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Laat de zomer maar komen

De seizoenwissel wordt stilaan merkbaar. Het lijkt wel of alle pijlen
zijn gericht op de zomervakantie. Ook bij het lezen van deze editie
van het infozine, loert de grote vakantie om het hoekje. 

Dit jaar geeft de Superkinderdag opnieuw het startsein voor de
zomer! Op 24 juni zijn alle kinderen welkom vanaf 13 uur aan sport-
hal De Kluize om te genieten van het leuke activiteitenaanbod. Bo-
vendien organiseerde de dienst Sport en Jeugd een waaier aan
sportkampen en grabbelpasactiviteiten. Is je kind een sportieveling,
avonturier en/of een speelvogel? Check dan snel de vrijetijdsbro-
chure  voor meer informatie. 

Naast de activiteiten georganiseerd vanuit de gemeentediensten bie-
den de vrijwilligers van de speelpleinwerking heus kriebelplezier

waar kinderen van 4 tot 12 jaar zich kunnen uitleven. Hun gewaar-
deerde inzet is onmisbaar in het Oosterzeelse vrijetijdsaanbod! Bin-
nenkort zullen de speelpleinertjes kunnen ravotten op de nieuwe
speelweide achter het lokaal dat in gebruik wordt genomen door
Chiro Tel Aviv.  

Op 20 april ondertekenden het oudercomité Chiro Tel Aviv en het
gemeentebestuur een gebruiksovereenkomst voor veertig jaar. De
overeenkomst gaat over het oude fitnesslokaal Adonis op de Win-
dekekouter. De huidige lokalen rechtover de parking van de sporthal
zijn niet meer geschikt voor wekelijks gebruik door de jeugdbewe-
ging. Ook de speelpleinwerking zal in de vakanties het nieuwe lokaal
kunnen gebruiken voor hun activiteiten. 

Ook voor de volwassenen heeft de Gemeente vrijetijdsplannen in
petto ... Op donderdagavond 1 juni stelt GC De Kluize het nieuwe cul-
tuurseizoen voor. De voorstelling schetst het nieuwe cultuuraan-

bod voor het komende seizoen. Iedereen zal in het programma wel
een spekje naar bekje weten te vinden. 

Wie nog geen kijkje is gaan nemen op Facebook … de Gemeente is
ook steeds te volgen via de fb-pagina GemeenteOosterzele. Wat na-
tuurlijk minder gezellig klinkt, zijn de nakende belastingaangiften.
Wie graag bijgestaan wordt door de specialisten terzake, kan op
donderdag 18 mei in onze bib terecht. Tussen 15 en 19 uur helpen
twee medewerkers van de FOD Financiën je er graag bij je aangifte.
Wat je precies moet meebrengen, lees je op pag. 6. 

Met de zomer in zicht, staan ook de examens voor de deur. Ik wens
alle studenten veel steun en “leerplezier” door deze minder leuke
periode. 

Hanna Courtijn
schepen voor Jeugdzaken, Communicatie en ICT,
Ontwikkelingssamenwerking
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Groepsaankoop zonnepanelen

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!

Nog tot 9 mei kan je als inwoner van Oost-Vlaande-

ren gratis en vrijblijvend inschrijven voor de tweede

groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-

Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten

en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

Vorig jaar organiseerde Provincie Oost-Vlaanderen
voor de eerste keer een groepsaankoop zonnepanelen.
Meer dan 10 000 Oost-Vlamingen schreven zich in. Uit-
eindelijk werden meer dan 2 800 installaties geplaatst
wat overeenkomt met 12 voetbalvelden aan zonnepa-
nelen. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg inte-
ressante investering, die meer opbrengt dan spaargeld
op de bank. Voor de tweede keer krijg je de kans om
ook via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen
aan een groepsaankoop zonnepanelen. 

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ervoor gekozen
om deze groepsaankoop te organiseren om zo duur-
zame zonne-energie toegankelijker te maken voor haar
inwoners. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een
scherp groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie
van de Provincie om samen met inwoners, organisatie,
steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van
een klimaatgezond Oost Vlaanderen. De Provincie wil
de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen
en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a.
door maximaal in te zetten op energiebesparing en
productie van hernieuwbare energie.
Ook Oosterzele ondersteunt dit initiatief. 

Hoe werkt de groepsaankoop?

1. Inschrijven: je kunt je tot en met 9 mei gratis en vrij-
blijvend inschrijven.

2. Veiling: op 10 mei vindt de veiling plaats. Enkel le-
veranciers die het kwalificatieproces met positief
resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen aan
de veiling en hun scherpste prijs bieden. 

3. Persoonlijk voorstel op maat: vanaf 29 mei ontvang
je een persoonlijk voorstel op basis van jouw in-
schrijvingsgegevens met een indicatie van jouw ren-
dement. 

4. Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Alleen dan
accepteer je het persoonlijk voorstel voor 30 juni. 

5. Installatie: Je gegevens worden doorgestuurd naar
de winnende leverancier. Na een inspectie zal jouw
zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden. We
streven ernaar om alle installaties af te ronden voor
1 januari 2018.

Wie kan deelnemen?

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn
van het dak, of huurders die expliciete toestemming
hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De
groepsaankoop houdt rekening met een maximum van
10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met
ongeveer 40 panelen). Ook als kleine of middelgrote
onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars
(VME) kan je je inschrijven.

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Onuitputtelijke energiebron

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. In te-
genstelling tot schaarse grondstoffen zoals olie, gas en
steenkool.
Besparen op energiekosten

Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor
bespaar je jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is
een installatie op minder dan tien jaar terugverdiend.
Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interes-
sante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op
de bank. Daarna betaal je minstens 15 jaar een veel la-
gere elektriciteitsrekening. 
Grotere onafhankelijkheid

Hoe meer stroom jouw zonnepanelen opleveren, hoe
minder stroom je nodig hebt van je energieleverancier.
Vermindering CO2-uitstoot

Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de
vermindering van CO2-uitstoot en aan een klimaatge-
zond Oost-Vlaanderen. 

Meer info

Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, bel naar het
gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17
uur) of e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.
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Onze markt vierde

Zeventig jaar; dat is een verjaardag die niet zomaar
mag voorbijgaan … ook niet voor de Markt in Schelde-
windeke. Tijdens de jubileumweek van 9 – 17 april
stonden de deuren van de tentoonstelling open voor
iedereen. Op woensdag 12 april bracht de paashaas
een bezoekje aan de jubileummarkt.

KORTE BERICHTEN

Volg Gemeente Oosterzele

Sinds 1 september 2016 heeft Oosterzele ook de facebookpagina GemeenteOosterzele gelanceerd. Op de hoogte
blijven van nieuwtjes, algemene info, evenementen, … Volg ons dan via      GemeenteOosterzele.

Je kunt ook nog steeds inschrijven om de digitale nieuwsbrief van Gemeente Oosterzele te ontvangen; een andere
manier om op de hoogte te blijven van het gemeentelijk beleid is door in te schrijven om de dagorde van de ge-
meenteraad te ontvangen. Interesse? Stuur een mailtje naar info@oosterzele.be

Oosterzele neemt afscheid van Lucien Oosterlinck

Op 1 april l.l. overleed Gijzenzelenaar Lucien Oosterlinck op 87-jarige leeftijd. Tijdens een ontroerende 
herdenkingsplechtigheid in de Sint-Bavokerk namen honderden mensen afscheid. Lucien startte in 1956 als pers-
fotograaf; daardoor bouwde hij een indrukwekkend fotoarchief op. Voor de fusie van '76 was hij ook gemeente-
raadslid in Gijzenzele. Gemeente Oosterzele kon steeds op Lucien rekenen om tal van activiteiten in beeld te
brengen. Bedankt voor de jarenlange en gewaardeerde samenwerking!
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Tijdig reisdocumenten aanvragen met vakantie in vooruitzicht

De vakantieperiode staat voor de deur … Voor dienst
Burgerzaken is dat traditioneel een drukke periode
voor het aanvragen van reispassen, kids-id, … Ga je

deze zomer met vakantie? Kom dan tijdig naar het ge-
meentehuis om je reisdocumenten aan te vragen.

Sluitingsdagen

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
- donderdag 25 mei: O.L.H.-Hemelvaart
- vrijdag 26 mei: brugdag

- maandag 5 juni: pinkstermaandag

Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend.

BURGERZAKEN

Oosterzele herdenkt meidagen 1940

Gemeente Oosterzele herdenkt samen met het Gijzels
Genootschap van de kerkuil de meidagen 1940.Dat ge-
beurt op zaterdag 20 mei a.s. met eerst een plechtig-
heid in Kwatrecht; daarna gaat het richting Gijzenzele
waar om 11 uur de plechtigheid aan het monument
start. 

Om 11.45 uur gaat het richting de bunker in de Kerk-
straat waar i.s.m. IZOO nog een kleine plechtigheid ge-
organiseerd wordt. Om 12.15 uur wordt de
aanwezigen een receptie met een 'echt Gijzels bier'
aangeboden in de kerk ('t Gijzelaarke - zie ook vorige
editie van het infozine).
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Gemeente en FOD Financiën 
helpen bij je belastingaangifte – NIEUWE LOCATIE!

De Gemeente Oosterzele organi-
seert i.s.m. de FOD Financiën (Par-
ticulieren Beheer Dendermonde
Team 7) een zitdag voor het invul-
len van de aangifte personenbelas-
ting aanslagjaar 2017 (inkomsten
van het jaar 2016). Deze zitdag
vindt plaats op donderdag 18 mei

van 15 tot 19 uur in de bib 
(Stationsstraat 13).

Wat breng je mee?

• de papieren aangifte (indien je er
een ontvangen hebt)

• het aanslagbiljet van het aanslag-
jaar 2016

• alle fiches m.b.t. lonen, pensioe-
nen, werkloosheidsuitkeringen,
uitkeringen in geval van ziekte of
invaliditeit, vakantiegeld, …

• de attesten i.v.m. al dan niet hy-
pothecaire leningen

• de attesten i.v.m. pensioenspa-
ren, levensverzekeringen, …

• het attest i.v.m. dienstencheques
• de attesten i.v.m. kinderopvang
• de bewijsstukken m.b.t. betaalde

onderhoudsuitkeringen

• de bewijsstukken (factuur, attest
en bewijs van betaling) m.b.t.
energiebesparende uitgaven;
enkel nog dakisolatie mogelijk.

Tot uiterlijk 29 juni 2017 kan je
ook elke werkdag van de maand

mei van 9 tot 12 uur en elke werk-
dag van de maand juni van 9 tot 15
uur terecht voor het invullen van je
belastingsaangifte in de kantoren
van Particulieren Beheer Dender-
monde Team 7 – Heilig Hartplein
35 in 9620 Zottegem.

FINANCIËN

SPORT EN JEUGD

Overeenkomst Gemeente – jeugdbeweging

Gemeente Oosterzele en ouderco-
mité chiro Windeke vzw onderte-
kenden op donderdag 20 april
2017 de gebruiksovereenkomst
i.v.m. het gebruik van het gebouw
Adonis op de Windekekouter 51A
in Scheldewindeke. De overeen-
komst werd afgesloten voor een
periode van veertig jaar. 

Het gebouw is sinds een aantal
maanden eigendom van de Ge-
meente Oosterzele. Chiro Tel Aviv
was al even op zoek naar een
nieuwe locatie omdat hun huidige
lokalen bouwvallig zijn. Een moei-

lijke en moeilijk realiseerbare
zoektocht. Chiro Tel Aviv en het
verbonden oudercomité hebben
intussen verbouwingsplannen ge-
tekend en willen met een enthou-
siaste ploeg vrijwilligers en leiding
het gebouw startensklaar maken
voor hun wekelijkse jeugdwerking.

De site rond sporthal De Kluize
wordt in het kader van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan opnieuw uitge-
tekend.
De Gemeente neemt het aanleggen
van het buitenterrein voor zijn re-
kening: het inzaaien van een gras-

veld en aanleggen van een terras,
het realiseren van een toegang aan
het fietspad en het plaatsen van
een afsluiting. De werken zullen
vermoedelijk binnen twee jaar ge-
realiseerd zijn.

In de paasvakantie en de zomerva-
kantie zal de gemeentelijke speel-
pleinwerking het gebouw ook
gebruiken. De kleuters zullen in
deze lokalen en op het grasveld, af-
gezonderd van het drukke gebeu-
ren, naar hartenlust kunnen spelen
en ravotten.

© Pixabay - FirmBee
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Sportgala: kom mee genieten

Iedereen welkom op het Sportgala op vrijdag 19 mei a.s. De editie 2017 vindt plaats in GC De Kluize en start om
20 uur. Inschrijven is verplicht en kan via sportdienst@oosterzele.be
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De Superkinderdag 
is een bruisende dag 
vol leuke animaties 
voor kinderen van 

4 tot 12 jaar
Op zaterdag 24 juni van 13 tot 

17 uur. Alle attracties zijn
toegankelijk van 13 tot 16.30 uur. 
Kom dus zeker op tijd zodat je 

alles kan uitproberen en 
beleven. Om 16.30 uur start 
onze kinderfuif Springding, 
een ware openluchtdisco!

Kom vrijblijvend een 
kijkje nemen op onze 

openluchtsite aan 
Sporthal De Kluize, 

Sportstraat 5 in 
Oosterzele.

Schminkstand, kapsalon, 
springkastelen, 

kauwgombal-spuwen, 
gewichtheffen, 

gratis ijsje,... 

Je hoeft niet in te schrĳven. Iedereen 
is vrĳblĳvend welkom! Meer info bĳ:  
Dienst Sport en Jeugd - Elise Lippens 
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele
09 363 84 22 - jeugddienst@oosterzele.be
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Kom de Klepmolen 
bezoeken

Vanaf dit jaar verkopen de molenaars van de Klepmo-
len voor het eerst biomeel. Deze maand kan je hiervoor
in De Klepmolen terecht op 7 en 28 mei. Elke vrijdag
en zaterdag kan je het biomeel ook aankopen in de Pa-
tisson (Houte 35).

De Klepmolen is elke 1ste zondag van de maand te be-
zoeken.

Zomerfietszoektocht 
Oosterzele

vtbKultuur Land van Rode organiseert in samenwer-
king met Bibliotheek en Toerisme een fietszoektocht
in Oosterzele die loopt van 15 juni tot 30 september
2017.
De fietszoektocht loopt doorheen de zes deelgemeen-
ten van Oosterzele.  De manier om nieuwe plekjes te
ontdekken en te genieten van de prachtige natuur van
onze gemeente!
Het deelnemingsformulier is vanaf 15 juni beschikbaar
in de bibliotheek. Er zijn tal van mooie prijzen aan ver-
bonden.

Save the date! Kunstroute
op 19 en 20 augustus

vtbKultuur en Bibliotheek en Toerisme plannen een
eerste Kunstroute. Op verschillende locaties wordt
kunst van hedendaagse kunstenaars tentoongesteld …

Stokerij Van Damme 
bezoeken

Vanaf 17 mei kan je op woensdag- en zaterdagna-

middag voortaan ook individueel een gegidste rond-
leiding mee volgen. Telkens om 16 uur geeft een gids
een rondleiding langs de installaties en maakt je weg-
wijs in de geheimen van de jeneverstokerij.

Inschrijven kan via de bibliotheek van Oosterzele. Je
betaalt 3 euro per persoon voor de rondleiding.

TOERISME
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Digicafé

Digicafé | Foto’s op je pc zetten

Het hele jaar door maakte je veel foto’s en video’s: van
een vakantie, een uitstapje of leuk feestje. In deze
workshop leer je hoe ze je makkelijk op je windows-pc
kunt zetten. Breng indien mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro - donderdag 1 juni van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Wolkdiensten

In een cloud bewaar je al je favoriete foto's, video's, mu-
ziek, bestanden, … veilig online, heb je er op elk ogen-
blik toegang toe en kun je hem met familie en vrienden
delen op al je toestellen.
We zien een aantal bekende clouds zoals OneDrive,
iCloud, Google Drive en Dropbox en leggen uit hoe je
die kan aanzetten, beheren en laten samenwerken met
je pc en tablet.

Prijs: 3 euro - donderdag 8 juni van 14 tot 16 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Digitaal vragenuurtje

Heb je drempelvrees voor het gebruik van een compu-
ter of internet, lukt het aanmaken van een e-mailac-
count niet, loop je vast in een programma of heb je
andere problemen of vragen … dan kan je in de bib te-
recht voor persoonlijke hulp.

Nieuw in Oosterzele:
het vragenuurtje breidt uit!

Sinds kort hebben we iemand aan boord die uit de IT-
sector komt. Dit geeft jullie de mogelijkheid om op wat
moeilijker vragen een antwoord te krijgen.
De persoonlijke aanpak blijft, dus afspraak in de bib op
maandagnamiddag van 14 tot 17 uur.

Maak op voorhand een afspraak met Tanja via
tanja.vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 81 17 en
geef door met welke concrete digitale vraag/vragen je
worstelt.

Nieuw! Bezoek het Tablet Café

In het Tablet Café in de bib kan je terecht met allerlei

vragen over tablets.

Heb je een iPad of een ander tablet, en wil je graag wat
tips en trucs opdoen? De bib helpt je graag verder tij-
dens het maandelijkse Tablet Café. Tablet Café is geen
cursus, maar een informatiemoment waarbij onze me-
dewerkers je verder helpen bij een kop koffie. We
geven je leuke en handige tips om alles uit je tablet te
halen.

Ook is dit een uitgelezen moment om tips en trucs uit
te wisselen met andere tabletgebruikers. Ben je zelf er-
varen met een tablet en wil je je kennis delen, ook dan
ben je van harte welkom!

Wanneer: elke 1ste vrijdag van de maand van 13.30
tot 15.30 uur
Deelname: graag vooraf inschrijven. Vergeet vooral je
tablet niet mee te nemen!

Eco-comedy De Smoestuinier
met Steven Vromman - 
Low Impact Man

Pesticiden, RoundUp, glyfosaat … Het lijken niet met-
een begrippen die je tegenkomt in een comedyshow.
Toch vormen pesticiden de rode draad in de nieuwe
show van Steven Vromman, die hij speciaal voor de
nieuwe Veltcampagne 2020pesticidevrij gemaakt
heeft. Tijdens deze Smoestuinier gaat de Low Impact
Man met het publiek op zoek naar de smoezen waarom
zo veel mensen nog pesticiden gebruiken, maar tegelijk 





12 www.oosterzele.be

geeft hij er op zijn eigen komische manier een draai
aan waarmee je niet anders kan dan ‘groen’ lachen.
Train alvast je lachspieren en smeer je stem: meezin-
gen met het Monsanto-protestlied is toegestaan.

Steven Vromman verwierf bekendheid met zijn tv-pro-
gramma Low Impact Man en dat is meteen ook de titel
waarmee hij momenteel theatershows maakt en uit-
voert in Vlaanderen en Nederland.

Donderdag 8 juni om 20 uur in de bibliotheek Oos-

terzele - toegang gratis. - Mina-raad i.s.m. Velt

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of biblio-

theek@oosterzele.be

Vorming in de bib

Fotograferen, een introductie

Je krijgt praktische tips waar je direct mee aan de slag
gaat. Breng een spiegelreflexcamera of een goede sys-
teemcamera mee die manueel kan ingesteld worden.
Breng de nodige kabeltjes mee.

Zaterdagen 6 en 13 mei van 9.30 tot 12 uur

Inschrijven via Vormingplus VLAD: 09 330 21 30 of

www.vormingplus-vlad.be

Prijs: 46 euro | Sociaal tarief: 9 euro

Ons voedsel

Piet Vanthemsche (ex-Boerenbond voorzitter) en Gert
Engelen (Vredeseilanden) gaan in gesprek over duur-
zame landbouw, industriële landbouw versus klein-
schalige familiale landbouw, organische (bio) versus
gangbare landbouw, duurzame consumptie (wat heeft
het voedsel op ons bord te maken met de toekomst van
onze kinderen en van onze planeet), ... Een boeiende
avond over wat er via welke weg op ons bord komt.
(i.s.m. GROS)

Woensdag 17 mei om 20 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 4 euro

Antarctica en klimaatverandering

Koen Meirlaen (aardrijkskundeleraar middelbaar on-
derwijs) won met zijn klas een wedstrijd rond de kli-
maatopwarming en mocht meer dan 2 maanden in
Antarctica verblijven samen met de poolwetenschap-
pers. Koen vertelt in een boeiende lezing over zijn
avonturen in Antarctica. Aan de hand van prachtig
beeldmateriaal vertelt hij over de onderzoeken, over
het klimaatverhaal, over de onbeschrijflijk mooie na-
tuur en overleven in de extreme koude. Uiteraard kom
je veel te weten over het Belgische poolstation: het
Princess Elisabeth Antartica-station, uniek om zijn
zero-emissie karakter. (i.s.m. Davidsfonds)

Dinsdag 23 mei om 20 uur

Inschrijven via de bib: 09 362 81 17 of 

bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: 6 euro voor bib- of Davidsfonds-leden, 8 euro voor

niet-leden

Help! Ik ben een tiener met een
schrijfkriebel!

BoekGoesting doet jong en oud meer zin krijgen in
lezen en schrijven. Met concrete, praktische en frisse
opdrachten prikkelen we drie heerlijke voormiddagen
jouw tienerschrijfbrein.
Opgelet: deze intensieve cursus is niet zonder gevaar.
We halen alle inkt uit je pen en/of laten je als een gek
tekeer gaan op je toetsenbord. Be prepared!
Praktisch: 12-16 jaar
28-29-30 augustus 2017, van 9.30 tot 12.30 uur
Max. 12 hoofdpersonages 
Bibliotheek Oosterzele
Alle info via Nathalie.stroobant@hotmail.com of
www.boekgoesting.com
Prijs: 75 euro (lesmateriaal, muzedrankje en -tussen-
doortje inbegrepen)

Bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - 09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be - biboosterzele.blogspot.be
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CULTUUR

Locatieproject Buiten De Lijnen

Alles begint met een lijn.
Dat kan een rechte lijn zijn,
Of een kromme.
Een gebroken lijn, 
Of een niet te overschrijden lijn.

Maar op een dag beslist iemand een lijn te trekken.
Dwars door een plein.
Dwars door een huis.
Dwars door een dorp.
En die lijn verdeelt het dorp in twee kampen.

De strijd kan beginnen.
Wat zet je in om te bewaren wat je hebt?

L’ Etude (nu slaat de chaos toe) – 

Sofie Palmers, Sien Eggers en Jessa Wilde-

meersch – Theater - 

donderdag 18 mei om 20 uur

Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich aan een
studie over Shakespeare. Ieder heeft hier zo haar eigen
reden voor. Ze drinken wijn. Verliezen zich in taal en
onderzoeken Shakespeares vrouwenrollen in zichzelf,
gaande van Lady Macbeth, tot de getemde feeks, van
Portia tot Ophelia. Naarmate de studie vordert ver-
mengen de levens van de drie vrouwen zich steeds
meer met de rollen van Shakespeare en omgekeerd,
met alle gevolgen vandien…
Kom kijken en laat je meevoeren door Eggers (Eigen
Kweek, …), Wildemeersch (Het Nieuwstedelijk, De Ka-
vijaks) en Palmers (De Koe, SKaGeN, De Helaasheid Der
Dingen), drie rasactrices die hun krachten bundelen in
deze wervelende Shakespeare-trip.

Concept: Jessa Wildemeersch i.s.m. Sofie Palmers en
Sien Eggers
Tekst en spel: Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wil-
demeersch naar William Shakespeare
Coaching dramaturgie: De Koe
Coaching spel: Jan Eelen
Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3

Tickets: 18 euro (standaard), 17 euro (60+),
16 euro (-19, studenten) via 09 363 83 30,
reservaties@oosterzele.be, www.gcdekluize.be

Aperitiefconcert cello en saxofoon – 

Amber Docters Van Leeuwen (cello) en

Andy Dhondt (saxofoon) - coproductie met

SAMWD - zondag 21 mei om 11 uur

Amber en Andy leerden elkaar toevallig kennen in
2014 bij een opnamesessie van Jef Neve. Uit deze ont-
moeting werd een fonkelnieuw Nederlands-Belgisch
kamermuziekduo geboren. Zij gaan in hun werk en re-
pertoire geen enkele uitdaging uit de weg en staan he-
lemaal open voor nieuwe expressiemogelijkheden. 
Op het programma staat spannende muziek in een ei-
gentijds jasje: over genres heen en op een vaak verras-
sende manier wordt gestalte gegeven aan de expressie
van cello en saxofoon. Twee instrumenten die elkaar,
vreemd genoeg, soms heel dicht kunnen benaderen in
timbre. 

Waar: Theaterzaal GC De Kluize, Sportstraat 3
Tickets: 10 euro (standaard, 6 euro (-19, studenten)
incl. zondags aperitief
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BK wielrennen 

voor junioren

Nadat Landskouter in 2015 de locatie
was voor het BK veldrijden voor aspi-
ranten, doet Oosterzele nu dienst als
landschap voor het BK wielrennen voor
junioren. Op zondag 28 mei verschijnen
de dames en heren junioren er aan de
start. Iedereen welkom!

Programma

• Dames junioren – start om 11 uur
voor 7 ronden van 10 km.

• Heren junioren – start om 14.30 uur
voor 13 ronden van 10 km

Start en aankomst t.h.v. GC De Kluize

– www.bkoosterzele.be

Kampioen!

Zondag 18 april mocht VW Gijzel Oosterzele vieren! Ze wonnen immers de strijd om derde provinciale C van buur
Moortsele. Proficiat!



15

Gezocht: jongeren die
unieke week willen 
beleven in Gijzenzele

Tijdens de paasvakantie en de zomermaanden organi-
seert Joka kampen voor jongeren in woonzorgcentra,
voorzieningen voor personen met een beperking, psy-
chiatrie en asielcentra. De jongeren (16+) leven een
week in de voorziening, geven de bewoners extra aan-
dacht en organiseren animatieactiviteiten voor hen. Zo
bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een weekje an-
dere en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om nooit
te vergeten! 
OC De Beweging in Gijzenzele hecht veel belang aan
een warme en persoonlijke omgeving voor haar bewo-
ners. Zij beseffen ook dat jongeren een grote meer-
waarde bieden om de buitenwereld binnen te brengen
in hun voorziening op een positieve en speelse manier. 
Daarom besloot Gijzenzele een Joka-kamp te orga-

niseren van 6 tot 11 augustus. Er zijn nog steeds

plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp! 

Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk
in de zorgsector?
Doe je dit graag in groep samen met andere jongeren?
Dan is een Joka-kamp zeker iets voor jou!

Je vindt de volledige kampkalender en alle informatie
op www.jokaweb.be. Schrijf je in via de website en dan
kan het aftellen naar de zomer beginnen! Tot op kamp!
Heb je vragen over onze werking? Aarzel niet om ons
te contacteren: Joka: Liefdadigheidstraat 39, 1200
Brussel - 02/248 10 42 - info@jokaweb.be

Joka doet mij openbloeien en beseffen dat dit werk en

omgaan met mensen met een beperking mijn droomjob

is! – Vicky, 19 jaar

Je kan volledig jezelf zijn. Zelfs het kleinste gebaar wordt

geapprecieerd door de mensen. Dat is echt ontroerend!

– Sam, 16 jaar

OOSTERZEELSE ZOEKERTJES

Oosterzele feest op 9 juli

Jan De Wilde & Vrienden -

Dag meneer De Wilde

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het
na zijn eerste tv-optreden in 1965 en hij is het ook
nog in 2017. Meer dan vijftig jaar muziekgeschie-
denis in een leven. Jan is een unieke vertegenwoor-
diger van de eerste generatie Vlaamse
kleinkunstartiesten. Moeiteloos behield hij zijn
status. Dankzij liedjes die tot onze culturele ziel
zijn gaan behoren: Joke, Een vrolijk lentelied, Wal-
ter, Eerste sneeuw, Fanfare van honger en dorst …

De voorbij jaren trok hij voor het eerst sinds heel
lang weer op tournee. Langs de grote cc’s en
schouwburgen. De Dag meneer De Wilde Theater-
tour overtrof alle verwachtingen en was (zo goed
als) volledig uitverkocht. Jan speelde meer dan
vijftig concerten en palmde en passant ook Dra-
nouter, Boterhammen in het Park en de Gentse
Feesten in.

Op 9 juli staat Jan De Wilde ‘ongegeneerd’ op het
podium van GC De Kluize. Witgallig zilvergrijs, on-
navolgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzer-
sterk. Met het beste uit wat hij ooit op plaat zette
en met nieuwe liedjes, zoals Wals met Mathilda, de
intrigerende cover van de Tom Waits song Tom
Traubert’s Blues.

Info en tickets: online via www.gcdekluize.be of
via reservaties@oosterzele.be of bij de cultuur-
dienst in het GC.
Tickets kosten 14 euro, aansluitend trakteren we
op verse frietjes!

© Kris Croonenberghs
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Kom eens een kijkje nemen

Warme oproep aan alle liefhebbers van het groene
laken uit Oosterzele en omstreken!
Biljartclub Kunst en vermaak is op zoek naar mensen
die interesse hebben om in een ontspannen sfeer
samen te biljarten, al dan niet in competitieverband.
Het gaat om het biljartspel zonder gaten (carambole). 
Ze komen elke zondagvoormiddag vanaf 10 uur en elke
maandagavond vanaf 19.30 uur samen in de polyzaal
van het IZOO. De polyzaal is nu een gezellig café en

vervangt de vroegere parochiale kring op het Dorp.

Ken je de zaal nog niet, ga er dan zeker een kijkje

nemen. Iedereen is er welkom! De ingang is duidelijk
te herkennen aan de oude ingang van de school, de
trapjes omhoog aan het gebouw met de gekleurde
ramen en dan rechtdoor.

Een eigen keu is niet nodig; er zijn er steeds voorradig
in het lokaal . Jong en minder jong: twijfel niet en
spring gerust eens binnen, altijd welkom!

Meer weten?

Piet Verstraeten - Vinkemolenstraat 13 –
tel. 09 362 99 22 
Dirk Van Gendt - Morestraat 22 – tel. 09279 21 51 
Robert Lootens - Groenweg 4A - tel 09 362 78 20

MEIMAAND
SANDALENMAAND

Vrijhem 66
9860 Oosterzele-Balegem

tel. 09 362 57 78

.LACREA.bewww

SCHOENE

met advie

9860 Oosterzele-Balegem
tel. 09 362 57 78

.LACREA.be

LADNSA N EERES, HEMAR DOOVN EL NERDENIN KN E

Open
g tot vrijdada

teza grda

dins
0 uur tot 18.3  

0 uur tot 18 u

gg tot vrijda
13.30 uur tot 18.30 uur

9.30 uur tot 18 uur

Wie een fuif, buurtfeest of ander evenement organi-
seert, is verplicht het college van burgemeester en
schepenen daarvan op de hoogte te brengen. Om het
de organisator gemakkelijker te maken, heeft het ge-
meentebestuur een formulier ‘aanmelding van een
evenement’ ontwikkeld waarop je als organisator alle

relevante informatie kan invullen. Vul dit formulier in
vanaf de datum dat het evenement vastligt en dien het

ten laatste zes weken voor het evenement in. Hou
er rekening mee, dat hoe later je dit formulier invult,
hoe later je eventuele toelatingen krijgt.. Meer info via
www.oosterzele.be/Vrijetijd/Evenementen.aspx

Evenement organiseren? Vul tijdig je aanvraag in!

© Pixabay - wadesign
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Vakantieplannen? Vraag tijdig reistoezicht aan

Misschien heb je reisplannen: een trip naar de zon, een
weekendje weg, een avontuurlijke reis naar een verre
bestemming of een midweek aan de Belgische kust.

Tijdens je afwezigheid kan je op beide oren slapen. De
diensten van politie Rhode en Schelde houden een
oogje in het zeil en voeren, indien je dat wilt en aan-
vraagt, regelmatig controle uit aan je woning. 

De politiezone biedt alle inwoners van Oosterzele, De-
stelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele gratis af-
wezigheidstoezicht aan! Terwijl je van de rust geniet
op reis, patrouilleren de medewerkers op regelmatige

tijdstippen aan je woning. Zij doen een rondgang en
controleren of alles in orde is. Je kunt een contactper-
soon naar keuze opgeven; mocht er zich een calamiteit
stellen, verwittigen de politiemedewerkers deze per-
soon.

Hoe aanvragen?

Je vult het aanvraagformulier in dat je vindt op
www.lokalepolitie.be/5418 en bezorgt het aan het po-
litiecommissariaat. Op de website vind je ook de nut-
tige brochures Checklist voor ik vertrek en Beveilig uw

woning; twee brochures vol nuttige tips over inbraak-
beveiliging.

Vraag gratis diefstalpreventieadvies aan

Politiezone Rhode en Schelde werkt mee aan de inte-
grale en geïntegreerde aanpak als antwoord op de in-
brakenplagen die ons land sinds jaren teisteren. We
voorzien zowel in repressieve acties (zoals gerichte
controle) als in de preventieve benadering, zoals infor-
matieverschaffing inzake diefstalpreventieadvies
(DPA).

Gratis beveiligingsadvies

Onze specialisten komen - op aanvraag - bij je langs
voor het verschaffen van een gratis anti-diefstal advies.
Neem gerust contact op met onze preventiedienst en
vraag naar de dienst preventie. Je kan het gratis dief-
stalpreventieadvies ook aanvragen via het formulier

op http://www.lokalepolitie.be/5418/vragen/preven-
tie/diefstalpreventie-algemeen

Commissariaat Oosterzele

Windekekouter 54 in Oosterzele - tel. 09 363 73 73 -
info@politie5418.be

maandag 14 tot 20 uur
dinsdag gesloten
woensdag 13 tot 17 uur
donderdag gesloten
vrijdag 9 tot 12 uur
zaterdag gesloten
zondag gesloten

VEILIGHEID

Wij helpen de bijen! Help mee en win!

Waar gaat het over?

Oosterzele wil er alles aan doen om een bij-vriende-
lijke gemeente te worden en wil ook zijn inwoners aan-
sporen om hieraan mee te werken. Bijen hebben
nestruimte en voedsel nodig. Een bijenhotel (groot of
klein) is ideaal voor de wilde bij. 

Wedstrijd!

Oosterzele schenkt via loting tien waardebonnen ter
waarde van 50 euro aan inwoners die:
• Een bijenvriendelijke bloemenborder aanleggen

en/of
• Een bijenhotel(letje) plaatsen
Een bijenhotel bestaat in vele vormen, maten en uit-
voeringen. Je kan het dus heel eenvoudig zelf maken
en er je fantasie op botvieren.

Iedere Oosterzelenaar kan aan deze wedstrijd deelne-
men, maar moet zich hiervoor uiterlijk op 31 mei a.s.
inschrijven bij dienst Milieu en Duurzaamheid in het
gemeentehuis - 09 363 99 36 of hilde.vanhecke@oos-
terzele.be . De deelname is gratis.
Elke deelnemer ontvangt een tuinprikker met het logo
van meneer Bie. Plaats deze prikker bij je bijenhotel of
bloeiende border of beide, neem een (mooie) foto en
bezorg deze terug aan dienst Milieu of Duurzaamheid.

Op 30 september sluiten we de wedstrijd af met het
verloten van de tien waardebonnen. 

Alle info over bij-vriendelijke planten en deze wed-
strijd vind je op http://www.oosterzele.be/Wonen/
Milieunatuurenduurzaamheid/Dieren/DeBij of bij
dienst Milieu en Duurzaamheid.
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Activiteitenkalender

• maandag 8 mei: bedevaart naar Kerselare met
KVLV Scheldewindeke - www.kvlv-scheldewindeke.be
• woensdag 10 mei - 19 uur: permacultuur en sa-

mentuinen in PC Caritas (Caritasstraat 76 in Melle) -
Erfgoedcel Viersprong Land van Rhode - Elisa De Puys-
seleyr via 09 362 87 19
• donderdag 11 mei – 9 uur: regionaal petanque-

toernooi in Melle – Okra Midden-Vlaanderen
• zaterdag 13 mei vanaf 10 uur: gemengd volley-

baltoernooi - volleybalclub MOVE – meer info: Anne
De Bosscher via 0496 35 68 33
• zaterdag 13, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag

21 mei: herdenkingsweekend KVV Windeke -
www.kvvwindeke.be
• dinsdag 16 mei: zomerjurkje naaien – KVLV Bale-
gem – 3 euro – meer info bij Isabelle Van Liefferinge
• dinsdag 16 mei – 14 uur: hobby, petanque in zaal-
tje Gijzenzele – Okra Gijzenzele – meer info: Lieve De
Prest
• woensdag 17 mei – 19.15 uur: workshop koken

Red de restjes in parochiezaal Gijzenzele– KVLV Gij-
zenzele - 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden-
meer info bij Agnes Leus via kvlvgijzenzele@gmail.com
• woensdag 17 mei – 19.30 uur: depressief, goede

zorg voor kwetsbare mensen - De Hoeve (Peniten-
tenlaan 22 in Velzeke) – 5 euro, 3 euro voor leden -
Similes Vlaamse Ardennen –  
meer info: luc.de.rocker@gmail.com
• donderdag 18 mei – 14 uur: voordracht De ge-

schiedenis van de Minard en Romain De Coninck

door Claude Marissael en Monique De Block – De Rots
– NEOS
• donderdag 18 mei - 8.30 uur: bedevaart Dadizele

met KVG Oosterzele - meer info via 0478 69 37 91 of
hubert.vandesype@gordianus.com
• vrijdag 19 mei – 19.30 uur: lentefeest met buik-

spreker Mister Boullart – 9 euro - polyzaal IZOO –
Femma – meer info: an.vanwijnsberge9@hotmail.com
• zaterdag 20 en zondag 21 mei: crea-tentoonstel-

ling en kledingruilbeurs share fair in Parochiaal
Centrum Balegem – gratis toegang - KVLV Balegem –
meer info bij Isabelle Van Liefferinge
• zondag 21 mei: 30ste Lentetocht van WSV Land
van Rhode vzw - www.landvanrhode.Be
• zondag 21 mei van 11.30 tot 15 uur: eetfestijn ta-

feltennisclub Sterke Stut – 16 euro voor volwassenen
en 9 euro voor kinderen – meer info: Ronny Meerpoel
- 0473 93 01 08
• dinsdag 23 mei: kruisdagviering LG-Scheldewin-

deke i.s.m. KVLV Scheldewindeke – gratis – meer info
via www.kvlv-scheldewindeke.be of bij Mia De Duyt-
sche via 09 362 82 70
• donderdag 25 mei – 20 uur: klassiek concert

door Raphaella Smits (gitaar) en Mira Jochems

(zang) met muziek van Mompou, Lorca, Ponce, Schu-
bert en Brams – kunstencentrum Berg 30 in Balegem
– 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Meer
info via theater.leenpersijn@telenet.be of 09 360 36 25
• zondag 28 mei – 10.30 uur: street art en graffiti-

wandeling – Markant – reserveren via 
blondeel.bombeke@telenet.be
• zondag 28 mei – 9 uur: special spellendag Brood

en Spelen – Ijzeren Hekken Landskouter – spellenclub
De Strateeg – 13 euro (incl. ontbijt en ’s middags spa-
ghetti) – eline@destrateeg.be
• maandag 29 mei: opera in de cinema met NEOS -
www. neosvzw.be/oosterzele
• dinsdag 30 mei: hobbyclub KVLV Balegem – meer
info: Isabelle Van Liefferinge
• zaterdag 3 juni: citytrip naar Oostende met KVLV
Gijzenzele – meer info bij Agnes Leus via kvlvgijzen-
zele.be
• vanaf 3 juni tot 17 september: zomerzoektocht

in Lier en omstreken – Davidsfonds – leden betalen
15 euro per deelnemingspakket en niet-leden 30 euro
- http://www.davidsfonds.be/activity/division/activi-
tydetail.phtml?id=48481
• maandag 5 juni – 13.15 uur: Vespatour van Markt-
plein Scheldewindeke naar Machelen – KVLV Schelde-
windeke – 50 euro – meer info: Marleen Pandelaere –
09 362 96 80
• dinsdag 6 juni – 14 uur: koffietafel, kaarten,

hobby en petanque in zaaltje Gijzenzele – Okra Gij-
zenzele – meer info: Lieve De Prest
• dinsdag 6 juni – 14 uur: bezoek aan het Vintage

Modemuseum met afternoontea (Gentstraat in Dik-
kelvenne)
• donderdag 8 juni: chocoladewandeling in Loke-

ren – KVLV Scheldewindeke – meer info: Annie Ma -
rijsse – 09 362 55 58 - www.kvlv-Scheldewindeke.be
• donderdag 8 juni: wandeling van 5 à 7 km, verza-
melen op Markt Scheldewindeke – Neos 
• vrijdag 9 juni: wandeling met geocaching - KVLV
Balegem – prijs nog niet gekend – meer info: Isabelle
Van Liefferinge
• zaterdag 10 juni: VW Gijzenzele – Oosterzele mi-

nivoetbaltoernooi VGO + ouder- en vriendentoernooi
– voetbalterreinen Hogeveld in Oosterzele – meer info:
Fabio De Bock (fabio.debock@siosgroup.be) en Chris -
toph Caron (christophcaron@hotmail.com)
• zondag 11 juni: gezinsfietstocht LG-Scheldewin-

deke i.s.m. KVLV-Scheldewindeke – gratis deelname –
meer info: Mia De Duytsche - 09 362 82 70
• zondag 11 juni – 13.30 uur: sneukeltoer met de

fiets – start aan zaal De Rots – leden betalen 5 euro,
niet-leden 7 euro - Culturele Kring land van Rode –
meer info: Martine Verdonck -
tine.verdonck@telenet.be of 09 362 94 25
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• dinsdag 13 juni – 19 uur: bezoek bioboerderij

Blauw Kasteel in Scheldewindeke Boeren met een his-
torisch kantje – Markant – reserveren via
blondeel.bombeke@telenet.be – 09 362 94 28
• donderdag 15 juni: prijsuitreiking Oosterzele

onderneemt en beweegt

• donderdag 15 juni – 19 uur: lezing ‘Vergeten

groenten’ - bioboerderij Blauw Kasteel (Schaperstraat
2-4 in Oosterzele)- erfgoedcel Viersprong, Velt Land
van Rhode, bibliotheek Oosterzele, Landelijke Gilden
Oosterzele – gratis deelname - inschrijven verplicht via
info@4sprong.be of 09 362 87 19
• vrijdag 16 juni: jaarvergadering KVLV Balegem –
meer info: Isabelle Van Liefferinge
• vrijdag 16 juni – 19.30 uur: ontmoetingsfeest

FemMa FLODDERt – polyzaal IZOO – Femma – meer
info: saskiapruyt72@gmail.com
• zaterdag 17 juni: daguitstap naar Kortrijk – prijs
nog te bepalen – Davidsfonds – meer info: Etienne Ge-
vaert - 0472 75 20 27
• zondag 18 juni van 8 tot 11 uur: ontbijt in een

wijk – locatie wordt nog even geheim gehouden - leden
betalen 6 euro en niet-leden 4 euro – Landelijke Gilde
Oosterzele – meer info: Danny Meersman – 
0486 91 44 22
• woensdag 21 juni – 19.15 uur: creales werken

met powertex - parochiezaaltje (Kerkstraat 2 Gijzen-
zele) – KVLV Gijzenzele – 
meer info: De.Cuyper.Lut@telenet.be
• dinsdag 20 juni – 14 uur: quiz, kaarten en gezel-

schap, hobby, petanque in zaaltje Gijzenzele – Okra
Gijzenzele – meer info: Lieve De Prest
• donderdag 22 juni: daguitstap NEOS 

• zaterdag 24 juni: zeepkistenrace VBS Schelde-

windeke - https://vbszeepkistenrace.wordpress.com/ 
• zaterdag 24 en zondag 25 juni van 10 tot 18 uur:

open tuinen – Landelijke Gilden – meer info: Danny
Meersman – 0486 91 44 22
• zondag 25 juni – 13.30 uur: spelmiddag De Stra-

teeg - Ijzeren Hekken Landskouter – 1,5 euro -
eline@destrateeg.be
• dinsdag 27 juni: hobbyclub KVLV Balegem – 3 euro
– meer info: Isabelle Van Liefferinge
• zaterdag 1 juli: fietstocht met vertrek en aankomst
aan Ankerkerk – Femma – 
meer info: carla.mortier@skynet.be
• donderdag 6 juli: daguitstap KVLV Balegem –
prijs nog niet gekend – meer info: Isabelle Van Lieffe-
ringe
• dinsdag 11 juli – 14 uur: koffietafel, kaarten,

hobby en petanque in zaaltje Gijzenzele – Okra Gij-
zenzele – meer info: Lieve De Prest
• vrijdag 14 tot zondag 16 juli: fietsdriedaagse

Waasland – KVLV Scheldewindeke – deelnameprijs

175 euro – meer info: Alix De Cock - 09 362 83 86
• dagelijks op diverse locaties: lessen ballet, mo-

dern jazz en hiphop op wekelijkse basis (niet tijdens
schoolvakanties); vanaf 3 jaar - Balletschool Toi, Moi et
la Danse - Delfien Neirynck - info@balletschooltmd.be
- www.balletschooltmd.be – 0499 13 20 89
• iedere woensdag van 20.45 tot 21.45 uur: Fun

Dance (Aerobic/BBB) met beurtenkaart (niet tijdens
schoolvakanties) – den Amb8 - Balletschool Toi, Moi et
la Danse - Delfien Neirynck - info@balletschooltmd.be
- www.balletschooltmd.be – 0499 13 20 89
• iedere maandag van 20.45 tot 21.45 uur (niet tij-
dens schoolvakanties) – total body workout met
beurtenkaart (niet tijdens schoolvakanties) – den
Amb8 - Balletschool Toi, Moi et la Danse - Delfien Nei-
rynck - info@balletschooltmd.be - www.ballet -
schooltmd.be – 0499 13 20 89
• wekelijks: klassiek ballet, modern jazz en hip

hop voor volwassenen, met beurtenkaart - Ballets-
chool Toi, Moi et la Danse - Delfien Neirynck -
info@balletschooltmd.be - www.balletschooltmd.be –
0499 13 20 89
• elke woensdagavond om 20 uur in juni en juli; in

augustus om 19.30 uur: avondfietstochten met start
op Marktplein Scheldewindeke – gratis – KVLV Schel-
dewindeke – meer info: Mia De Duytsche via 
09 362 82 70
• iedere eerste woensdag en derde donderdag van

de maand van 15 tot 17 uur (niet in juli en augustus):
breisalon i.s.m. de bib – gratis - KVLV Scheldewin-
deke – meer info: Juliette Van De Sijpe 09 362 78 12
• dinsdag en donderdag van 19 tot 20.30 uur

(GILO): karate - Tomodachi Oosterzele
• dinsdag van 20 tot 23 uur: badminton - BC
Pluimstaart - http://www.pluimstaart.be 
• iedere 2de donderdag van de maand: wandeling

NEOS - www.neosvzw/oosterzele
• iedere zondagochtend om 9.30 uur: nordic wal-

king met start op Markt Scheldewindeke – gratis -
KVLV Scheldewindeke – meer info: Nicole De Bacquer
via 09 362 71 86
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Overzicht kermissen en koersen

SINKSENKERMIS OOSTERzELE

vrijdag 2 tot vrijdag 9 juni

VRIJDAG 2 JUNI

• 18.30 uur: kaarting bieden en manillen voor

haantjes in café The Pub
• 19 uur: dinner en dance in Taverne Evora (côte à
l’os à volonté op de bbq; tot 21.30 uur (deelname enkel
voorverkoop: volwassenen: 20 euro - kinderen: 8
euro); gevolgd door dj Galago
• 19.30 uur: schieting op liggende wip - café Central
- 7 euro inleg, gratis 300 euro (met kaarten) - meer info
bij Peter Magerman via 0470 606 008
• 21 uur: nineties party met dj in taverne ’t Molen-
hof

zATERDAG 3 JUNI

• 15 uur: wielerwedstrijd voor gentlemen; 9 ron-
den van 6,4 km (57,6 km) – inschrijving, start, aan-
komst, prijsuitreiking in café Central - meer info:
hilde.mercie@skynet.be
• 18 uur: sinksen golfbiljarttornooi in taverne ’t Mo-
lenhof - inschrijving ter plaatse (5 euro)
• 18.30 uur: officiële opening van de kermis met

een concert door de Koninklijke Harmonie Con

Animo en instaporkest in de tent op het Dorp
• 20 uur: bingoavond in taverne Evora (gratis deel-
name) - 3 ronden - na elke ronde een prijs voor de win-
naar
• 20 uur: spaghettifestijn in de tent van Con Animo
(volwassenen 12 euro - kinderen 6 euro) - ook vegeta-
rische spaghetti verkrijgbaar - kaarten te koop bij de
leden van Con Animo
• 21.30 uur: openingsfuif met dj Jo Van Artevelde in
en aan de tent van Con Animo op het Dorp - gratis toe-
gang!
• 22 uur: disco playlist in taverne Evora by dj Galago

zONDAG 4 JUNI

• 8 uur: inschrijvingen rommelmarkt in taverne
Evora
• 10 – 18 uur: rommelmarkt op het Dorp en Winde-
kekouter - gratis deelname - www.derommelmarkt.be -
inschrijven via: hildeaelvoet@hotmail.com - toewijzing
standplaatsen vanaf 8 uur
• 10 uur: ‘t Kantientje met terras bij Geert en Fa-
bienne
• 10 uur: taverne ‘t Molenhof open vanaf 10 uur
• 15.30 – 17.30 uur: kinderanimatie met springkas-

teel aan de tent van Con Animo - ballonnenclown

Nono en grime Melicious Paints

• 16.30: opening van de cava- en ginbar t.v.v. sinksen-
kermis
• 17 uur: eierworp aan café The Pub - opbrengst t.v.v.
Sint-Lodewijk Kwatrecht; met dank aan Luc Fieremans
• 17.15 uur: rondgang van streetband de toape ge-

raapte mobiel op het Dorp met bezoek & ambiance in
de plaatselijke cafés
• 18 – 19.15 uur: vrij zangpodium met Marcoff op
het groot podium - inschrijven voor 15 mei via
marc@tevama.be
• 20 uur: optreden van coverband de toape ge-

raapte op het groot podium
• 20 uur: optreden van coverband Quitny (Sint-Lie-
vens-Houtem) in taverne Evora
• 20 uur: KSA lokaal Achterdries: optredens van co-

verbands met aansluitend knallende afterparty in

het teken van La Chouffe – gratis toegang
• 20.30 uur: feest met discobar in The Pub doorlo-
pend tot in de vroege uurtjes
• 22 uur: 90’s party met dj Christophe in taverne Evora
• 22.30 uur: optreden van coverband La Cuenta op
het groot podium
• 22.45 uur: muzikaal vuurwerk

• 23 uur: vervolg optreden van coverband La Cu-

enta tot 1 uur en aansluitend afterparty aan cavabar
en tent

MAANDAG 5 JUNI

• 10 uur: plechtige zielendienst voor de overleden
parochianen en de overleden muzikanten, opgeluisterd
door het Gangulphus-koor en Con Animo. Na de kerk-
dienst gratis glas cava en Breughelbuffet (voor alle aan-
wezigen in de kerk) in de tent van con animo
• 11 uur: kermisreceptie in de tent van Con Animo tot
14 uur - gratis glas cava & Breughelbuffet op vertoon van
steunkaart aangeboden door het Sinksencomité & Con
Animo – muziek door 2 play live. Speciale dank aan de-
licatessen Chantal & bakkerij Bulthe
• 14 uur: ‘t Kantientje met terras bij Geert & Fabienne
• 16 uur: wielerwedstrijd voor nieuwelingen BWB

– Inschrijving, start, aankomst en prijsuitreiking in café
Central - 10 ronden van 6,4 km (64 km) - meer info:
hilde.mercie@skynet.be
• 18 uur: Vlaamse schlageravond met dj Bibi in ta-
verne ’t Molenhof , om 20 uur surprise act
• 19.30 uur: optreden van Kurt Burgelman (Bieze

Baaze) op het podium aan café The Pub - aansluitend
ambiance met dj
• 19.30 uur: animomuziek met de band ups-and-

downs uit het verre West-Vlaanderen in taverne Evora
• 21 uur: optreden madame zaza travestieshow op
het terras taverne Evora
• 23.30: afterparty met dj Galago in taverne Evora
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DINSDAG 6 JUNI

• 15 uur: inschrijving van de marktkramers in ‘t
Kantientje bij Geert & Fabienne
• 17 uur: opening cava- & ginbar t.v.v. sinksenker-
mis
• 17.30 uur: Opening 42ste avondmarkt m.m.v. vzw
Marktkramersvereniging De Vlaamse Ardennen
• 18 uur: marktmenu in taverne Evora: scampi a la
Chef, beenham met mosterdsaus, dame blanche (25
euro)
• 18 – 19.15 uur: optreden schlagerzangers Marc

Tompson en Marcoff op het groot podium
• 18.30 uur: rondgang van de gitsy streetband tij-
dens de avondmarkt met bezoek en ambiance in de
plaatselijke cafés
• 19.30 uur: optreden van Kevin Kenzo (André

Hazes imitator) & zangeres Djuna (Jettie Palletie

imitator) op het groot podium
• 19 uur: eierworp aan café The Pub t.v.v. vzw De Bol-
ster Beerlegem. Met dank aan Luc Fieremans
• 20 uur: fuif in café The Pub met dj
• 21 uur: kick-out party met dj Galago in taverne
Evora
• 21.30 uur: optreden van coverband de toape ge-

raapte op het groot podium

WOENSDAG 7 JUNI

• 12 uur: taverne Evora open tot 18 uur
• 15 uur: kermisattracties aan verminderde prijzen
• 15.30 uur: wielerwedstrijd voor elite z/c en be-

loften - inschrijving en start aan taverne ’t Molenhof -
aankomst en prijsuitreiking aan café Central - 19 ron-
den van 6,4 km (121,6 km) - meer info:
hilde.mercie@skynet.be
• 19.30: open sluitingsschieting (zonder kaarten) -
inleg: 7 euro - gratis 300 euro - café Central – Info:
Peter Magerman - 0470 60 60 08

VRIJDAG 9 JUNI

• 18 uur: La Penultima - sluiting van de kermis in
taverne ’t Molenhof - ribbetjes a volonté met patat in
de schil - kaarten (15 euro) enkel in voorverkoop in ta-
verne ’t Molenhof - vanaf 21 uur met dj

ALLE ACTIVITEITEN TIJDENS DE KERMIS

zIJN GRATIS!

www.sinksenoosterzele.be

• vrijdag 30 juni t.e.m. woensdag 5 juli: kermis

Windeke – De Groenbuiken – meer info:
filip.michiels@telenet.be

• woensdag 5 juli: braderie van 8 tot 12 uur op
Markt en Pelgrim – meer info: henky.martens@ooster-
zele.be

• vrijdag 21 t.e.m. zondag 23 juli: kermis Lands-

kouter

• zondag 23 juli: wielerwedstrijd Miniemen en

Elite zonder contract/beloften – meer info: Patrick
Van Damme

• vrijdag 18 t.e.m. maandag 21 augustus: kermis

Balegem

• zaterdag 19 en maandag 21 augustus: wieler-

wedstrijd juniores - café de Steenput – meer info:
Rudy Colman, Berg 11

• vrijdag 25 t.e.m. maandag 28 augustus: Gijzel

kermis – meer info: johanvandurme@skynet.be

• zaterdag 26 augustus: wielerwedstrijd gentle-

men en elite zonder contract/beloften in Gijzenzele
– meer info: Christ Van Durme via vadumi@skynet.be

• donderdag 31 augustus t.e.m. maandag 4 sep-

tember: kermis Moortsele – meer info: heemkring
Moortsele

• zaterdag 2 september: wielerwedstrijd juniores

Moortsele – meer info:
Erwin De Clercq via de.clercq-verliefde@telenet.be
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Aankondiging nieuw cultuurseizoen 2017-2018 en
start abonnementen- en ticketverkoop

Het nieuwe cultuurseizoen wordt voorgesteld op donderdag 1 juni om 20 uur in GC De Kluize.
De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur en je kan ze gratis bijwonen, mits reservatie via reserva-
ties@oosterzele.be of 09 363 83 30. Je krijgt die avond een goed beeld van wat er allemaal te zien is en
te beleven valt tijdens het nieuwe cultuurseizoen.
We sluiten de avond af met een drankje en een hapje.

Lukt het je niet om er bij te zien? Geen nood, vanaf vrijdag 2 juni valt de nieuwe seizoensbrochure in je
brievenbus, kan je het programma raadplegen via www.gcdekluize.be of via de facebookpagina van GC
De Kluize.

De abonnementenverkoop (enkel via mail reservaties@oosterzele.be, telefonisch 09 363 83 30 of bij
de cultuurdienst op de eerste verdieping van GC De Kluize, Sportstraat 3*) start op vrijdag 2 juni vanaf
8.30 uur. Een abonnement kan je zelf samenstellen. Vanaf vier voorstellingen per persoon ben je abon-
nee. Je geniet zo een mooie korting en je krijgt een week voorsprong op de losse en online ticketverkoop.
Tijdens de voorverkoopperiode kan je je abonnement niet online inboeken. Vanaf 12 juni kan dit wel.

De losse en online ticketverkoop (online www.gcdekluize.be, via mail reservaties@oosterzele.be, tele-
fonisch 09 363 83 30 of bij de cultuurdienst op de eerste verdieping van GC De Kluize, Sportstraat 3*)
start op maandag 12 juni om 8.30 uur.

*De cultuurdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.
Op vrijdagnamiddag zijn we gesloten. Op maandagavond zijn we open van 18 uur tot 20 uur.


