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Markten, lokaal shoppen,
feesten en sporten!

De winter  trekt zich langzaam terug. De eerste schaarse zonnestralen
laten ons verlangen naar de lente en een warme, en/of hete zomer! 

Op woensdag 12 april 2017 zetten we de wekelijkse markt in Schel-
dewindeke in de bloemetjes.  We vieren de  70ste verjaardag van deze
wekelijkse koopmarkt. Dit stukje Oosterzeels erfgoed moeten we
koesteren. Een ruim aanbod van kwaliteitsproducten, toepassing van
de korte keten, sociaal contact, ...  Wie er zeventig jaar geleden niet bij
was, en uw dienaar ook niet, moet zeker een bezoek brengen aan onze
markt, en aan de tentoonstelling die bij deze gelegenheid georgani-
seerd wordt. Het volledige programma kan je nalezen op pag. 3 of
raadplegen via www.oosterzele.be of de facebookpagina Gemeente-
Oosterzele. Wij zijn ervan overtuigd:  "Er is een toekomst voor ons
verleden!" 

Wat sport betreft, een nieuwe tennisclub en Tennisschool Topspin
(zie pag. 13). We volgen ook met spanning de laatste competitie -
matchen van enkele Oosterzeelse voetbalploegen! Bijna kampioen?
Dan toch mee op het podium! Dikke proficiat.  Tegelijk ook een aan-
kondiging van het herdenkingsweekend, op de terreinen van KVV
Windeke. Topact : Dames Super League  RSC Anderlecht - AA Gent.
Afspraak 19-21 mei. Meer info is te vinden op www.oosterzele.be 

Een topact in het wielergebeuren:  het BK juniores 2017  hier in Oos-
terzele op zondag 28 mei. Start en aankomst op de Windekekouter,
aan GC De Kluize.  Dan zullen een 200-tal juniores kampen om de Bel-
gische driekleur! Lees er alles over op www.bkoosterzele.be

Een volgende belangrijke afspraak is Sinksenkermis begin juni in Oos-
terzele-Centrum. Een volledig vernieuwde ploeg zorgt intussen voor
een programma met voor elk wat wils. Een nieuw comité, heel creatief,
bruisend van initiatieven, met sterk vernieuwde acts en ideeën. De
vaste waarden blijven : rommelmarkt, vuurwerk, avondmarkt, wie-
lerkoersen,  toegang blijft gratis. Nieuwsgierig?  Lees het volledige
programma op www.sinksenoosterzele.be

Met deze activiteiten promoten we ook toerisme en doen we aan ci-
tymarketing. Ons toeristisch loket in de bib heeft het Oosterzeelse toe-
ristisch aanbod volledig in beeld gebracht en op de gemeentelijke
website geplaatst. Surf eens naar www.oosterzele.be/Vrijetijd/Toe-
risme en ontdek onbekend Oosterzele.

Bovenstaande activiteiten worden sterk gesteund door onze lokale
zelfstandigen. Zij sponsoren tal van sportieve en culturele activiteiten.
Dat kunnen zij doen dankzij de steun en samenwerking van hun klan-
ten. Koop bij de lokale middenstand!  Dit is een oproep naar particu-
lieren, en naar diezelfde verenigingen die organiseren en graag zelf
worden gesteund. Wij steunen elkaar! De nieuwe middenstandsraad
Oosterzele Onderneemt gaat volledig digitaal: nieuw logo, en nieuwe
website. Via www.OosterzeleOnderneemt.be (volop in uitrol) 
bezoek je online de lokale buurtwinkels en andere zelfstandigen.  Ga
daarna sportief op pad en doe je inkopen in deze buurtwinkels! 

Wat nog op het programma in Oosterzele? Decretaal gevraagd,  de ver-
dere samenwerking, tot een integratie tussen gemeente en OCMW. Wij
maken hierbij gebruik van opportuniteiten. Wees gerust,  de dienst-
verlening ten behoeve van de bevolking zal blijven ! Ongeacht de naam
of de instelling die het ganse gamma aan diensten organiseert en uit-
voert. 

Kom dus zeker eens langs naar een van deze activiteiten en leer zo
Oosterzele en zijn inwoners kennen! Dit alles is de juiste richting voor
een sociaal, landelijk, sportief,  gezonde en warme samenleving, in ons
welvarend Oosterzele!

Jean Marie De Groote
schepen voor Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale Economie en
Markten, Bestuurlijke organisatie Gemeente en OCMW
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Markt van Scheldewindeke bestaat zeventig jaar

De markt van Scheldewindeke
viert dit jaar haar zeventigjarig ju-
bileum. Na de tweede wereldoor-
log werd onder sturing van
burgemeester De Ganck de weke-
lijkse markt gestart.

Men bracht goederen samen naar
een locatie die goed bereikbaar
was te voet, per fiets en later per
auto. De aanwezigheid van het sta-
tion in Scheldewindeke zorgde er
voor dat mensen ook per trein
naar de Windeekse markt kwa-
men.

1947 is het begin geweest van

een bloeiende markt. Men ver-
kocht er bloemen, vlees, boter,
kaas, vis, en zondagse- en werkkle-
dij. Ook o.a. regenmantels, hoeden,
mutsen en ondergoed werden aan
de man gebracht. In de vroege
morgen was er ook levend vee
waaronder vooral ‘viggens’ (jonge
varkens) per nest en kippen en ko-
nijnen. 

Op zijn hoogtepunt in de jaren ’70
waren 37 marktkramen aanwezig
op het marktplein in Scheldewin-
deke.

Anno 2017 krijgt onze gemeente
wekelijks 23 marktkramers op be-
zoek.

Textiel

Vandecauter
Heyndrickx
Vyvey
Van Meer fashion
Roobrouck
Steurbaut

Bloemen & planten

Cansse
Denoyette
Van Quauquebeke (plantgoed)

Kip aan ’t spit

Cnudde

Wenskaarten

Verhaegen

Schoenen

De Temmerman (tweewekelijks)

Brood & droge patisserie

Balcaen

Olijven

Arab

Groenten en fruit

Borremans
Leys
De Graef

Zuivel, melk- en kaasproducten

Vervaet
De Baerdemaker

Vis

Janssens

Onderhoudsproducten

Grymonprez (tweewekelijks)

Kousen

De Keersmaecker (tweewekelijks)

Aardappelen

De Vrieze

Wil je ambachtelijke en verse

producten kopen tegen een cor-

recte prijs? Ga dan zeker eens

langs op de markt van Schelde-

windeke!

We vieren!
Om het zeventigjarig bestaan van
de markt in de kijker te zetten, or-
ganiseren de marktvrienden een
tentoonstelling.  Benieuwd naar de
geschiedenis van en de evolutie die
de markt maakte door de jaren
heen? Kom dan een kijkje nemen
in de zaal van café De Salamander;
de tentoonstelling is daar te bezoe-
ken van zondag 9 t.e.m. Paasmaan-
dag 17 april en dat elke dag vanaf
16 uur behalve op donderdag 13
april.
Officiële opening van de jubileum-
week op 9 april om 10 uur; ieder-
een welkom! Op woensdag 12 april
staat in samenwerking met de
marktkramers een heuse feest-
markt op het programma. Ook de
paashaas komt langs! Iedereen
welkom op deze speciale editie van
de markt!
Op 9 en 12 april kan je er ook ge-
nieten van een wandelconcert van
osaoarmoargoeligt.
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Een terugblik op een geslaagde milieuweek!

Tijdens de milieuweek staat ‘het milieu’ centraal. Maar
doordat ‘het milieu’ nogal een ruim begrip is, kiezen
we elk jaar voor een welbepaald thema. In 2017 mocht
water de hoofdrol op zich nemen. Water zit diep ver-
ankerd in ons dagelijks bestaan. We kunnen niet zon-
der, maar soms kan water, indien te veel of te weinig
aanwezig, ook voor problemen zorgen.

Tijdens de openingsavond op vrijdag 10 maart in de
gemeentelijke bibliotheek werd dieper ingegaan op
onze omgang met vuil en proper water. Wendy Franc-
ken, directeur van Vlario, gaf een toelichting over ons
huidige waterverbruik en gaf ook tips over hoe het
beter kan. Daarna nam Tom Hofman, departements-
hoofd Grondgebiedszaken bij Gemeente Oosterzele, de
fakkel over en dompelde de aanwezigen onder in het
rioleringsverhaal van Oosterzele. Wat is al uitgevoerd,
wat zal in de toekomst uitgevoerd worden, waar willen
we in Oosterzele naartoe, wat zijn de verplichtingen
van de burgers en wie zijn onze partners hierin, … 
Uiteraard was er ook ruimte voor vragen bij een hapje
en een drankje.

Op zaterdag 11 maart onderging de gemeente een
grote lenteschoonmaak. Diverse groepjes vrijwilli-
gers trokken er op uit om straat en plein schoon te
vegen. De buit werd achteraf verzameld op het markt-
plein in Scheldewindeke. Een hartelijke dankjewel aan
iedereen die de handen uit de mouwen stak!

Dezelfde dag kon je in de namiddag ook terecht bij het
Repair Café Oosterzele. Vele Oosterzelenaren zijn on-
dertussen al vertrouwd met het concept en weten vlot
de weg te vinden naar deze vrijwillige hersteldienst!

Zondag 12 maart was een prachtige lentedag: stra-
lende blauwe lucht met bijhorende zon. Ideaal weertje
voor een wandeling in het overstromingsgebied van
Moortsele. De opkomst was groot, de gids was in vorm
en diverse vogels begeleidden de tocht.

De laatste publieksactie stond woensdag 15 maart op
de agenda: een team van Teleshop Aalst voerde er een
bandenspanningsactie uit. Niet enkel werden jouw
banden netjes op de juiste spanning gebracht, je kreeg
ook een fiche mee met de juiste spanning, zodat je dit
verder kan opvolgen. Want een goede bandenspanning
is goed voor de veiligheid, maar ook goed voor het ver-
bruik van je wagen.

MILIEU & DUURZAAMHEID
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Tijdens de milieuweek vergeten we uiteraard ook onze
schoolgaande jeugd niet. De derde graad van alle Oos-
terzeelse scholen kreeg een workshop over water, of-
tewel de wondere wereld van HaaTweeOooh. Op een

interactieve manier konden zij kennismaken met
water: van molecule tot kraantjeswater tot hemelwater
tot riolering.

Bovendien trok de klas van juf Claudine (IZOO) en de
klas van juf Eveline (VBS Scheldewindeke) de straat op
om hun schoolomgeving op te ruimen. Proficiat hier-
voor!

Zwerfkatten: hoe pakken we het aan?

Om het aantal (onverzorgde) zwerfkatten en de bijho-
rende problemen zoals ziektes, overlast, … in te perken,
organiseert het gemeentebestuur zwerfkattenacties. 
Daarvoor werkt de Gemeente samen met de vzw Ko-
ninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming, het
Dierenasiel van  Gent. Bij het ontvangen van meldingen
plaatst het dierenasiel speciale vangkooien op de aan-
geduide plaatsen. De gevangen zwerfkatten worden
vervolgens naar het dierenasiel gebracht, waar de die-
ren de nodige medische behandelingen krijgen en een
baasje wordt gezocht voor de zwerfkatten. 
Bij een zwerfkattenactie wordt de buurt op voorhand
verwittigd. Zo voorkomen we dat ook huiskatten wor-
den gevangen.  Ook als particulier heb je verplichtin-
gen. De wetgeving zegt immers dat alle katten die na 
1 september 2014 werden geboren of van eigenaar
veranderen of zijn veranderd, moeten gecastreerd of
gesteriliseerd, gechipt en geregistreerd worden. De

eerste verantwoordelijkheid ligt dus bij de persoon die
de kat verkoopt of weggeeft. Neemt deze persoon zijn
verantwoordelijkheid niet op, dan neemt de nieuwe ei-
genaar die verantwoordelijkheid over. Alleen als katten
worden verhandeld aan een erkende kweker is de ste-
rilisatie of castratie niet verplicht. 
Om te voorkomen dat het aantal zwerfkatten toeneemt
laat je je eigen huiskat het best steriliseren. Dit is een
eenvoudige ingreep waarvan de kat weinig hinder on-
dervindt. 
Indien je zwerfkatten opmerkt, kan je dit melden bij de
dienst milieu- en duurzaamheidsbeleid van de ge-
meente: 09 363 99 35 – milieu@oosterzele.be.

Oosterzele draagt mee bij 
tot energievriendelijke
samenleving

In Oosterzele hebben 52 per 1000 gezinnen een PV-
installatie (fotovoltaïsche zonne-installatie) geplaatst.
Daarmee scoort Oosterzele goed in het overzicht van
de particuliere installaties. Op die manier dragen ook
onze inwoners hun steentje bij tot een meer energie-
vriendelijke samenleving en kan de CO2-uitstoot voor
Oosterzele nog verminderd worden.

Sluitingsdagen

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
- Paasmaandag 17 april
- maandag 1 mei: dag van de Arbeid
- donderdag 25 mei: O.L.H.-Hemelvaart
- vrijdag 26 mei: brugdag
- pinkstermaandag 5 juni
Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend!

cartoon: Willem Vanhuyse
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Digicafé

Pc-initiatie

Aan de hand van praktische oefeningen maken we je
wegwijs in de wereld van de informatica. Ook wie al
wat ervaring heeft, zal nog heel wat opsteken. Breng
indien mogelijk je eigen laptop mee.

Donderdagen 20 & 27 april + 4 & 18 mei van 14 tot 16

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

bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 12 euro (4 x 2 uren)

Foto’s op je pc zetten

In deze workshop leer je hoe je eenvoudig je foto’s op
een windows-pc zet! Breng indien mogelijk je eigen
laptop mee.

Donderdag 1 juni van 14 tot 16 uur - Inschrijven via de

bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be -

Prijs: 3 euro

Wolkdiensten

Het meest modieuze woord op de digitale snelweg is
in the cloud. Maar wat kan die wolk nu eigenlijk voor
jou betekenen? Je bewaart er al je favoriete foto's, vi-
deo's, muziek, bestanden, … veilig online, je hebt er op
elk ogenblik toegang toe en kunt 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, be-
heren en laten samenwerken met je pc en tablet.

Donderdag 8 juni van 14 tot 16 uur - Inschrijven via de

bib: 09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be -

Prijs: 3 euro

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 per-
soonlijke aanpak blijft, dus afspraak in de bib op maan-

dagnamiddag 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

Heb je een iPad of een andere 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!

Waar: Bibliotheek Oosterzele
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!

Vorming in de bib

Frank Westerman: een zoektocht naar een
weerwoord op terreur

Hoe ver reikt de macht van het woord? Kun je wie vat-
baar is voor extremisme op andere gedachten brengen
door in gesprek te gaan en te blijven? Of missen woor-
den hier hun doel en zijn geweld en repressie de enige
middelen? Het zijn vragen die journalist/schrijver
Frank Westerman bezighouden en waarover hij schreef
in zijn boek Een woord een woord. In de bib geeft hij
een lezing over dit actuele onderwerp.

Donderdag 13 april  om 20 uur - Inschrijven via de bib:

09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro
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SOS Brein: mindmapping en
geheugentraining

Nieuwe inzichten in de werking van onze hersenen
hebben geleid tot fundamenteel vernieuwende tech-
nieken, die gemakkelijk en leuk zijn. Je krijgt enkele
sleutels aangereikt van dat totaalbreindenken: geheu-
gentraining en mindmapping. Breng een vijftal kleur-
potloden, potlood, gom en balpen mee.

Donderdagen 20 & 27 april 2017 van 19.30 tot 22 uur -

Inschrijven via Vormingplus: 09 224 22 65,

info.gent.eeklo@vormingplus.be of

www.vormingplusgent-eeklo.be

Standaardprijs: 27 euro | Reductieprijs: 20,5 euro |

Sociale prijs: 13,5 euro

Lezing Dictators, een Arabische geschiede-
nis door Chams Eddine Zaougui

Sinds het uitbreken van de Arabische opstanden in
2011 gaat het van kwaad tot erger in de regio. Syrië,
Irak, Libië en Jemen vormen een lappendeken van ri-

valiserende groeperingen. En de terreurgroep Islami-
tische Staat heeft zich als een kwaadaardige tumor in
het Midden-Oosten genesteld. Arabische dictators had-
den ervoor gewaarschuwd dat er zonder hun harde
hand chaos zou heersen.
In deze lezing haalt Chams Eddine Zaougui die stelling
onderuit. Hij ontrafelt hoe Arabische machtskunste-
naars het Midden-Oosten hebben gevormd tot wat het
vandaag is: een sociaal en politiek mijnenveld waar de-
mocratie moeilijk kan gedijen. Daarvoor daalt hij af tot
in de diepste krochten van de Arabische dictaturen.
Chams Eddine Zaougui is Balegemnaar, Arabist en
journalist. Sinds de start van de Arabische opstanden
in 2011 schrijft hij analyses voor De Standaard. Zijn
stukken verschenen ook in Knack, NRC Handelsblad,
de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en The New
York Times.

Dinsdag 25 april om 20 uur - Inschrijven via de bib:

09 362 81 17 of bibliotheek@oosterzele.be - Prijs:5 euro
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Reizende tentoonstelling Dieren van bij ons
(28 april 2017 t/m 23 mei 2017) + lezing

De tentoonstelling Dieren van bij ons. Levend erfgoed
in ambacht, kunst & geschiedenis illustreert chronolo-
gisch hoe de mens de dieren domesticeerde en, vanuit
economisch oogpunt, perfectioneerde. Tegelijk wordt
aangetoond waarom het zo belangrijk is om de streek-
eigen huisdierrassen te blijven kweken en koesteren.
De illustraties en het fotomateriaal zijn geselecteerd
uit Oost-Vlaamse musea en erfgoedcollecties.
In het kader van deze tentoonstelling geeft Jan Mar-
tens, schepen in Oosterzele en voorzitter van de vzw
Steunpunt Levend Erfgoed, een lezing in de bib.

Vrijdag 28 april om 20 uur - Graag vooraf inschrijven via

de bib. Toegang gratis.

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 2017 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, welke keuze het best en op lange
termijn voldoende voedsel garandeert voor de groei-
ende wereldbevolking, voedselteams/korte keten ini-
tiatieven versus lange keten, de link met fair trade,
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 twee maanden in
Antarctica verblijven samen met de poolwetenschap-
pers. Kom luisteren naar zijn verhaal! (i.s.m. Davids-
fonds)

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 
Alle info via Nathalie.stroobant@hotmail.com of
www.boekgoesting.com
Prijs: 75 euro (lesmateriaal, muzedrankje en -tussen-
doortje inbegrepen)

Nieuw: Toeristische flyers

De dienst Toerisme beschikt over vier nieuwe toeristi-
sche flyers en wil daarmee Oosterzele beter op de toe-
ristische kaart zetten.

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

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

Natuurwandeling Blauw Kasteel

Dienst Bibliotheek en Toerisme organiseert een voor-
jaarswandeling op het domein van bioboerderij Blauw
Kasteel.  Een groot deel van het kasteeldomein bestaat
uit bos, waarvan sommige delen bijna honderd jaar
oud zijn. Natuurgids Sylvie De Coster begeleidt je langs
een kleurrijk tapijt van sleutelbloemen, bosanemonen,
hyacinten of de zeldzame eenbes.
De wandeling is gratis maar inschrijven is nodig -
Zondag 23 april van 9.30 uur tot 12 uur 
Schaperstraat 2 – 4 in Scheldewindeke

Bedevaart in Balegem
Op zondag 30 april organiseert de plaatselijke VVV een
bedevaart in Balegem. Vertrek om 18.30 uur aan de
kerk van Balegem naar het O.L.Vrouw-kapelletje op Is-
segem. Om 19 uur is er dan een eucharistieviering aan
het kapelletje.

Stokerij Van Damme bezoeken?
Een feest voor liefhebbers van smaak, authenticiteit en

gezelligheid.

Met stokerij Van Damme heeft Oosterzele de laatst
overgebleven landbouwjeneverstokerij in de Benelux.
De stokerij is een unicum tussen de jeneverstokerijen.
Het graan voor de jenever wordt op de boerderij ge-
teeld en ook de alcohol wordt ter plaatse gestookt. Van
korrel tot borrel dus, zoals de slogan luidt. De vier-
kantshoeve en de originele stookinstallatie zijn be-
schermd erfgoed. De prachtige installatie wordt
aangedreven door een Engelse stoommachine op kolen
en dateert uit de 19de eeuw.

Vanaf 17 mei kan je op woensdag- en zaterdagna-

middag ook individueel een gegidste rondleiding mee
volgen. Telkens om 16 uur geeft een gids een rondlei-
ding langs de installaties en maakt je wegwijs in de ge-
heimen van de jeneverstokerij. Maar het blijft niet bij
luisteren en kijken alleen. Na de rondleiding kan je op
de proeverij in het authentiek jenevercafé zelf uitma-
ken welke jenever jou het meest bevalt.
Inschrijven kan via de bibliotheek van Oosterzele. Je
betaalt 3 euro per persoon voor de rondleiding.

Kunstroute zomer 2017

Bibliotheek en Toerisme en vtbKultuur plannen een
eerste Kunstroute met de nadruk op kunst en toerisme.
Op verschillende locaties wordt kunst van heden-
daagse kunstenaars tentoongesteld. 
Alle info vind je in het volgende Infozine.

Nieuws uit de 
Erfgoedcel

Meer dan erfgoed: lancering
boek en vormingstraject

Op welke manier kunnen cultureel-erfgoedcollec-
ties ingezet worden in de gezondheids- en wel-
zijnssector? In hun voorbereiding voor twee
pilootprojecten met instellingen uit de geestelijke
gezondheidszorg gingen FARO-medewerker Bart
De Nil en Erfgoedcel Viersprong-coördinator Ans
Van de Cotte op zoek naar
kennis en methodieken

over het gebruik van

cultureel-erfgoedcollec-

ties in de gezondheids-

en welzijnssector. Het
resultaat van die zoek-
tocht is een nieuwe publi-
catie waarmee ze
cultureel-erfgoedwerkers
willen inspireren en over-
tuigen om bruggen te
slaan tussen de cultureel-
erfgoedsector en de zorg-
sector.

De kracht van objecten

In hun boek hebben de auteurs veel aandacht
voor de therapeutische waarde van objecten. Het
aanraken van objecten, het connecteren met an-
dere mensen door middel van objecten of gewoon
‘het bezig zijn’ met objecten leidt tot schitterende
resultaten: mensen gaan zich beter voelen, het sti-
muleert zintuigen en gevoelens, zorgt ervoor dat
geest en lichaam met elkaar in verbinding komen,
het werkt als een trigger om op een andere ma-
nier te gaan denken en geeft mensen zin om te
blijven leren.

Meer dan erfgoed dient als handleiding bij een
vormingsreeks die FARO vzw op verschillende
plaatsen in Vlaanderen organiseert.

Het boek Meer dan erfgoed  is een uitgave van Po-
liteia, FARO en Erfgoedcel Viersprong. Het kan be-
steld worden bij Politeia uitgeverij.

Meer info?

Erfgoedcel Viersprong  - Sint-Antoniusplein 10 in
Oosterzele - www.erfgoedcelviersprong.be
info@4sprong.be of 09 362 87 19
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ERFGOEDDAG
Zondag 23 april –
Thema Zorg

Erfgoeddag met als thema ZORG is het momen-
tum om de bruggen tussen de erfgoed- en zorg-
sector te versterken, verder uit te bouwen of de
fundering voor samenwerking te leggen.

Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op
deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de zorgsector
er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeu-
wen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag ken-
nen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan
terug in collecties en archieven. 

Duik mee in ons verleden en ontdek  zorg in al
haar facetten. Het volledige programma vind je op
www.erfgoedcelviersprong.be.

OC De Beweging - Tentoonstelling:
Geschiedenis in (de) Beweging

i.s.m. heemkundig genootschap Land van Rode, Gij-

zels Genootschap van de kerkuil

Een tentoonstelling laat je kennismaken met de
opvallende geschiedenis van de statige klooster-
gebouwen. Je start bij het kloosterleven van de
zusters Apostolinnen om na een tocht doorheen
de geschiedenis te eindigen in het huidige ortho-
agogisch centrum De Beweging. 
In de charmante binnentuin ontmoet je levens-
grote beelden van toen en kan je genieten van een
drankje.

Locatie

OC De Beweging - Brielstraat 46 in Oosterzele
Openingsuren

Doorlopend van 10 uur tot 18 uur.

Brochure: Leren archiveren

Verenigingsarchief in het Museum, archief en docu-

mentatiecentrum Melle.

Verenigingen, personen en organisaties vormen
al snel een eigen archief. Denk maar aan vergader-
verslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers,
affiches, briefwisseling, …Dit archief is waardevol,
maar zit vaak verspreid over verschillende leden,
is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is
onbekend. Een nieuwe brochure geeft je de no-
dige tips en tricks om jouw archief duurzaam te
beheren.  We stellen de brochure aan je voor op
woensdag 26 april om 19.30 uur in de Oude Pas-
torij in Munte (Munteplein 6 in Merelbeke).

Auters: Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaande-
ren) Katrien Weyns (Archiefbank Vlaanderen) en
Joris Colla (Archiefbank Vlaanderen)

Prijs: gratis

Organisatie: Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel
Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong,
Archiefbank Vlaanderen. 

Inschrijven: verplicht via info@4sprong.be of 
09 362 87 19.

Brochure verkrijgen?

Je kan de brochure gratis verkrijgen na 26 april
bij erfgoedcel Viersprong via info@4sprong.be of
09 362 87 19.

collectie: Dirk De Ganck

Correctie: Nieuwe lijst van gezworenen

Alle Belgen tussen 28 jaar en 65 jaar die het recht
hebben deel te nemen als kiezer bij de parlementsver-
kiezingen, kunnen zetelen in een assisenjury. 

In de vorige editie was een fout geslopen in de vermel-
ding van de leeftijdscategorie.
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Oosterzelenaren in de kijker

Laat je gijzelen door z’n smaak

Robin en Yannick De Pelsmacker stellen op zater-

dag 8 april hun eerste Gijzelse bier voor. Dat ge-

beurt van 16 tot 22 uur in het parochiezaaltje van

Gijzenzele (Kerkstraat 2). Iedereen is er welkom

om te proeven van en zich te laten gijzelen door de

smaak! Aan deze voorstelling  en proeverij ging na-

tuurlijk een en ander vooraf …

Hoe begonnen jullie eraan?

“Een paar jaren terug startten we met het organiseren
van brouwerijbezoeken voor vrienden en familie.
Daarna begonnen we met het organiseren van bier-
proefavonden (onder leiding van zytholoog Hans Bom-
beke). Beide organisaties groeiden iedere editie in
succes. Omdat we graag zelf de handen uit de mouwen
steken, gingen we uitkijken naar een workshop bier-
brouwen. En zo is alles echt van start gegaan … We
kochten een brouwketeltje van 30 liter en gingen aan
de slag.”

Brouwen in de keuken

Na het vele proefbrouwen thuis in de keuken, het proe-
ven en optimaliseren van de recepten vonden ze dat
het tijd werd om hun brouwsel ook effectief aan de
man (of vrouw) te brengen. Volgende stap was op zoek
gaan naar een grootschaligere brouwerij. Die werd ge-
vonden bij brouwerij Danny in Oordegem; die bereid
gevonden werd om het bier van Robin en Yannick in
grotere hoeveelheden te brouwen.

Welk soort bier serveren jullie?

“We noemden ons bier ’t Gijzelaarke. Het is een blond
bier (6,2% alc.vol.) van hoge gisting met hergisting op
de fles. Er zit een toets van koriander in en het heeft
een licht bittere afdronk. Je kunt ons Gijzelaarke drin-
ken in café Vos in Semmerzake. En de Gijzelse Kerkui-
len zullen het op 20 mei a.s. serveren bij de herdenking
van de meidagen 1940.”

Wie meer wil weten, kan terecht op de facebook-

pagina De Gijzelse microbrouwerij.

Wies Lippens – oudste begeleider
ooit van Oosterzeelse Kinder- en
Jeugdboekjury

Marie-Louise Lippens –Wies voor de kleuters en de

vele vrienden - is de oudste begeleidster die de

Kinder- en Jeugdboekenjury Vlaanderen ooit heeft

gekend en in Oosterzele ook bekend als een van de

voorlezers in de Oosterzeelse bib. De rode draad

doorheen haar leven is simpel maar diep veran-

kerd: zich inzetten voor kinderen vanuit een 

so ciale bewogenheid. 

Heb je zelf vaak voorgelezen, Wies?

Jawel, hier bij ons thuis voor de kinderen. Twee boeken
zijn me bijgebleven: Koning van Katoren en Nils Hol-
gersson. Voorlezen was vooral mijn man zijn verdien-
ste. Mijn man is geen echte ingenieur, veeleer een
boekenwurm. Wanneer hij van zijn werk kwam, pas-
seerde hij boekhandel de Slegte. Hij pikte de meest in-
teressante boeken op voor de kinderen van mijn
kleuterklas. Zo heeft hij eens tachtig exemplaren  van
Ik en de Wereld gekocht. Je kunt al raden wat de Sint in
december mee had uit Spanje. 
Maar we hadden het over voorlezen. Ik was lector in
de kerk. Ik heb jaren voorgelezen in de bibliotheek van
Oosterzele. En voor een vriendin die de ziekte van
Huntington had. Het werd een wekelijks filosofie-uur-
tje, want achteraf bespraken we ook de boeken.

Werd er aan jou voorgelezen?

Ja, op zaterdagmorgen uit de Bijbel. Ik vond dat eigen-
lijk wel leuke verhalen.

Is voorlezen belangrijk?

Zeker weten! Voor de taalontwikkeling. En het is niet
omdat een kind al zelf kan lezen, dat je niet meer mag
voorlezen. Het schept een band. Het brengt je letterlijk
en figuurlijk dichter bij elkaar.

Toen ze zeventig werd, ging Wies over van voorlezen in

de Oosterzeelse bib naar begeleidster van de Kinder- en

Jeugdboekenjury. Meer dan tien jaar gaf ze haar liefde
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voor boeken door aan kinderen uit het eerste en tweede

leerjaar. De kinderen hingen aan haar lippen als ze

begon over de avonturen van de egeltjes en eekhoorntjes

in haar eigen tuin. Ze herinnert zich kinderen die een uit-

zonderlijk teken- of schrijftalent aan de dag legden of op

een heel gevoelige manier over boeken konden praten.

Ze probeerde die talenten extra in de verf te zetten. 

Haar activiteiten als voorzitster bij de VOSOG (senioren-

kring voor oud-leden van de scouts en gidsen), de huis-

houdelijke activiteiten en haar rol als grootmoeder

namen nogal wat tijd in beslag. Daarom besloot Wies in

2016 met pijn in het hart de begeleidingsfakkel van de

kinderboekenjury door te geven.

Wat lees jij zelf het liefst, Wies?

Boeken met een venster op de wereld, tijdschriften
(Natuurblad, COV, KVLV), bezinningsteksten, poëzie,
sprookjes en schooibrieven. Daar staat interessante in-
formatie in en dan durf ik wel eens doneren.

En wat niet?

E-books en detectives. Ik hou van eerder inhoudelijke
boeken dan van spannende boeken. Wat niet wil zeg-
gen dat ik niet graag een detectiveverhaal op televisie
zie.

Wie lees je graag?

Annie MG Schmidt. Khaled Hoesseini. Mijn idool is Wil-
lem Vermandere. Zijn teksten zijn magnifiek. En Toon
Hermans mag je ook noteren.

Waar lees je het liefst?

’s Avonds in de living of onder de appelboom als het
zonnetje schijnt.

Welke boeken zou iedereen op zijn boekenplank

moeten staan hebben?

Woordenboeken, de Bijbel, encyclopedische boeken en
gedichtenboeken.

Heb je zelf ooit geschreven?

Voor onze kinderen heb ik het verhaal van mijn vader
en moeder opgeschreven. Omdat ze die nooit echt ge-
kend hebben. En ik ben van plan om ook mijn eigen
leven op papier te zetten … voor de kleinkinderen. Ik
schrijf graag brieven (en ik krijg er ook graag). Ik
schreef ooit eens een brief aan een vriendin; gewoon
omdat haar wilde bloementuin zo prachtig was dat ik
er moest over schrijven. 

Welke tips kan je geven aan ouders van nu?

Maak dat er boeken in huis zijn: op tafel, in de zetel.
Leef in je eigen huis. Het hoeft er niet altijd perfect en
netjes uit te zien. Geef je kinderen de kans om boeken
te leren kennen. Van kleinsaf aan, wacht niet tot het
eerste leerjaar. Maak ze vertrouwd met het fenomeen
boeken. En de ultieme tip: Maak tijd voor je kinderen
… NU! Je kan het maar een keer doen.

Dit is een deeltje uit het gesprek dat Nathalie Stroobant

eind vorig jaar had met Wies. Wil je het volledig lezen?

Neem dan een kijkje op www.nathaliestroobant.be

SPORT

NIEUW: Tennis in Oosterzele

De drie mooie tennisvelden in Oosterzele zijn opnieuw
bijna klaar voor gebruik. Tennisclub De Kluize Ooster-
zele opent zijn tennisvelden op zaterdag 1 april.Heb je
ook zin om van april tot en met september op onze ten-
nisvelden te spelen? Maak je dan snel lid van onze club
want dan kan je onbeperkt je tennisveld reserveren.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Sportstraat 5, tel
09 362 48 92 -sportdienst@oosterzele.be 

Lidgeld Tennisclub De Kluize Oosterzele

seizoen 2017

90 euro voor senioren (vanaf 19 jaar)
60 euro voor studenten 
45 euro voor junior (10 tot 18 jaar)
30 euro voor kinderen (-10 jaar)
225 euro voor een gezinsabonnement (twee
ouders/volwassenen + maximaal drie) inwonende kin-
deren (-19 jaar)

Door dit lidgeld te betalen, word je lid van Tennisclub
De Kluize Oosterzele en ben je verzekerd. Ook je lid-

geld bij Tennisvlaanderen is inbegrepen. Je krijgt on-
beperkt toegang tot onze tennisvelden en kan deze ten-
nisvelden gratis reserveren via het online
reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Je kan in-
schrijven voor de lessen georganiseerd door Tennis-
school Topspin onder deskundige begeleiding van
Christian Roelandts. Indien je al lid bent van Tennis-
Vlaanderen krijg je een korting van 15 euro.

Lid worden? 
Stuur een e-mail naar sportdienst@oosterzele.be met
vermelding van je naam, voornaam, adres, geboorte-
datum en telefoonnummer. Vermeld ook je lidnummer
indien je al lid bent bij TennisVlaanderen. Je zal een be-
vestiging krijgen met de vraag je lidgeld over te schrij-
ven.  rekeningnummer. Eens dat gebeurd is, krijg je een
lidnummer van TennisVlaanderen en kan je starten
met het reserveren van een tennisveld.
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Tennisschool Topspin Oosterzele seizoen 2017

Opendeur en inschrijfmoment met gratis tennisles
op zaterdag 22 april. Aanwezigen krijgen een gratis
sportdrankje en kunnen de tennisvelden uitproberen.
Wanneer je op zaterdag 22 april je lidmaatschap en les-
sen reserveert, krijg je een gratis doos tennisballen. 

Tennis for Kids

Tien lessen voor kinderen tot tien jaar volgens het Kids
Tennissysteem van Tennis Vlaanderen. Je leert stap
voor stap tennissen op een aangepast terrein en met
aangepaste ballen. Als ouder kan je de tennisevolutie
van je kind goed opvolgen. Prijs: 50 euro + lid worden
van Tennisclub De Kluize

Jeugdtennis

De plus 10-jarigen komen hier aan hun trekken met

trainingen en lessen op eigen niveau. Voor de meer
competitieve spelers hebben we ook een team dat je
meer zal begeleiden i.k.v. toernooien.  Prijs: 75 euro +
lid worden van Tennisclub De Kluize

Start to Tennis 

Voor de volwassenen bieden wij reeksen aan van acht
lessen, telkens een uur per week in groepjes van maxi-
mum vier volwassenen. Zo maak je kennis met tennis
op een rustige en aangename manier. Prijs: 85 euro +
lid worden van Tennisclub De Kluize

Meer info en inschrijven voor de tennislessen: 
tennisschool.oosterzele@outlook.com 
De exacte data van de lessen kan je vinden op
www.oosterzele.be/vrijetijd/sport/tennis.aspx en op
de facebookpagina van Tennisschool Topspin.

In samenwerking met de gemeen-
telijke sportraad en sportdienst,
reikt de gemeente Oosterzele ieder
jaar een trofee uit voor Oosterzeels
Sportlaureaat (vanaf 17 jaar oud)
en voor Oosterzeelse Sportbelofte
(tot en met 16 jaar oud). 
Kandidaturen met een daarbij ho-

rende motivatie mogen voor 1 mei
a.s. bezorgd worden aan de  sport-
dienst/sportraad van Oosterzele.
De nodige documenten zijn te ver-
krijgen bij dienst Sport en Jeugd -
Elise Lippens via
elise.lippens@oosterzele.be – tel.
09 363 84 22. 

De sportprestaties die in aanmer-
king komen, moeten geleverd zijn
tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017!
De voorgestelde kandidaat moet in
groot- Oosterzele wonen. Ieder
persoon of club mag een kandida-
tuur voorstellen en indienen voor
1 mei a.s.

Topsportprestaties Oosterzelenaars

In de laatste editie van dit infozine van 2016, kwamen
Katrijn De Clercq en Luna Renders al mooi aan bod
met hun titels van Vlaams Kampioene 2016 in het
baanwielrennen. 

Maar daar bleef het niet bij. Op 14 en 15 januari 2017
vonden de Belgische Kampioenschappen Baanwielren-
nen plaats op de Eddy Merckxpiste in Gent. Bij de 1ste-
jaars nieuwelingen reed Katrijn De Clercq de
tegenstand op een hoopje en pakte driemaal goud
(scratch, 500m, omnium), driemaal zilver (achtervol-
ging, puntenkoers, sprint), eenmaal brons (keirin).

Daarmee vulde Katrijn opnieuw haar collectie truien
met de Belgische driekleur aan! Ook Luna mag fier te-
rugblikken op haar prestaties: tweemaal goud (achter-
volging, keirin), eenmaal zilver (omnium) driemaal
brons (500m, puntenkoers, sprint). Dat betekent dat
onze twee Oosterzeelse beloften tijdens dat weekend
zo maar liefst 13 van de 21 te winnen medailles ver-
overden. Katrijn won ook dit jaar de AVS-cup, een re-
gelmatigheidscriterium in het baanwielrennen. Dikke
proficiat aan beide dames die  al eens bekroond wer-
den met de trofee van Oosterzeelse Sportbelofte.

GEZOCHT: Oosterzeels Sportlaureaat en Sportbelofte 2016/2017

Ieder jaar viert de gemeente Oos-
terzele zijn kampioenen. Iedere in-
woner van groot-Oosterzele of elke
club kan de namen bezorgen van
Oosterzeelse sporters die min-
stens een top 3 plaats hebben be-
haald tijdens een Oost-Vlaams
Kampioenschap, Vlaams Kampi-

oenschap, Belgisch Kampioen-
schap, Europees Kampioenschap
of Wereldkampioenschap in een
erkende sportdiscipline door Sport
Vlaanderen (vroegere benaming
Bloso) in de periode van 1 mei
2016 tot 1 mei 2017. Ook clubs die
met hun ploeg in die periode een

kampioenentitel behaalden, kun-
nen dat laten weten.

Meer info? dienst Sport en Jeugd -
Elise Lippens via
elise.lippens@oosterzele.be – tel.
09 363 84 22.

Kampioenenviering 2016/2017: kampioenen gezocht!
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Tijdens het weekend van 4 en 5 februari waren er de
Oost-Vlaamse kampioenschappen voor de jeugd in Aal-
ter.  Twee van onze Oosterzeelse judoka’s hebben zich
daar in de medailles gekampt. Jolan Tanaka behaalde
in de U15 -66kg een knappe 3de plaats. Stijn Ver-

scheure in de U21 +100kg behaalde de 1ste plaats.

Een week later waren er de Vlaamse kampioenschap-
pen in Tielt. Om te mogen deelnemen aan de Vlaamse
kampioenschappen moet je bij de eerste 4 op het pro-
vinciaal kampioenschap eindigen. Daar behaalde Stijn

Verscheure de 1ste plaats en werd Vlaams Kam -

pioen door al zijn matchen met ippon te winnen.

Justien Grillet kan haar trofeeënkast opnieuw aanvul-
len. Met een eindtijd waarbij ze slechts 9 honderdsten
van een seconde van haar persoonlijk indoorrecord at-
letiek verwijderd bleef, veroverde ze tijdens het Bel-
gisch Kampioenschap 400m indoor 2017 alle
categorieën een heel verdienstelijke 3de plaats.

Zondag 5 maart 2017 was het Belgisch kampioenschap
atletiek indoor voor cadetten en scholieren. Jill Bracke

is de tweede beste geworden en dus vice-kampioene
op de 200m voor scholieren en Jenna De Smet be-
haalde ook zilver (en dus ook vice- kampioene) op de
400m cadetten. Twee Oosterzeelse meisjes  met een
zilveren medaille tijdens de nationale jeugdkampioen-
schappen indoor 2017!

Nele Hillewaere liep op 4 maart een nieuw Belgisch
Record over 1000m indoor categorie masters W50:
3’14” 65.

CULTUUR

Piv Huvluv – Commissaris Piv - Humor

voor families vanaf 8 jaar

coproductie met Gezinsbond Scheldewindeke

vrijdag 14 april om 19 uur

Met de ‘Rechten van het Kind’ als losse insteek, gaat Piv
als commissaris op zoek naar de kleine kantjes, de on-
hebbelijkheden en de irritante trekjes van kinderen,
confronteert hij hen met hun eigen gedrag en hoe vol-
wassenen dat ervaren. Herkennen ze zichzelf in de ko-
mische schets die commissaris Piv maakt?

Piv probeert in deze
voorstelling het begrip
stand-up comedy zo
puur mogelijk bij
kinderen (8+) te
introduceren.

Tickets: 10 euro
(standaard, 60+),
5 euro (-19, studenten)

Han Solo - Kloenke  - Humor - 

vrijdag 21 april om 20 uur

In zijn nieuwe show Kloenke deelt Han solo stevige
klappen uit .… maar moet hij zelf ook slagen incasse-
ren. Maar toch blijft Han Solo terugvechten. Nu de Is-
lamitische Staat, de Kuringse Kleurenwies Kameraden
en andere radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen,
is Han Solo actueler dan ooit. 
Kloenke is de vierde avondvullende show van Han
Solo, gespeeld door acteur Han Coucke. Naast Han Solo
is Coucke ook regisseur van oa Philippe Geubels,
Steven Mahieu, William Boeva, … Op tv was hij o.a. te
zien in Bevergem.

Tickets: 14 euro (standaard), 13 euro (60+),
12 euro (-19, studenten)

Alle voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van GC De Kluize (tenzij anders vermeld).

Meer info en reservaties: GC De Kluize – Sportstraat 3 – tel. 09 363 83 30 – reservaties@oosterzele.be

® Dieter Procureur

® Tom Bertels

Jill en Jenna
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Kopergietery - Pitchbull

Muziektheater

zaterdag 22 april om 20 uur

Een hedendaagse Robin Hood neemt de strijd op voor
het recht op kwetsbaarheid en geeft een stem aan al
wie te weinig wordt gehoord. Op zijn ridderlijke
queeste botst hij op onverwachte kompanen. Onder
engelengezang en bronstige beats trekken ze samen op
een mysterieuze roadtrip naar alle jonge mensen waar-
van het hart moediger is dan hun tong. Tot nu.
Electropunkpop meets musicalkitsch in deze voorstel-
ling van theatermakers Johan De Smet en Joris Hessels,
het musical- en filmtalent Amaryllis Uitterlinden en de
Compact Disk Dummies, winnaars van Humo’s Rock
Rally 2012.

Tickets: 10 euro (standaard, 60+), 5 euro (OLGA -25)

® philedeprez

Abattoir Fermé - Alice  - Theater – 

coproductie met Culturele Kring Land van

Rhode - vrijdag 29 april  om 20 uur

Abattoir Fermé kiest in haar bewerking voor een Alice
die niet volwassen wil worden. Of toch niet in een door
logica gedomineerde wereld die haar verhindert om te
geloven in geniale nonsens, sprekende poezen en lieve
ridders. Liever kruipt ze weg in haar eigen zeepbel
waar ze zich veilig waant en waar ze vergezeld wordt
door een vriend die haar verhalen voert. En broodjes -
de lekkerste broodjes! - maar Abattoirs Alice heeft
geen honger...
Na schitterende recensies afgelopen seizoen, herneemt
Abattoir Fermé deze ode aan zorgeloosheid en onzin.
Een teder en donker sprookje vol knappe dialogen,
voor iedereen die volwassen is of dat moet worden.

Tickets: 18 euro (standaard), 17 euro(60+),
16 euro (-19, studenten)

® Stef Lernous

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?
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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 van dien…
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

Tickets: 18 euro (standaard), 17 euro (60+),
16 euro (-19, studenten)

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 

Aankondiging seizoensvoorstelling
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Mariette, 76 jaar, heeft haar
arm in het gips. Toen ze
verleden week op haar
kousen de trap afkwam, is
ze uitgegleden. Resultaat:
veel blau we plekken, stram
en een gebroken pols.
Een op de drie 65-plussers
valt minstens een keer per
jaar. Zo'n valpartij heeft
vaak nare gevolgen. Stoor-
nissen in evenwicht, spier-
kracht en/of mobiliteit zijn
enkele van de belangrijkste
risicofactoren voor een val.
Ze kunnen vermeden wor-
den door regelmatig te be-
wegen. Dat is de beste
remedie om valpartijen te
voorkomen.
Tijdens de zesde Week

van de Valpreventie van

24 t.e.m. 30 april 2017

roepen we iedereen op.

Vermijd valincidenten:

volg onze tips, wees ac-

tief maar doe het op een

veilige manier. Begin er

vandaag nog aan!

Onze tips:

Blijf actief

• Zit niet te lang stil
• Beweeg dagelijks min-

stens 30 minuten zoals
bijvoorbeeld wandelen,
zwemmen, werken in de
tuin, spelen met de
kleinkinderen

• Werk aan je evenwicht,
spierkracht en lenigheid

• Beweeg in functie van je
eigen mogelijkheden

Ga voor een veilig huis

• Vermijd gladde of natte
vloeren, losliggende 
kabels of omkrullende
tapijten

• Gebruik een veilige
trap ladder, zorg voor
voldoende verlichting
en handgrepen

Verzorg je voeten

• Draag gemakkelijke
schoenen die je voet
omsluiten. Draag de

juiste maat. De zool is
het best plat (zonder
hakje) en met profiel
aan de onderkant 

• Loop niet op blote voe-
ten of kousen

• Laat voetproblemen be-
handelen (eelt, inge-
groeide nagels, …)

Kijk uit met je ogen

• Draag een bril als het
nodig is

• Hou je bril proper en
binnen handbereik

• Zorg voor een regelma-
tige controle bij de oog-
arts

Eet evenwichtig en ge-

zond

• Calcium en vitamine D
zijn belangrijk voor ste-
vige botten en spieren.
Je vindt calcium in vis,
melkproducten en be-
paalde groenten en fruit
(bv. broccoli, pruimen).
Vitamine D wordt aan-

gemaakt door zonlicht.
• Beperk je alcoholge-

bruik

Let op met medicijnen 

• Bespreek het gebruik
van medicijnen steeds
met je huisarts, ook als
het gaat over pijnstillers

• Vermijd kalmeer- en
slaapmiddelen

Voorkom duizeligheid

bij het rechtstaan

• Sta rustig recht uit bed
of de zetel

• Haast je niet naar de bel
of de telefoon

• Ben je vaak duizelig?
Praat erover met je huis-
arts

Heb je moeite met je even-
wicht? Ben je onlangs ge-
vallen? Neem dan contact
op met je huisarts.
Meer tips en informatie

vind je op

www.valpreventie.be

Blijf in beweging, doe het veilig!
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Activiteitenkalender Oosterzele actief

Noteer alvast! Zitdag belastingen - donderdag 18

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

Meer info over wat je moet meebrengen, lees je in

het infozine dat de week van 1 mei in je bus valt.

• sinds 28 maart – 20 tot 21.30 uur: linedansen (10
lessen) elke dinsdag (20 tot 21.30 u.) in Vrije Basis-
school Scheldewindeke – KVLV Scheldewindeke –50
euro en 35 euro voor KVLV leden - meer info bij Annie
Marijsse via 09 362 55 58
• gestart op donderdag 30 maart en nog op 20, 27

april en 4 mei: naaien van een zomerjurkje; ook
voor beginners) in zaal De Rots – KVLV Scheldewin-
deke –35 euro of 20 euro voor KVLV Scheldewindeke -
meer info bij Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12
• dinsdagen 4, 11, 18, 25 april; 9 mei - 19.30 uur:

pilates in parochiecentrum Balegem - KVLV Balegem
– meer info bij Isabelle Van Liefferinge 
• woensdag 5 april – 19.30 uur: stress in je hoofd - De
Hoeve (Penitentenlaan 22 in Velzeke) – 5 euro, 3 euro voor
leden - Similes Vlaamse Ardennen – meer info: 
luc.de.rocker@gmail.com
• vrijdag 7 april van 16.30 tot 19.30 uur: bloedinza-

meling Rode Kruis Vlaanderen in GC De Kluize: meer
info: http://oosterzele.rodekruis.be –
chrismonique1@telenet.be
• zaterdag 8 april – 18 uur: Mission Metallica – Mag-
netica speelt Metallica live tribute + 3 bands in Den Amb8
– vvk: 15 euro - Let It Happen Bookings vzw – meer info:
Dennis Aspeele via info@letithappen.be 0474920152
• zaterdagen 8 april en 6 mei: laat tussen 9.30 en 11.30
gratis je fiets graveren aan sporthal De Kluize - door ZMPO
• zondag 9 april – 11 uur: Paasfeest KVG Oosterzele in
GC De Kluize – 20 euro voor gehandicapte leden; 25 euro
– meer info: Juliette Van De Sijpe via 0478 69 37 91 
hubert.vandesype@gordianus.com
• maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 april: voetbalstage KVV

Windeke. Voor jongens en meisjes van 4 t.e.m. 14 jaar op
de terreinen van KVV Windeke (Stationsstraat Scheldewin-
deke) - trainingen/activiteiten van 10 tot 12 uur en van
13.30 tot 16 uur. Opvang van 7.30 uur tot 17.30 uur – meer
info via Nancy.eliano@telenet.be of 0495 94 16 19
• woensdag 12 april: bloemschikken voor Pasen -
KVLV Balegem – meer info: Isabelle Van Liefferinge 
• woensdag 12 april – 19.15 uur: groendecoratie

Pasen in zaaltje Gijzenzele – 3 euro + bloemen - KVLV Gij-
zenzele -  meer info bij Agnes Leus via 
kvlvgijzenzele@gmail.com 
• zondag 16 april: Pâques in Time (70-80-90 fuif) in
Den Amb8 – 5 euro – vzw On Stage meer info via
tom@vzwonstage.be
• paasmaandag 17 april van 8 tot 18 uur: eventing

voor paarden en pony’s in Hauwsestraat 43 - LRV Schel-
dewindeke – gratis toegang  - meer info bij Patrick Buggen-

hout via 0475 75 61 61
• dinsdag 18 april – 19.30 uur: Lamoraal van Egmont,

Heer van Zottegem 1522-1568: Zijn levensloop en zijn re-
latie tot Zottegem. Lezing door Olivier Van Rode, licentiaat
geschiedenis. in GC De Kluize – 5 euro - Land van Rode
Heemkundig Genootschap – meer info via
secretaris@landvanrode.be of  09 362 69 95
• woensdagen 19 april en 26 april van 19 tot 22 uur:

workshop crea Klaproos in Powertex – in polyzaal IZOO
- Femma Oosterzele – meer info via 
saskiapruyt72@gmail.com
• zaterdag 22 april: textielinzameling Kiwanis Ooster-
zele
• zaterdag 22 april – 14 uur: bezoek aan biologisch

tuinbouwbedrijf Het Landhuis (Gontrode Heirweg 141
in Melle) 7 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden- Velt
Land van Rhode – Meer info: luc-lambert@skynet.be - 
09 360 52 03
• zondag 23 april – 9.45 uur: 19de jogging  met vertrek
aan sporthal De Kluize – joggingclub Oosterzele – kinderen
2 euro; sporta 5 euro; anderen 6 euro– meer info: Jan Van
der Heyden via 0471 62 42 34
• zondag 23 april – start tussen 13.30 en 14.30 uur:

start aan parochiecentrum Balegem (Poststraat 48) wan-

delnamiddag t.v.v. Broederlijk Delen - keuze uit een par-
cours van 6 km (aangepast voor buggy’s en met korte
kinderanimatie) of 11 km, telkens langs trage wegen. On-
derweg wordt een kleine opkikker aangeboden - 5 euro
voor volwassenen en 2 euro voor kinderen en jeugdbewe-
gingen – om 17 uur optreden van muziekgroep Djurdjevak
en de mogelijkheid om drank en boterhammen te kopen –
graag vooraf inschrijven via bdoosterzele@gmail.com
• dinsdag 25 april – 14 uur: praatcafé met Make music

in De Rots (Scheldewindeke) – prijs nog te bepalen – KVLV
Scheldewindeke – meer info bij Annie Marijsse via 
09 362 55 58 - www.kvlv-scheldewindeke.be
• woensdag 26 april – 19.30 uur: bloemenfakkels door
Linda Dellaert in De Rots Scheldewindeke – KVLV Schelde-
windeke – meer info  bij Juliette Van De Sijpe via 
09 362 78 12 - www.kvlv-scheldewindeke.be 
• woensdag 26 april – 14 uur: infomiddag Draag zorg

voor jezelf, in de zorg voor een ander i.s.m. CM Ooster-
zele - gratis - meer info: Juliette Van De Sijpe via 
0478 69 37 91 - hubert.vandesype@gordianus.com
• woensdag 26 april – 19 uur: hobbyclub in parochie-
centrum Balegem – KVLV Balegem – 3 euro – meer info bij
Isabelle Van Liefferinge
• donderdag 27 april – 20 uur: theatermonoloog door
Simone Milsdochter: de wetten van de menselijke stupidi-
teit – kunstencentrum Berg 30 Balegem – leden: 1 euro en
niet-leden 15 euro



prijsklasse € 110prijsklasse € 110

SCHOENEN

Vrijhem 66
9860 Oosterzele-Balegem

tel. 09 362 57 78

.LACREA.bewww

met advies
SCHOENEN

9860 Oosterzele-Balegem
tel. 09 362 57 78

.LACREA.be

met advies

Open
dins g tot vrijdada

13.30 uur tot 18.30 uur
teza grda

9.30 uur tot 18 uur

gg tot vrijda
13.30 uur tot 18.30 uur

9.30 uur tot 18 uur



22 www.oosterzele.be

• donderdag 27 april – 19 uur: Lang leve de appel

in Tuinbouwschool Melle (Brusselsestwg 165 in Melle)
– gratis - Erfgoedcel Viersprong en Velt Land van
Rhode – Meer info: Elisa De Puysseleyr - 09 362 87 19
• donderdag 27 april – 20 uur: Zuid-Afrikaanse

wijnen (voordracht met proeverij van zes wijnen) – 20
à 25 euro - Davidsfonds Oosterzele – meer info via
et.gevaert@telenet.be
• elke zondag in mei – 20 uur: Sunday Chill (akoes-
tische optredens) in Jeugdclub Pallieter – vzw on stage
– meer info via tom@vzwonstage.be
• dinsdag 2 mei – 19 uur: kookles lekker Marok-

kaans in parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem –
meer info bij Isabelle Van Liefferinge
• maandag 8 mei: bedevaart naar Kerselare met
KVLV Scheldewindeke – meer info bij Nicole De Bac-
quer via 09 362 71 86 of www.kvlv-scheldewindeke.be
• woensdag 10 mei – 19 uur: permacultuur en sa-

mentuinen in P.C. Caritas (Caritasstraat 76 in Melle)
Erfgoedcel Viersprong en Velt Land van Rhode – Meer
info: Elisa De Puysseleyr - 09 362 87 19
• zaterdag 13 – vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag

21 mei: herdenkingsweekend KVV Windeke - 13
mei gratis, 19 mei 5 euro, 20 mei 5 euro, 21 mei VM 3
euro NM 5 euro – meer info: Jo Trossaert via 
0473 17 61 30
• dinsdag 16 mei – 19.30 uur: maken van zomer-

jurkje in parochiecentrum Balegem – KVLV Balegem
– meer info: Isabelle Van Liefferinge
• woensdag 17 mei – 19.15 uur: kookworkshop

Red de restjes door KVLV Gijzenzele – parochiezaal
Gijzenzele – 5 euro of 7 euro voor niet-leden – meer
info 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 - Si-
miles Vlaamse Ardennen – meer info:
luc.de.rocker@gmail.com
• donderdag 18 mei – 8.30 uur: bedevaart Dadizele

met bezoek aan de brouwerij Rodenbach – KVG Oos-
terzele – prijs nog te bepalen - Juliette Van De Sijpe via
0478 69 37 91 hubert.vandesype@gordianus.com
• donderdag 18 mei – 14 uur: voordracht Geschie-

denis van de Minard en Romain De Coninck door
Claude Marissael en Monique De Block in zaal De Rots
Scheldewindeke – Neos – 
meer info: www.neosvzw.be/oosterzele
• vrijdag 19 mei – 19.30 uur: ontmoetingsfeest met

special act (buikspreker) in de polyzaal IZOO -
Femma Oosterzele – meer info via 
an.vanwijnsberge9@gmail.com
• vrijdag 19 mei: sportgala in GC De Kluize door
dienst Sport en Jeugd – gratis toegang -
sportdienst@oosterzele.be

• zondag 21 mei: 30ste Lentetocht met vertrek aan
parochiecentrum St. Michaël (Kloosterstraat in Sint-
Lievens-Houtem - WSV Land van Rhode vzw - leden be-
talen 1,1 euro en niet-leden 1,5 euro - WSV Land van
Rhode vzw – meer info bij Erik Lievens via 
0475 78 11 96 - erik-lievens@skynet.be
• dinsdag 23 mei: Antarctica en klimaatverande-

ring – Davidsfonds Oosterzele en  bib – in de bib – 8
euro voor niet-leden en 6 euro voor leden – meer info:
et.gevaert@telenet.be
• maandag 29 mei: opera in de cinema met Neos –
Kinepolis Gent - www.neosvzw.be/oosterzele
• iedere 4de zondag van de maand om 13.30 uur:

spelnamiddag bij De Strateeg in IJzeren Hekken
Landskouter – 1,5 euro – 
meer info: eline@destrateeg.be
• elke 2de donderdag van de maand: wandeling

van 5 tot 8 km – verzamelen om 14 uur op het markt-
plein van Scheldewindeke -
www.neosvzw.be/oosterzele
• iedere 1ste en 3de donderdag van de maand van

15 tot 17 uur: breisalon in de bib – KVLV Scheldewin-
deke –  meer info bij Juliette Van De Sijpe  via 
09 362 78 12
• iedere zondag om 9.30 uur: nordic walking met
start op marktplein Scheldewindeke – KVLV Schelde-
windeke – gratis - meer info bij Nicole De Bacquer via
09 362 71 86
• dinsdag van 19 tot 20.30 uur (GILO) en donder-

dag van 19 tot 20.30 uur: Karate, nu ook erkend als
olympische discipline - Tomodachi Oosterzele –
www.tomodachi.be – meer info bij Ronny Van Saen via
0476 63 35 02 - vanaf 6 jaar mag iedereen eerst deel-
nemen aan drie gratis initiatielessen
• alle dagen op diverse locaties in Oosterzele: bal-

let, modern jazz en hiphop, lessen op wekelijkse
basis vanaf 3 jaar - balletschool Toi, Moi et la Danse -
Delfien Neirynck via info@balletschooltmd.be -
www.balletschooltmd.be of 0499 13 20 89
• iedere woensdag van 20.45 tot 21.45 uur: fun

dance (aerobic/BBB) in Den Amb8 – met beurten-
kaart - balletschool Toi, Moi et la Danse - Delfien Nei-
rynck via info@balletschooltmd.be -
www.balletschooltmd.be of 0499 13 20 89
• iedere maandag van 20.45 tot 21.45 uur: Total

Body Work Out in GILO Oosterzele balletschool Toi,
Moi et la Danse - Delfien Neirynck via 
info@balletschooltmd.be - www.balletschooltmd.be of
0499 13 20 89
• op dinsdagen van 20 tot 23 uur: badminton in
sporthal De Kluize  – BC Pluimstaart – 75 euro per jaar
- http://www.pluimstaart.be -
pluimstaart.bestuur@gmail.com
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Restauratie Windekemolen

Windekemolen / Molen De Visscher krijgt in 2018 weer

wind in de zeilen! Werken gestart!

Oosterzele is de molenerfgoedgemeente bij uitstek,
met zijn nog zeven nadrukkelijk aanwezige wind- en
watermolenrelicten in het landschap.

Na een lange lijdensweg werd begin januari 2017 ein-
delijk gestart met de draaivaardige restauratie van een
van onze kroonjuwelen, de Windekemolen oftewel De
Visschersmolen, op de grens tussen Balegem en Schel-
dewindeke. Na een fout verlopen ‘restauratie’ in 1985
- 1988 verkommerde deze grootste staakmolen van
Oost-Vlaanderen dermate dat hij om veiligheidsrede-
nen in 2005 van zijn staak werd gehaald en gedeeltelijk
werd gedemonteerd, in afwachting van de hernieuwde
restauratie. Die liet echter onverwacht lang op zich
wachten.

De meest ingrijpende werken zijn de vervanging van
de gehele voet (het gebinte) en diverse strategische
balken binnenin, die de stabiliteit van dit 48 ton we-
gend gevaarte moeten waarborgen. Ook de staart en
het balkon worden vervangen, net als de wieken, ge-
vlucht in het jargon. 

Vooral dat laatste vraagt om een langere wachttijd al-
vorens de Windekemolen, voorzien januari 2018, na
zo goed als zestig jaar noodgedwongen stilstand zijn
wieken weer door de Balegemse lucht laat klieven!

Je kan de voortgang van de restauratiewerken volgen
via de website van het provinciebestuur: 
http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrij-
etijd/cultuur/erfgoed_monumenten/molens/

Door: Walter Van Den Branden, conservator van het
Provinciaal Molencentrum (Mola).

Een bezoekje aan 

De Klepmolen

- Elke 1ste zondag van de maand te bezichtigen

- Vanaf dit jaar zal de Klepmolen Biobloem malen die
te koop wordt aangeboden:
• ter plaatse op:

- 7 mei
- 28 mei (Vlaamse Molendag)
- 2 juli en 6 augustus
- 1 oktober (Vlaamse Molendag)

• in de Patisson (Houte 35), elke vrijdag en zaterdag

Foto L.A.M.P.


