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Oosterzele heeft een 
ambtenaar Lokale Economie 
Sinds 1 september beschikt de gemeente Oosterzele over een 
ambtenaar Lokale Economie nl. Sylvianne De Sutter

De ambtenaar Lokale Economie vervult in de eerste plaats de 
rol van aanspreekpunt voor alle ondernemers, handelaars en 
vrije beroepen in de gemeente. De dienst Lokale Economie is 
nog volop in opbouw. Wordt vervolgd.

Contact:
Sylvianne De Sutter - ambtenaar Lokale Economie:  
Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele-  
tel. 09 362 81 17 - economie@oosterzele.be - 
www.facebook.com/lokale.economie.oosterzele

Ideeën voor 
handelaars
Moest jouw zaak de deuren sluiten door de coro-
namaatregelen? Dan kunnen deze initiatieven je 
vooruit helpen.

Bon voor later
Vraag klanten om nu een bon te kopen en later, 
na de coronacrisis, terug te komen naar je zaak. 
Registreer je zaak daarvoor op de websites  
wijkomenterug.be en horecacomeback.be.

Afhaalmaaltijden
• Op de website steundehoreca.be kunnen 

restaurants die take-away aanbieden, zich 
registreren. Klanten zien zo in één overzicht 
wie in hun buurt afhaalmaaltijden aanbiedt.

• Via Too Good To Go kunnen restaurants 
tijdelijk afhaalmaaltijden aanbieden. De 
app rekent 0,59 euro per maaltijd voor de 
handlingskosten.

Wij blijven doorgaan
Kunnen klanten nog steeds bij jouw zaak terecht 
via afhaal, online dienstverlening, levering 
aan huis ... ? Registreer je zaak op de website  
wijblijvendoorgaan.be, een overzicht van han-
delaars food/non-food die in deze crisis blijven 
doorwerken!

Vlaamse of Belgische webwinkel
Heb je een Vlaamse of Belgische Webwinkel? 
Registreer je webwinkel op de website 
Vlaamsewebwinkel.be.

Koop lokaal 
Door de coronamaatregelen  moet en 
veel lokale handelaars hun deuren 
sluiten. De economische gevolgen 
zijn niet mals voor hen. Gelukkig 
kwamen veel lokale handelaars met 
creatieve oplossingen om er toch 
het beste van te maken. Ze bieden 
een speciale dienstverlening zoals 
online verkoop, leveringen en afhaal-
momenten. Koop lokaal en steek 
jouw lokale handelaar een hart 
onder de riem!

Koop ook bij lokale hoeveproducenten 
en help hen door deze periode.

• je betaalt een eerlijke prijs aan 
de boer; je weet wie je voeding 
heeft geproduceerd en waar het 
vandaan komt

• je hoeve- en streekproducten 
zijn vers en hebben hun eigen, 
unieke smaak

• je eet wat de seizoenen brengen 
en je voedsel legt minder kilo-
meters af

Oproep aan de lokale 
ondernemer, handelaar,  
horeca-uitbater
Blijf je graag op de hoogte van wat de Gemeente Oosterzele 
onderneemt voor de lokale economie? Bezorg dan je con-
tactgegevens (naam van de onderneming, naam, adres, 
telefoon, emailadres) aan de ambtenaar Lokale Economie 
via economie@oosterzele.be of per post naar: dienst Lokale 
Economie, Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele. 

Houd ook de Facebookpagina 
(www.facebook.com/lokale.economie.oosterzele)  
in de gaten voor tips en nieuws.



Afhaalmenu met keuze

Gemarineerde zalm met cognac, scampigarnituur, slaatje en dilleroom
Of

Thai beef salade met mango
Of

Zeewolffilet met witte kool en beurre blanc saus
(alle voorgerechten zijn kant en klaar op een porselein schaaltje 

dat mag behouden worden als kerstgeschenk)

 
Champignonroomsoep met spekjes

Of
Pastinaakroomsoep met gremolata

Of
Bisque van grijze garnalen (suppl. € 2,00 p.p.)

 
Grietfilet met waterkerssaus, groentenjulienne (suppl. € 4,00 p.p.)  

Of
Kalkoenfilet gevuld met champignons

spekboontje, witloof, tatin van knolselder
Of

Filet van hert met wildsaus van kweepeer (suppl. € 3,00 p.p.)
spekboontje, witloof, tatin van knolselder

verse kroketten of gratin Dauphinois

 
Feest-buche  van Délissert “ Caramel ” 

Of
Feest-buche van Délissert “ Sabayon Champagne”

Koude schotels zijn ook te verkrijgen 
(€ 24,00 - € 28,00 p.p.)

Bestellingen voor Kerst kunnen gedaan worden 
tot zondag 20 december 2020

Bestellingen voor Oudejaar kunnen gedaan worden 
tot zondag 27 december 2020

Bestellingen per mail zijn slechts geldig na bevestiging.
Afhaling is mogelijk van 14 u tot 16 u - incl. 6 % btw

Betalingen gebeuren contant of via Payconiq

www.agathea.be
09-252.49.10

info@agathea.be

HUISWERKBEGELEIDING en BIJLES
Charlotte De SutterCharlotte De Sutter

Logopediste 

Hettingen 5, 9860 Scheldewindeke – 0476 86 67 29 – charlotte.desutter@hotmail.be 
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Hulpverlening n.a.v. 
coronacrisis 
De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, 
medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan 
personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die 
verband houden met medische zorgen niet meer kunnen 
betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar 
is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, 
door het OCMW erkend wordt als behoeftig. Bijvoorbeeld: 
bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen 
verloren zijn of die met extra schulden te maken krijgen, 
werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkge-
stelde werknemers – met aandacht voor eenouderge-
zinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen 
met een handicap, ...

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen 
verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het 
Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting: incl. de kosten met uitzondering 

van de huurwaarborg.
• Hulp inzake energie: het energieverbruik, met in be-

grip van de sociale en budgettaire begeleiding of 
andere ondersteuning.

• Psychosociale hulp: het ten laste nemen van de 
kosten van professionals erkend voor de behande-
ling van partnergeweld, problemen inzake angst en 
psychiatrische problemen.

• Hulp inzake gezondheid: tussenkomsten bij zieken-
huisfacturen, medicijnen, ... en de aankoop van 
mondmaskers, gels en handschoenen.

• Hulp inzake digitale toegankelijkheid: digitale onder-
steuning om de online stappen, de sociale contacten 
en schoolondersteuning te bevorderen.

• Financiële hulp: voor onbetaalde facturen naar aan-
leiding van een daling van de inkomsten.

• Basisbehoeften: voor onder andere tussenkomsten 
in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop 
van brillen, ...

• Hulp voor de families in moeilijkheden: in het kader 
van de strijd tegen kinderarmoede

Nood aan een  
luisterend oor?
Inwoners die met hulpvragen zitten (boodschappen, …) 
kunnen terecht op 09 363 83 30.

OCMW en SOCIALE ZAKEN

VOORHET
VOETLICHT

HANDEL&WANDEL IN OOSTERZELE
BIJLAGE BEWONERSBRIEF№3 - 30 APRIL 2020

Tele-Onthaal
Bel gratis 106 (24/24, 7/7) of chat op
tele-onthaal.be (elke avond + woensdag- &
zondagnamiddag)

Awel
HULPLIJN VOOR KINDEREN & JONGEREN
Bel gratis 102 (ma.-za., 16-22u. & woe.
14-22u.), chat op awel.be (ma.-za., 18-22u.)
of mail naar brievenbus@awel.be (antwoord
binnen 3 dagen)

CAW
CENTRUMALGEMEENWELZIJNSWERK
Bel gratis 0800 13 500 (ma.-vr., 9-17u.),
chat op caw.be/chat (ma.-vr., 11-22u.) of mail
op caw.be/mail (antwoord binnen 2 dagen)

JAC
JONGEREN-ADVIESCENTRA
Zoek & bel een JAC (ma.-vr., 9-17u), chat
(ma.-vr., 11-22u.) of mail (antwoord binnen
2 dagen) op caw.be/jac

1712
BIJ VRAGEN OVER GEWELD
Bel gratis 1712 (ma.-vr., 9-17u.), chat op
1712.be/chat (ma.-do., 17-19u.), of mail op
1712.be/mail (antwoord binnen 2 dagen)

CLBchat
EEN INITIATIEF VAN DE CLB’S
Chat op clbchat.be (ma.-vr. 14-21u.)

Nu praat ik erover
EEN INITIATIEF VAN DE VERTROUWENS-
CENTRA KINDERMISHANDELING
Chat op nupraatikerover.be (ma.-vr.,
namiddag & avond)

Teleblok
EEN ORGANISATIE VAN CM
Chat op www.teleblok.be (ma.-vr., 18-23u)

Similes luisterlijn
Bel 016 244 200 (elke werkdag, 10-12u.,
niet op feestdagen & tijdens school-
vakanties), of mail naar
luistervrijwilligers@hotmail.com

Drugpunt Rhode
& Schelde
Praat over je eigen middelengebruik (ook
gamen of gokken) of dat van iemand uit je
omgeving. Bel naar0473 65 65 94 of
0473 65 65 95 of mail naar
mark.heremans@drugpunt.be of
christophe.vanhuyse@drugpunt.be

“Afstand nemen in de zorg is zo moeilijk.
De bewoners hebben het soms moeilijk
en begrijpen niet altijd waarom ze nu
apart in hun kamer moeten zitten of geen
bezoek meer mogen ontvangen.We
proberen het nieuws uit te leggen en
helpen ook als de familie aan het raam
een praatje komt slaan. Met veel plezier
bezorgen mijn collega’s en ik de pakjes of
kaartjes die ze krijgen.”

(*) Nathalie is al bijna 20 jaar zorgkundige in hetwoonzorg-
centrumOnze-Lieve-Vrouw terVeldbloemen in
Oosterzele.

Vanuit hun inclusievewerking brengt GCDe Kluize in
een reeks van portretten demedewerkers van onze
Oosterzeelse zorginstellingen voor het voetlicht.
Bedankt!#allesbegintmetlicht

Nathalie*metMartha

“Corona brengt mensen dichter bij
elkaar… wij ervaren het elke dag. Binnen
de muren van het OC heerst - sinds het
uitbreken van de coronacrisis - een
andere sfeer: het gaat er nog iets
gemoedelijker aan toe, we ervaren
intensere contacten met cliënten en
collega’s, het groepsgevoel wordt groter.
Het is net alsof er een virus binnensloop
dat verbondenheid heet.”

(*) Freya is begeleidsterOCDe Beweging in Gijzenzele.
Het Orthoagogisch CentrumDe Beweging ondersteunt
volwassenenmet een beperking bij wonen,werken en
vrije tijd.

Freya*met Pierre

VOORHET
VOETLICHT
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Heb je recht op een verwarmingstoelage? 
Met de winter voor de deur, zetten we vaak de thermo-
staat een graadje hoger. Voor mensen die het financieel 
moeilijker hebben, bestaat er een verwamingstoelage. 
Het geldt niet voor aardgas via het stadsdistributienet 
of voor propaan en butaan in gasflessen. Je komt in aan-
merking voor de toelage als je een van deze brandstoffen 
gebruikt om je woning te verwarmen: huisbrandolie, 
verwarmings petroleum (type C) of bulkpropaangas EN 
als je tot een van onderstaande categorieën behoort

Categorie 1: de gerechtigden op een 
 verhoogde tegemoetkoming van de  
ziekte- en invaliditeitsverzekering

• weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, 
wees (WIGW)

• kind met een handicap met een verhoogde 
kinderbijslag

• langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder 
dan 50 jaar

• gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO of GIB)

• gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering 
voor personen met een handicap

• leefloongerechtigde
• gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp 

equivalent aan het leefloon

en het inkomen van je huishouden1 is lager of gelijk aan 
de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2:  
de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je huishou-
den is lager of gelijk aan 19 566,25 euro verhoogd met  
3 622,24 euro persoon ten laste2.

Categorie 3:  
de personen met schuldenoverlast
Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuld-
bemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld 
dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, 
de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. 
De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari en  
31 december 2020.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen 
schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. 
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een 
verwarmings toelage gegeven voor maximum 1 500 liter 
brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp 
aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum  
(type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 
euro.

Welke documenten heb ik nodig?
Je moet deze documenten voorleggen:

• een kopie van je identiteitskaart;
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
• indien je in een appartementsgebouw woont,  

een attest van de eigenaar of beheerder met de 
vermelding van het aantal appartementen waarop 
de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;

• voor categorie 3, een kopie van beschikking van 
toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde 
inkomensgrenzen zal het OCMW je inkomensgegevens 
en die van de leden van je huishouden via elektronische 
weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het 
OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlich-
tingen nodig zijn.

Meer info bij het OCMW of via het gratis telefoon-
nummer van het Sociaal Verwarmingsfonds:  
0800 90 929 of www.verwarmingsfonds.be.

De vermelde bedragen van de inkomens grenzen 
gelden onder voorbehoud van een eventuele 
indexaanpassing.

Waar en wanneer aanvragen?
Bij het OCMW Oosterzele binnen de zestig dagen na de 
levering.

Naar aanleiding van Covid -19 heeft het OCMW 
een aangepaste manier van werken. Neem 
eerst telefonisch contact op via 09 362 40 30 of 
info@ocmwoosterzele.be om af te spreken hoe je 
je aanvraag kunt indienen. 

1  Indien je eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekenings-
regels van toepassing.

2  Persoon ten laste: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld 
voor kinderen, dat lager is dan 3 330 euro
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OCMW en SOCIALE ZAKEN

Herinnering: vergeet je 
sociale toelage niet aan 
te vragen! 
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar via 
www.ocmwoosterzele.be of kunnen op telefonisch 
verzoek worden opgestuurd (09 362 40 30). De aan-
vraagformulieren moeten uiterlijk op 31 december 
2020 bezorgd worden op het OCMW, ter attentie van 
de voorzitter van het BCSD.

Het OCMW kent deze toelagen toe:
* inkomensgarantie (50 euro)
* personen met een handicap (50 euro)
* mantelzorgpremie cat. 2 (150 euro)
* mantelzorgpremie cat. 1 (250 euro)
* mantelzorgpremie voor palliatieve thuiszorg (300 euro).

Meer info via www.ocmwoosterzele.be Warme William …  
Ook in Oosterzele 
Gemeente en OCMW Oosterzele willen blijvend inzet-
ten op geestelijke gezondheid. Hierbij wordt erg vaak 
de jonge bevolking vergeten, want bij deze generatie 
lijkt eenzaamheid taboe! De deelname aan het project 
Warme William (een initiatief van het Fonds GavoorGeluk) 
is daarvoor uiterst geschikt. Daarom brachten we Warme 
William ook naar Oosterzele!

Een Warme William is iemand die écht naar je luistert: een 
vriend(in), een ouder, een leerkracht, ... Het is iemand die 
je uitnodigt om te vertellen wat je dwarszit. Iedereen zit 
wel eens wat minder goed in zijn vel. En dan is het fijn 
dat er een Warme William voor je klaarstaat. Een persoon 
die je kan vertrouwen. Iemand op wie je kan bouwen. 

Voor velen van ons is het zeer moeilijk om te praten als 
je je eenzaam, angstig of verdrietig voelt. Daar wil Warme 
William iets aan doen. Onderzoek toont aan dat praten 
helpt om je terug beter te voelen. Maar dat kan je pas 
doen als je het gevoel krijgt dat je je kwetsbaar kan en 
mag opstellen. Als je je veilig voelt bij je gesprekspartner. 
Iemand die je dat gevoel geeft is een Warme William. 

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk 
en zet in op het versterken van de veerkracht en het 
 mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. 
www.warmewilliam.be

Gezocht: 
COLLEGA’S VOOR
ONZE POETSPLOEG
Wij staan dagelijks in voor het poetsen bij bejaarde en 
hulpbehoevende personen in de gemeente. Misschien 
is dat ook wel iets voor jou?

Wat bieden wij aan?
• Team van topcollega’s
• Opleidingen en persoonlijke coaching
• Contract van zes maanden, met kans op con-

tract onbepaalde duur in de toekomst
• Goede verloning: vanaf 1 811 euro bruto per 

maand (voltijds). Voor het bepalen van de wedde 
worden alle overheidsdiensten, evenals de rele-
vante privé-diensten ten belope van maximum 
tien jaar in rekening gebracht

• Extra’s: maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, 
eindejaarstoelage en fietsvergoeding

• 26 vakantiedagen

Interesse?
Contacteer Marijke De Meyer - 
adjunct-algemeendirecteur – tel. 09 363 88 93
Je kandidatuur indien kan tot uiterlijk 15 december
a.s. via marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be 
of per post naar Gootje 2, 9860 Oosterzele
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Sfeervol fotograferen 
met aanwezig licht 
De stand ‘automatisch’ op je fototoestel lijkt handig, maar 
levert niet altijd het gewenste resultaat op. Dat geldt 
vooral bij situaties met weinig licht. Met het oog op 
donkere avonden en gezellige eindejaarsfeesten gaan 
we na wat de alternatieven zijn voor het fotograferen 
met flits. Je ontdekt hoe je met luttele theelichtjes een 
treffend portret kan maken en hoe je feestverlichting 
stemmig in beeld brengt. Voor deze cursus heb je een 
camera nodig waarvan je het diafragma en de sluitertijd 
zelf kan instellen. We werken heel praktijkgericht en 
oefenen samen verschillende opnametechnieken. Het is 
aangewezen dat je al een korte basiscursus (diafragma- 
en sluitertijdvoorkeuze) volgde. Breng je fotocamera, 
oplader en handleiding mee.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
 
Maandag 11, 18 & 25 januari + 1 februari van 
19.30 tot 21.30 uur - 43 euro | 32,5 euro | 
21,5 euro - Inschrijven bij Vormingplus Gent-
Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 met 
vermelding van de cursuscode 21DM8599 

Goed kiezen geeft kracht 
Je maakt de hele dag door keuzes, bewust of onbewust. 
Sommige beslissingen geven een goed gevoel, bij andere 
blijf je twijfelen. Vroeger werden veel beslissingen eerder 
vanzelfsprekend en vaak voor het leven genomen. Nu 
worden keuzes veel meer in vraag gesteld en worden 
ze vaak herdacht. Het is allemaal complexer geworden 
en het is niet altijd evident om er je weg in te vinden. 
We onderzoeken hoe je een realistische kijk kan krijgen 
op wat kiezen en beslissen eigenlijk is. Wat speelt er 
allemaal een rol in jezelf en buiten jezelf? Hoe verloopt 
een beslissingsproces? 

En waaraan kan je een goede beslissing herkennen? 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, 
PRH vzw
 
Maandag 8 februari van 19.30 tot 21.30 uur – 
12 euro | 9 euro | 6 euro 
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via 
www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 21PW8667

Stefan Blommaert over 
de toenemende invloed 
van China in de wereld 
Iedereen weet intussen dat China uitgegroeid is tot een 
economisch succesverhaal. Maar die economische ont-
wikkeling gaat er niet hand in hand met meer politieke 
vrijheid of rechten voor minderheden, integendeel. 
China wil deze economische macht nu ook verzilveren 
met meer invloed in de wereld. Hoe moeten we hierop 
reageren? Stefan Blommaert, China verslaggever voor 
de VRT, vertelt op meeslepende wijze de verhalen die 
we nodig hebben om beter te begrijpen wat er met 
China aan de hand is. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, 
Davidsfonds Oosterzele
 
Donderdag 4 februari van 20 tot 21.30 uur – 8 euro 
| 6 euro | 4 euro - Inschrijven bij Vormingplus Gent-
Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 met 
vermelding van de cursuscode 21AS8665
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Bibliotheek

MAXIMUM 30 MATERIALEN

per lener voor alle Route42 bibliotheken samen

RESERVEREN BINNEN ROUTE�2 IS GRATIS

Reserveren buiten Route42 kost 3 euro

INLEVEREN EN MATERIAAL OPHALEN 

kan in alle Route42-bibliotheken

VIA MIJN BIBLIOTHEEK KAN JE RESERVEREN

en de ophaallocatie kie�en

SLECHTS 2 KEER VERLENGEN

Een werk dat  door een andere lener werd

gereserveerd kan je niet verlengen

Na het verstrijken van de uitleentermijn betaal je 

€ 0,10/MATERIAAL/DAG

VANA� EEN OPENSTAAND BEDRAG VAN € 5

wordt jouw lidmaatschap geblokkeerd
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Cultuur

Alle voorstellingen in GC De Kluize 
zijn tot 13  december geannuleerd. 
Tickethouders worden op de hoogte 
gebracht van een eventuele nieuwe 
datum. Houd www.gcdekluize.be en 
de facebookpagina in de gaten voor 
actuele info. Contact: 09 363 83 30  
of reservaties@oosterzele.be.

Uit de Seniorenraad 
De Seniorenraad organiseert maandeljks een filmnamiddag  
in GC De Kluize. (onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen)

• maandag 18 januari: Noorse actie-drama Bølgen
• maandag 8 februari: het Vlaamse drama Offline
• maandag 8 maart: Amerikaanse misdaadfilm The Departed
• maandag 12 april: Belgische drama-mysteriefilm La fille inconnue
• maandag 3 mei: de Duitse thriller-dramafilm Das Leben der Anderen
• maandag 31 mei: de Nederlandse dramafilm Karakter

Telkens om 14 uur in de theaterzaal van GC De Kluize – toegangsticket: 5 euro
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Korte berichten

Feestdagen 2021 :  
een overzicht
Op deze dagen zijn geen begravingen en huwelijken mogelijk.

Feestdagen

vrijdag 1 januari Nieuwjaar

maandag 5 april Paasmaandag

zaterdag 1 mei Feest van de Arbeid

donderdag 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart

maandag 24 mei Pinkstermaandag

zondag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap

woensdag 21 juli Nationale feestdag

zondag 15 augustus Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart

maandag 1 november Allerheiligen

dinsdag 2 november Allerzielen

donderdag 11 november Wapenstilstand

maandag 15 november Feest van de Dynastie

zaterdag 25 december Kerstmis

zondag 26 december 2de Kerstmis

Brugdagen:
op deze dagen zijn begravingen wel mogelijk

zaterdag 2 januari Dienst bibliotheek en  
toerisme gesloten

vrijdag 14 mei sporthal geopend  
voor gereserveerde sporten

zaterdag 15 mei Dienst bibliotheek en  
toerisme gesloten

vrijdag 12 november sporthal geopend  
voor gereserveerde sporten

Sluitingsdagen eindejaar
In de eindejaarsperiode zijn de gemeentelijke diensten 
gesloten:

• donderdagnamiddag 24 december
• vrijdag 25 december
• donderdagnamiddag 31 december
• vrijdag 1 januari 2021
• maandag 4 januari

Wij helpen je graag verder vanaf dinsdag 5 januari 2021! Verbod op vuurwerk  
met oudejaar
Het afsteken van vuurwerk op oud en nieuw 
wordt verboden in Oosterzele. Daartoe werd in 
de gemeenteraad van 19 november een politie-
verordening goedgekeurd.
 
Het afsteken van vuurwerk brengt immers heel 
wat overlast met zich mee. Vuurwerk veroorzaakt 
ook jaarlijks opnieuw ongelukken, brand en brand-
wonden. Wanneer privépersonen op eigen initiatief 
vuurwerk afsteken, is er bovendien geen toezicht 
van de brandweer voorzien. Daarnaast zijn er ook 
ieder jaar ongevallen met opgeschrikte, uitgebroken 
en gewonde dieren. De beslissing tot het verbod 
werd dus ook genomen i.h.k.v. dierenwelzijn.

Er was eerder al een verbod voor particulieren om 
vuurwerk af te steken op andere momenten. Met 
deze wijziging zal er dus een algemeen verbod op 
vuurwerk voor particulieren gelden. 

Het blijft verboden om voetzoekers, thunderflashes, 
knal- en rookbussen of andere zaken te laten ont-
ploffen; ook het oplaten van wensballonnen blijft 
verboden. 

Daarnaast roept ook de brandweer op om  
‘te knallen zonder vuurwerk’.
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Activiteitenkalender 

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten zijn onderhevig aan de coronamaatregelen die op dat moment gelden.  
Neem zeker contact met de organisator om te checken of een activiteit kan doorgaan. 

woensdag 16 december  
– 19 uur 
workshop crea  
‘decoratie voor Kerst’ 
in polyzaal De Appelaar 
Femma

 saskiapruyt72@gmail.com

woensdag 16 december 
– 19.30 uur
kerstbloemstuk 
De Rots (Marktplein, Scheldewindeke) 

 Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

vanaf maandag 4 januari 
t.e.m. 28 juni 2021  
– om 17.30 of 19 uur
start to yoga (les duurt 1 uur) 
Femma  

 irene.de.leener@hotmail.com

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

 Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

iedere zondagmorgen  
– 9.30 uur
nordic walking 
Markt Scheldewindeke 
Ferm Scheldewindeke 
gratis 

 Nicole De Bacquer - 09 362 71 86

iedere dinsdag sinds  
6 oktober (15 lessen)  
– 20 uur
Hip en fit 
sporthal De Kluize
Ferm Scheldewindeke  

 Lieve Clinckspoor - 09 362 76 48

iedere eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand
Al-Anon 
GILO Oosterzele
anonieme hulp voor mensen die leven in 
de nabijheid van anderen die veel alcohol 
gebruiken en die daaronder lijden  

 Bel 03 218 50 56 en laat je doorverwijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

Contacteer ons



Gemeente osterzele 
wenst je prettige 
eindejaarsdagen!

Blijf lokaal winkelen 
en steun zo onze 
handelaars. 
#samentegencorona


