooster-
zele en Stad Zottegem zetten samen de schouders 
onder een campagne om het mentaal welzijn bij jon-
geren bespreekbaar te maken. Dat doen ze met het 
project RADIJONG: een reeks van zes podcasts en twee 
live radioprogramma’s gemaakt door en voor jongeren.

De eerste live uitzending vond eind november plaats 
in Zottegem. De tweede uitzending is het slotstuk van 
het project en vond plaats op 19 februari in Ooster-
zele. Tussenin werden zes podcasts opgenomen. In 
elke podcast zitten jongeren en experten samen aan 
tafel om een thema te bespreken dat leeft bij jongeren. 
Zo kwamen fun en verslaving, seksualiteit, diversiteit, 
mentale gezondheid, sociale media en identiteit aan 
bod. De podcasts zijn gratis te beluisteren via Spotify, 
Apple Podcast, Google Podcasts. 

“Via dit project hopen we bepaalde thema’s bespreek-
baar te maken en jongeren te laten weten dat ze niet 
alleen zijn met hun twijfels. Het is ook een warme 
oproep aan alle jongeren om er voor elkaar te zijn en 
elkaar een luisterend oor te bieden,” besluiten sche-
pen Elsy De Wilde en schepen Lieselotte De Roover 
(Zottegem). Buitenspeeldag 20 april 

Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 20 april 
kunnen kinderen op de site De Kluize proeven van 
verschillende activiteiten en leuke attracties die de 
kindergemeenteraad speciaal selecteerde. Met 
dit initiatief wil de gemeente kinderen aanzetten 
om buiten te sporten en te spelen. Alle kinderen 
tussen 4 en 12 jaar zijn er welkom tussen 13 en 
17 uur. De Buitenspeeldag is volledig gratis. 

Kom met de fiets! 
De Sportstraat is tijdens de Buitenspeeldag afge-
sloten voor het verkeer zodat we ook op straat 
kunnen spelen. Kom je met de fiets, dan krijg 
je een gratis Buitenspeeldag-gadget. Haal dus je 
stalen ros van stal en kom met de fiets!

Meer info
Woensdag 20 april tussen 13 en 17 uur
Site De Kluize, Sportstraat
Kinderen tussen 4 en 12 jaar
Gratis

Spelen op straat in de 
 vakantie!

Wil je je kinderen tijdens de paas- en zomervakantie 
laten ravotten in je eigen straat? Dien dan een aan-
vraag voor een speelstraat in. Een speelstraat is een 
straat die tijdens bepaalde dagen en uren afgesloten 
wordt voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen kin-
deren veilig en ongehinderd op straat spelen. Enkel 
bewoners en hulpdiensten mogen nog stapvoets door 
de straat rijden. 

Meer info
www.oosterzele.be
Vraag een gesprek aan via jeugddienst@oosterzele.be

http://www.oosterzele.be
mailto:jeugddienst@oosterzele.be
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Jeugd en Sport

CURVE BOWLS

I E D E R E  M A A N D A G  V A N A F  2 5 / 4

T U S S E N  1 4 U  E N  1 7 U

S P O R T H A L  D E  K L U I Z E  O O S T E R Z E L E

Geef onze curve bowls een nieuw leven!

Als u voor deze leuke sport belangstelling heeft

kom dan eens kijken op onze speelnamiddag en

rol een bowltje mee...

 

info: sportdienst@oosterzele.be en 09 362 48 92 

 
       

Onthaal vanaf 9u 
      €8 volledige dag 

€4 halve dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fietsen, wandelen, padel, tennis, bbb,  
        step aerobics, drums-alive, pilates, 
        rugschool, curling, badminton, … 
 
 
 
 

Inschrijven of meer info 
Dienst Sport en Jeugd 

Oosterzele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archery tag, bmx, deathride, 
hoogtouwenparcours, kajak, 
lasershooting, levende kicker,  
moutainbike, padel, skate, … 
We sluiten de dag af met een Dj-set 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provinciaal domein puyenbroeck Wachtebeke, afspraak in de sporthal van Oosterzele 
Donderdag 14 april van 9u – 18u         2011 – 2006 
Meer info in de vrijetijdsbrochure            Inschrijven via i-school 
 
 
 
 
 

MA EN VRIJ |  19U -  22U
@ S P O R T H A L  D E  K L U I Z E  O O S T E R Z E L E
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LENTECUP
MINIVOETBAL

! !  V R O U W E N  E N  M A N N E N R E E K S  ! !

VANAF 9/05/2022

FINALEDAG 16/07/2022

SCHRIJF
JE IN



S P A A R B A N K
WAT BRENGT UW SPAARGELD JAARLIJKS OP?

ONAFHANKELIJK MAKELAAR

VERZEKERINGEN - LENINGEN - SPAREN
BELEGGINGEN - PENSIOENOPBOUW

SUCCESSIEPLANNING

•	 Op een spaarrekening bij een bank die de wettelijke miniumumrente geeft1: 
€100.000 aan 0,11% (1 basisrente 0,01% - getrouwheidspremie 0,10%) 

•	 Op een CKV-spaarrekening2: 
€100.000 aan 0,25% (2 basisrente 0,10% - getrouwheidspremie 0,15%) 

•	 Op een CKV-relaxrekening looptijd 10 jaar: 
€100.000 aan 0,70% netto3 (3 bruto 1,00% met 30% RV afhouding) 

netto interest per jaar 4
€ 1 1 0

netto interest per jaar 4
€ 2 5 0

netto interest per jaar 4
€ 7 0 0

4 Spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing in 2021 tot €980 per persoon. Berekend op basis van tarieven CKV geldig op 10/3/2021. Voorwaarden en tarieven: zie www.ckv.be 
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S P A A R B A N K
WAT BRENGT UW SPAARGELD JAARLIJKS OP?

ONAFHANKELIJK MAKELAAR

VERZEKERINGEN - LENINGEN - SPAREN
BELEGGINGEN - PENSIOENOPBOUW

SUCCESSIEPLANNING

•	 Op een spaarrekening bij een bank die de wettelijke miniumumrente geeft1: 
€100.000 aan 0,11% (1 basisrente 0,01% - getrouwheidspremie 0,10%) 

•	 Op een CKV-spaarrekening2: 
€100.000 aan 0,25% (2 basisrente 0,10% - getrouwheidspremie 0,15%) 

•	 Op een CKV-relaxrekening looptijd 10 jaar: 
€100.000 aan 0,70% netto3 (3 bruto 1,00% met 30% RV afhouding) 

netto interest per jaar 4
€ 1 1 0

netto interest per jaar 4
€ 2 5 0

netto interest per jaar 4
€ 7 0 0

4 Spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing in 2021 tot €980 per persoon. Berekend op basis van tarieven CKV geldig op 10/3/2021. Voorwaarden en tarieven: zie www.ckv.be 
 

KLIK UW RENDEMENT VAST MET DE CKV-RELAXREKENING

S P A A R A C T I EBovenop onze spaartarieven 
geniet u tot 31/05/2022 van 

per schijf van 10.000 euro, op looptijden van 5 tot 10 jaar.

1 FLES CHAMPAGNE

Ond. nr. 0473 478 378

Dorp 4, 9860 Oosterzele
Toleindestraat 71, 9080 Beervelde

www.waterloos.be
info@waterloos.be

tel. 09 362 68 69
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Activiteitenkalender Oosterzele

elke maandag 
van 14 tot 17 uur 
Digidokter 
Je kan bij de Digidokter terecht voor 
een oplossing van je computer-
problemen. 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 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

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 over-
schrijving 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 
10-beurtenkaart

 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 62 42 34
Joggingclub Oosterzele

elke dinsdag 
van 14 tot 15.30 uur 
(niet op schoolvakantiedagen)
OKRA Lijndansen
In de sporthal van Oosterzele
Prijs: 3 euro

 Contactpersoon: 
Jenny Meersschaut – 09 362 02 70

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 03-218 50 56 en laat je
doorverwijzen.

alle dagen
Ballet voor kinderen vanaf 3 jaar 
tieners – volwassenen
Modern jazz voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners – 
volwassenen
woensdag en vrijdag
Hiphop voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners – 
volwassenen
donderdag
Breakdance voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners
dinsdag en vrijdag
Musical voor kinderen 
vanaf 6 jaar – tieners – 
volwassenen
maandag van 20.45 
tot 21.45 uur
Total Body Work Out voor 
 volwassenen (beurtenkaart)
woensdag van 20.45 
tot 21.45 uur
Fun Dance voor volwassenen 
(beurtenkaart)
maandag van 20.45 
tot 21.45 uur 
Ultra Dance Power voor 
 volwassenen (beurtenkaart)
In Turnzalen De Appelaar, 
Dorp 50, Oosterzele

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

Activiteitenkalender 
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SCAN DEZE CODE
EN LEES ONS VERHAAL  
OF SURF NAAR  
MASSIMMO-VILLABOUW.BE

Activiteitenkalender 

donderdag 24 maart 
om 19.30 uur 
Lezing 'Oogjes dicht en 
 snaveltjes toe' - vogels in de 
nacht door Koen Leysen
bib Oosterzele
Prijs: 5 euro voor natuurpunt- en 
bib-leden, 8 euro voor niet-leden. 
Inschrijven in de bib.

 Contactpersoon: 
info@natuurpuntoosterzele.be 
en bib
bib Oosterzele, Natuurpunt 
Oosterzele en Natuurpunt 
Bovenschelde

zaterdag 26 maart
van 9 tot 12 uur
Koffiestop GRIS
Parking Carrefour Scheldewindeke
ten voordele van Broederlijk Delen

zaterdag 26 maart 
van 7 tot 15 uur
Bursitiatocht
Parochiaal Centrum Sint-Martinus, 
Kerkstraat 2, Burst
Prijs: Leden 1,50 euro, 
niet-leden 3 euro

 Contactpersoon: Erik Lievens 
0475 78 11 96 
WSV Land Van Rhode vzw

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

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

zondag 27 maart om 9 uur
Knipoogdag Antwerpen
Merelbeke P&R E40/E17
Prijs: 50 euro leden - 
56 euro niet-leden

 Contactpersoon: 
Nadine Pien, 
0472 230 605
Cultuursmakers

zondag 27 maart 
van 13.30 tot 18.30 uur
Spelnamiddag De Strateeg
Ijzeren Hekken in Landskouter
Prijs: 1,50 euro inkom of 12 euro 
voor een lidkaart

 Contactpersoon: 
Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be
De Strateeg

zondag 27 maart om 15 uur
Familievoorstelling: De Graaf – 
Wa is da met da lam
GC De Kluize
Prijs: 6 euro (-26) – 
12 euro (standaard)

dinsdag 29 maart om 19 uur 
Hobbyclub
PC Balegem
Prijs: 3 euro

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

woensdag 30 maart 
om 20 uur 
Vrouwen zingen Boudewijn de 
Groot 
in samenwerking met De Kluize
Prijs: 26 euro

 Contactpersoon en inschrijven: 
nicole.declerck19@gmail.com 
of tel : 0473 78 62 45

vrijdag 1 april 
van 16 tot 19.30 uur
Bloedinzameling
GC De Kluize, Sportstraat

 Contactpersoon: 
Kris Van der Eecken, 
kris.vandereecken@skynet.be
Rode Kruis Vlaanderen, 
afdeling Oosterzele

vrijdag 1 april 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

vrijdag 1 april om 20 uur
Stan Van Samang – Anders dan 
anders
GC De Kluize
Prijs: 35 euro (standaard)

zaterdag 2 april 
van 14 tot 17 uur 
Pimp je fiets
Sint-Bavoplein, Gijzenzele
Prijs: gratis toegang

 Contactpersoon: 
gezinsbond_gijzenzele@hotmail.com
Gezinsbond afdeling Gijzenzele – 
Landskouter

zondag 3 april om 11 uur
Paasfeest
in GC De KLuize

 Contactpersoon: 
Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12 
en Rita De Landsheere, 
09 362 79 09 
KVG Groot oosterzele

dinsdag 5 april
Activiteit voor kinderen: 
Bijenhotel 
in De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke

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

dinsdag 5 april om 19 uur
Avondwandeling
PC Balegem
Prijs: gratis

 Contactpersoon: 
Linda De Backer, 09 362 44 50, 
lindadebacker@outlook.com
Ferm Balegem

woensdag 6 april om 14 uur
Kindercrea in de paasvakantie: 
we maken een windvanger!
in Parochiehuis De Rots 
(Martkplein, Scheldewindeke)

 Contactpersoon: 
gezinsbond.scheldewindeke@ 
gmail.com
Gezinsbond Scheldewindeke
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donderdag 7 april om 14 uur
Lezing ‘Zorgvolmacht’ door 
Notaris Schaubroeck 
in Parochiehuis De Rots (Marktplein 
Scheldewindeke) 

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

vrijdag 8 april om 19 uur en 
zaterdag 9 april om 14.30 en 
20.30 uur
Turnfeest ‘Time TOO sparkle’
Prijs: tickets en info via 
www.olympiaoosterzele.be

 Contactpersoon: 
Marie-Rose Van Cauwenberghe 
Turnclub Olympia Oosterzele vzw

woensdag 9 april 
vanaf 22 uur
Afterglow - fuif
Trefcentrum Den Amb8 
(Lange Ambachtstraat 42)
Prijs: VVK: 5 euro (bij leiding van 
chiro  windeke) - ADK: 6 euro

 Contactpersoon: 
Laure De Buck - 
laure.de.buck@gmail.com
Chiro windeke

zondag 10 april om 14.30 uur
Voorjaarsbloeiers in Ettinge, 
geleide wandeling 
Stokerij Van Damme
Prijs: gratis Natuurpunt-leden, 
niet-leden betalen 2 euro

 Contactpersoon: 
inschrijven via 
info@natuurpuntoosterzele
Natuurpunt Oosterzele

maandag 11 april om 14 uur
Filmnamiddag: Karakter
Theaterzaal GC De Kluize
Prijs: 5 euro
Seniorenraad Oosterzele

woensdag 13 april om 19 uur
Bloemschikking Lente
PC Balegem

 Contactpersoon: 
Isabelle Van Liefferinge, 0496 68 62 
46, lieffi@live.be
Ferm Balegem

zaterdag 16 april om 20 uur
Theater/Familie: Circus Ronaldo 
Sono Io
GC De Kluize
Prijs: 16 euro (-26) - 
18 euro (standaard)

zaterdag 17 april om 21 uur
Pâques in Time (80's, 90's, 00's)
Den Amb8 Oosterzele
Prijs: 6 euro VVK – 8 euro ADK

 Contact: info@vzwonstage.be 
VZW On Stage

maandag 18 april 
van 9 tot 17 uur
Eventing – paardencross
Prijs: gratis voor bezoekers, 
deelnemers inschrijven via LRV

 Contactpersoon: 
Toon Glorieux  09 362 88 27
LRV Scheldewindeke 
- Winticamruiters

woensdag 20 april 
tussen 13 en 17 uur
Buitenspeeldag
Site De Kluize, Sportstraat
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar
Prijs: Gratis

woensdag 20 april om 19 uur 
Bakles met Peter Balcaen
PC Balegem

 Contactpersoon: 
Isabelle Van Liefferinge, 0496 68 62 
46lieffi@live.be
Ferm Balegem

woensdag 20 en 27 april 
en 4 en 11 mei 
van 9 tot 11.30 uur
Beginnerscursus Smartphone 
Android
Prijs: 30 euro

 Contactpersoon: oosterzele.
bibliotheek.be, 09 362 81 17, 
bibliotheek@oosterzele.be 

donderdag 21 april
Geuren in huis 
in ’t zaaltje Gijzenzele 

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

vrijdag 22 april om 20 uur 
Vorming - Persoonlijke groei: 
meer geduld, minder stress
in De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke

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

vrijdag 22 april vanaf 21 uur
Sambaspi - Aspi-café
Chirolokalen Chiro Windeke 
(Windekekouter 51B)
Prijs: VVK: 3 euro (bij de aspi’s van 
Chiro Windeke verkrijgbaar) - 
ADK: 4 euro

 Contactpersoon: 
Febe De Sutter - 
febe.de.sutter@hotmail.be
Aspi's Chiro windeke

zondag 24 april 
van 9 tot 12 uur 
Jan De Lichte wandeling met 
gids Luc Machtelinckx
Velzeke

 Contactpersoon: 
Etienne Gevaert, 
0475 75 20 27
Davidsfonds Oosterzele

zondag 24 april 
van 13.30 tot 18.30 uur 
Spelnamiddag De Strateeg
Ijzeren Hekken in Landskouter
Prijs: 1,50 euro inkom of 12 euro 
voor een lidkaart

 Contactpersoon: 
Eline Van Bever, 
eline@destrateeg.be
De Strateeg
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dinsdag 26 april om 19 uur
Hobbyclub
PC Balegem
Prijs: 3 euro 

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

dinsdag 26 april 
om 14.30 uur 
Van Warhol tot Panamarenko
SMAK Gent

 Contactpersoon: 
Augustin Wauters, 0475 75 74 71
Cultuursmakers

woensdag 27 april om 19 uur
Kookdemo: Valduvis, lekkers uit 
de Noordzee
in De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke

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

donderdag 28 april 
om 10 uur
Bezoek Plantentuin Gent 
met Gids 
Enkel voor leden Markant 
Prijs: nog te bepalen

 Contactpersoon en inschrijven: 
nicole.declerck19@gmail.com 
of tel : 0473 78 62 45 

zondag 1 mei 
van 8 tot 11 uur
Ontbijt t.v.v. Broederlijk Delen
Parochiecentrum Balegem, 
Poststraat 48
Prijs: 10 euro (vanaf 11 j.) – 7 euro 
(3 tot 10 j.) – 30 euro (gezinskaart, 
max. 2 volwassenen en 3 kinderen)
Inschrijven en info: 

 bdoosterzele@gmail.com 

zondag 1 mei 
van 8 tot 11 uur
Chiro ontbijt
Vrije Basisschool Scheldewindeke 
(Pelgrim 48)
Prijs: Volwassenen: 9 euro - 
Kind (jonger dan 12 jaar): 7 euro  
Jonger dan 3 jaar: gratis

 Contactpersoon: 
Laure De Buck - 
laure.de.buck@gmail.com
Chiro windeke

maandag 2 mei om 20 uur
Meibedevaart Kerselare

 Contactpersoon: 
Lieve Clinckspoor, 
09 362 76 48
Ferm Scheldewindeke

maandag 2 mei 
van 19.30 tot 21.30 uur
Digistatie: Fiets- en wandel-
routes online uitstippelen
Prijs: 10 euro | 7,50 euro | 5 euro 

 Contactpersoon: 
Avansa regio Gent 
via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be 
of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22DM9724

dinsdag 3 mei om 19 uur 
Avondwandeling
PC Balegem
Prijs: gratis

 Contactpersoon: 
Linda De Backer, 09 362 44 50, 
lindadebacker@outlook.com
Ferm Balegem

woensdag 4 mei 
Streetfood 
‘t zaaltje Gijzenzele 

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

maandag 9 en 16 mei 
van 19.30 tot 22 uur
Jazz in little Belgium
Prijs: 26 euro | 20 euro | 13 euro

 Contactpersoon: 
Avansa regio Gent 
via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be 
of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22CF9726

donderdag 12 mei 
van 20 tot 22 uur
Infosessie - Mens- en milieu-
vriendelijk bouwen en wonen
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro

 Contactpersoon: 
Avansa regio Gent 
via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be 
of via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22AS9533

donderdag 12 mei 
van 14 tot 16 uur
Google-diensten nader bekeken
bib Oosterzele
Prijs: 5 euro
Inschrijven: 
https://oosterzele.bibliotheek.be, 
09 362 81 17, 
bibliotheek@oosterzele.be 

woensdag 18 en 25 mei 
en 1 en 8 juni 
van 9 tot 11.30 uur
Beginnerscursus Apple iPhone 
bib Oosterzele 
Prijs: 30 euro

 Contactpersoon: 
oosterzele.bibliotheek.be, 
09 362 81 17, 
bibliotheek@oosterzele.be 

zondag 22 mei om 11 uur
Muziek: Apero Klassiek
GC De Kluize
Prijs: 6 euro (-26) - 10 euro 
(standaard)

Activiteitenkalender 



GEZOCHT:  
enthousiaste poetshulpen in de thuiszorg  

Het OCMW Oosterzele is op zoek naar poetshulpen 
in de thuiszorg die met veel goesting ons enthousiast 
team willen vervoegen. 

Taken
Als poetshulp sta je in voor het onderhoud van de 
 woning van bejaarde personen of personen met een 
handicap of ernstige ziekte. Je zorgt er dankzij je werk 
mee voor dat de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kan blijven wonen.

Aanbod
Je ontvangt een aantrekkelijk loon met veel extra legale 
voordelen (26 vakantiedagen + 11 feestdagen). Het 
OCMW betaalt ook een fietsvergoeding, vakantie-
geld, eindejaarstoelage, hospitalisatieverzeke-
ring en tweede pensioenpijler (3%).  

Je collega’s kijken alvast uit naar je komst!

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

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

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

Maria (54 jaar)
gehuwd
werkt al 30 jaar bij het OCMW - werkt 4/5
nettoloon in oktober =  
1.647 euro + 127,5 maaltijdcheques

Vacature


