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Algemeen

Vanaf nu: politie ook in gemeentehuis
NIEUW! Vanaf maandag 6 januari 2020 
is een van de medewerkers van de 
politiecommissariaat aanwezig in het 
gemeentehuis op volgende momenten:
Maandagavond van 17.30 tot 20 uur
Woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

Op die manier worden de gemeentelijke en politio-
nele dienstverlening op een site aangeboden tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis. Zo hoef je als 
inwoner geen extra verplaatsing meer te maken. Op 
de andere dagen kan je nog steeds terecht in het poli-
tiecommissariaat op de Windekekouter.

Vernieuwen openbare verlichting
Afgelopen december startte Fluvius met het vervangen 
van openbare verlichting in Oosterzele. De bestaande 
armaturen werden ingewisseld voor energiezuinige 
ledverlichting. De toepassing van deze verlichting 
kadert in de gemeentelijke inspanningen rond klimaat 
en duurzaamheid. Het ‘witte kleurbeeld’ van ledverlich-
ting heeft ook een gunstig effect op de verkeersveilig-
heid.

Deze straten of straatdelen werden aangepakt: Dorp, 
een gedeelte van Voordries, Achterdries en Winde-
kekouter, de Kouterweg en het fietspad tussen de 
sporthal en het centrum van Oosterzele.
’s Nachts blijft de openbare verlichting branden.

Nieuwe energiezuinige wagen
Misschien spotte je onze nieuwe energiezuinige wagen 
voor de groendienst al? Vanaf nu heeft ons wagenpark 
een nieuwe lichte vrachtwagen met open laadbak met 
kipsysteem. Het voertuig rijdt op CNG (Compressed 
Natural Gas) waardoor het o.a. minder fijn stof uit-
stoot; goed voor het milieu dus!

Bijkomend werd ook een nieuwe hakselaar aange-
kocht. Zo kunnen onze medewerkers het eigen snoei-
materiaal plaatselijk verwerken tot hakselhout en 
daarna opnieuw gebruiken op gemeentelijke perken. 
Zo beperken we het transport en hoeven we geen 
stortkosten meer te betalen. Op die manier investeert 
Oosterzele dus verder in een duurzamer omgeving en 
realiseren we ook een financiële besparing!

 

SPAARBANK EST. 1956 

TERMIJNREKENING: RELAXREKENING 
Consulteer het algemeen reglement der verrichtingen, de algemene prospectus en het reglement 

CKV-relaxrekening op onze website voorafgaand aan het openen van een rekening.  U kan hiervan 
een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV deposito agent. De rentevoet kan na de actie op ieder 

moment worden aangepast en is steeds beschikbaar op onze website.  Wijzigingen worden 
schriftelijk via rekeningafschrift meegedeeld aan bestaande cliënten. 

Het brutorendement bedraagt 0,75% voor een looptijd van 5 jaar, 1% voor een looptijd van 7 jaar, 
1,10% voor een looptijd van 8 jaar en 1,25% voor een looptijd van 10 jaar. 

Rentevoet op jaarbasis en gegarandeerd voor de volledige looptijd. Onderworpen aan roerende 
voorheffing (30%) – niet inbegrepen in de berekening van het brutorendement. Geen kosten aan de 
termijnrekening verbonden. Minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro en veelvouden van 100 euro.  
Jaarlijkse uitkering van intresten. Ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en 

waarbij u uzelf jaarlijks een extra inkomen wilt geven. 

Met eventuele klachten kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be).  Indien het 
geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële 

geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder, 
boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te 

verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) 
van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling. 

CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) 
SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG 

MANNEBEEKSTRAAT 33 – 8790 WAREGEM – info@ckv.be – BE0400.040.965 

Kredietinstelling erkend door NBB – deelnemer aan het Belgische depositogarantiestelsel 
Voor meer informatie raadpleeg http://www.ckv.be – alle spaarproducten vallen onder de 

toepassing van het Belgisch recht. 
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EINDEJAARSACTIE
RELAXREKENING
Bovenop onze spaartarieven
ontvangt u tot 29/02/2020
1 fles champagne
per schijf van 15000 euro
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Word lid van onze  
kruiden zelfoogstboerderij 

GRATIS infomoment
27 januari 

19u30
Bib, Scheldewindeke

Workshops / lezingen
Opleiding Life Coach

Vegetarische kooklessen
Traiteur

Lichaamswerk
Coaching / Counseling

Verhuur zaal

deavalonhoeve.be
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Cultuur

woensdag 19 februari om 20 uur 
Muziek – Steven De Bruyn solo 
The Eternal Perhaps
COPRODUCTIE GC ’T GROENENDAL
Het moment is gekomen!
Na een kwart eeuw veelkoppig en vaak uitbundig 
samenspel, gaat Steven 
De bruyn, gangma-
ker van El Fish en The 
Rhythm Junks, solo. 
Steven De bruyn solo 
staat voor een intieme 
setting waar de mond-
harmonica, die door-
heen de jaren een verlengstuk van Stevens diepste 
wezen werd, het grootste deel van het verhaal vertelt.

Tarieven: 12 euro standaard – 11 euro 60+, andersval. – 10 euro -26

woensdag 26 februari om 14.30 uur
Familiefilm De grote boze vos en andere verhalen 
COPRODUCTIE DIENST SPORT EN JEUGD

De grote boze vos wil wat graag een mals kippetje eten, 
maar de kippen in de ren zijn niet onder de indruk van 
zo’n schriel vosje. Wie niet sterk is, moet slim zijn en 
dus bedenkt de vos een sluw plan. Hij steelt een nest 
eieren en broedt die uit in het bos: dan heeft hij straks 
een heleboel lekkere kippen om op te eten! Maar het 
plan loopt niet helemaal zoals hij had verwacht. Onder-
tussen staat de boerderij in rep en roer na de diefstal 
van de eieren. En nu de ooievaar gekwetst is, moeten 
een eend en een konijn zelf een baby afleveren. En wie 
bezorgt de dieren met kerst een cadeautje?
Benjamin Renner en Patrick Imbert werkten in het ver-
leden samen aan ‘Ernest & Celestine’. Hun voorliefde 
voor een cartooneske, eenvoudige tekenstijl bracht 
hen samen voor deze verfilming van Renners eigen 
stripreeks ‘Le grand mechant renard’. Schaamteloos 
grappig en uitgelaten, geanimeerd met verbluffend 
vakmanschap en perfecte timing. Zorgeloos plezier 
voor groot en klein!

Tarieven: 5 euro standaard

© Charlie De Keersmaeker

donderdag 6 februari om 20 uur
Humor / Cabaret – Xander De Rycke 
Bekend en bescheiden – TRY-OUT 
 ALLERLAATSTE KAARTEN

Tarieven: 15 euro standaard – 14 euro 60+, andersval. – 13 euro -26

zaterdag 8 februari om 20 uur 
Theater – Theater Malpertuis - T.A.N.I.A.! 
Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder openhartig 
en genereus in haar eerste onewomanshow, gepro-
duceerd door Theater Malpertuis, waar ze kind aan 

huis is. Met het grootste 
gemak en de vakkun-
digheid die haar eigen 
is, laat ze een waaier 
van personages op het 
publiek los: Guillaume 
van de toneelschool, 
moeder Liliane van 

Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredes-
winde van het Sint-Servaescollege van Schoten en last 
but not least: Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen 
maar? Of kun je dat ook spelen.

Tarieven: 18 euro standaard – 17 euro 60+, andersval. - 16, euro -26

zondag 16 februari om 15 uur 
Muziek - Johan Verminnen en groep - 50 jaar 
podium – Plankenkoorts
COPRODUCTIE NEOS
De positieve stress van een artiest, alleen in zijn kleed-
kamer, de niet te temmen gedrevenheid om elk concert 
telkens opnieuw alles uit de kast te halen, zeg maar de 

Plankenkoorts – zelfs na 
50 (!) jaar carrière – zijn 
het uitgangspunt voor 
de nieuwe tournee van 
Johan Verminnen.
Plankenkoorts: weer zal 
het publiek zich elke 
avond onvoorwaardelijk 

laten onderdompelen in het warme bad van vertrouwde 
klassiekers en heel recente pareltjes. Proost! Op vijftig 
jaar Johan Verminnen!

Tarieven: 20 euro standaard – 19 euro 60+, andersval. – 18 euro -26

© Fred Debrock

© Marc Debroey
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donderdag 5 maart om 20 uur
Theater / Cabaret – Ireen Beke – Hartenvrouw – 
COPRODUCTIE GEZINSBOND SCHELDEWINDEKE, 
KVLV SCHELDEWINDEKE, MARKANT

Cabaretvoorstelling met 
Nederlandstalige liede-
ren en theaterteksten.
Ireen was al eerder te 
zien als actrice, zan-
geres en folkvioliste 
in diverse producties 
(o.a.Zwarte Komedie, 
NTGent, jeugdtheater,…) 
en TV-series als profes-
sor T, Ella, Wittekerke, 

Vriendinnen… Nu pakt ze voor het eerst uit met eigen 
werk en bracht ook een cd uit.

Tarieven: 14 euro standaard – 13 euro 60+, andersval. – 12 euro -26

zaterdag 7 maart om 20 uur
Theater – NTGent & Sonntag & Samana 
(Lies Pauwels) – Anatomie van pijn – 
COPRODUCTIE SAMANA OOSTERZELE

Het verleden doet pijn. Het heden doet pijn. En er is 
eigenlijk geen verandering. Of is pijn de voorbode van 
verandering?
Regisseur Lies Pauwels (Het Hamiltoncomplex) maakt 
een voorstelling over een leven met pijn en pijn in het 
leven. 

Tarieven: 18 euro standaard – 17 euro 60+, andersval. – 16 euro -26

© Michiel Devijver

Cultuur

zondag 29 maart om 15 uur
Familie – Ultima Thule – BAM! Of hoe ik eerst geen 
haar kon vastknopen aan je flipperkasthoofd 
maar er langzamerhand hartzacht voor viel 
BAM! is een voorstelling over hele-
maal opnieuw beginnen, over elkaar 
leren kennen, in de gelijkenissen en 
de verschillen, over je plek zoeken, 
over dromen van een nieuwe wereld 
en over soms eens botsen.
BAM! is een lofzang op de fantasie, 
het vrij spelen en het warme con-
tact dat dat teweeg brengt tussen 
mensen.
Voor mensen vanaf 4 jaar.

Tarieven: 12 euro standaard – 6 euro -26

dinsdag 31 maart om 20 uur 
Theater – Zuidpool – 
De aanzegster 
In het Westerse theaterre-
pertoire zijn er nauwe-
lijks vrouwenrollen die 
moeiteloos naast een 
rol als Hamlet, Oedipus 
of Oom Wanja kunnen 
staan. Zuidpool brengt 
daar verandering in en 
gaat in zee met groot-
meester Ilja Leonard Pfeijf-
fer.

Tarieven: 18 euro standaard – 17 euro 60+, andersval. – 16 euro -26

Tickets zijn te verkrijgen:

•  Telefonisch 09 363 83 30
•  Via e-mail reservaties@oosterzele.be
•  Online www.gcdekluize.be
•  Bij de cultuurdienst, op de eerste ver-

dieping van GC De Kluize, Sportstraat 3, 
Oosterzele.

• De cultuurdienst is open van maandag tot 
vrijdag van 8.30 tot 12 uur, van maandag 
tot donderdag ook van 13.30 tot 16 uur, en 
op maandagavond tussen 18 uur en 
20 uur. 

Er kan gebruik gemaakt worden van de bancon-
tact/payconiq app

©
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Sport

Tennis in Oosterzele

Van zodra de weergoden het toelaten, bereiden we de 
openlucht tennisterreinen voor voor het nieuwe ten-
nisseizoen 2020. Een balletje slaan in eigen gemeente 
kan makkelijkst door lid te worden van TC De Kluize of 
je lidmaatschap te vernieuwen.

Lidgeld Tennisclub De Kluize Oosterzele 
seizoen 2020
90 euro voor senior (vanaf 19 jaar)
60 euro voor studenten
30 euro voor junior (tot 18 jaar)
225 euro voor een gezinsabonnement (2 ouders/vol-
wassenen + maximaal 3 inwonende kinderen (-19 jaar))

Door dit lidgeld te betalen word je lid van Tennisclub 
De Kluize Oosterzele en ben je verzekerd. Ook je lidgeld 
bij Tennisvlaanderen is inbegrepen. Je krijgt onbeperkt 
toegang tot onze tennisvelden en kan deze tennisvel-
den gratis reserveren via het online reservatiesysteem 
van Tennis Vlaanderen of via de nieuwe app van Ten-
nisvlaanderen (https://www.tennisvlaanderen.be/app)

Eenmalig gebruikmaken van de tennisvelden? Dit kan 
enkel tijdens de openingsuren van Sporthal De Kluize. 
Contacteer Sporthal De Kluize om de beschikbaarheid 
na te gaan. Indien een tennisveld beschikbaar is kan je 
het huren voor 10 euro per uur, cash te betalen.

Early Birds kortingen 

in januari en februari!!

Word lid voor 1 maart 2020 en geniet 10% korting op 
de tarieven!
Senioren: je betaalt 81 euro i.p.v. 90 euro
Studenten: je betaalt 54 euro i.p.v. 60 euro
Junioren: je betaalt 27 euro i.p.v. 30 euro
Gezinsabonnementen: je betaalt 202 euro i.p.v. 225 euro

Lid worden? Alle info betreffende de club kan je 
vinden via http://www.tennisvlaanderen.be/home Lid 
worden kan ook via deze link. Klik rechtsboven op club 
en dan kan je via het clubnummer 8178, clubnaam of 
gemeente onze club terugvinden.
Je vindt er de verschillende abonnementen en de knop 
LID WORDEN. Na de input van je gegevens ontvang 
je een mail ter bevestiging en het rekeningnummer 
waarop het lidgeld mag overgeschreven worden.
Na ontvangst van betaling ontvang je een lidnummer 
met het bijhorend paswoord en kan je via de site de 
terreinen reserveren.

Les volgen? Lessen onder 
leiding van Bram Elebaut
Dit zomerseizoen worden opnieuw tennislessen geor-
ganiseerd in samenwerking met lesgever Bram Ele-
baut. Ook dit jaar organiseert hij opnieuw een mooi 
aanbod tennislessen, volledig uitgewerkt volgens de 
regels van de federatie Tennis Vlaanderen.
Een lessenreeks bestaat uit 10 lessen en start in juni 
2020. Uitgebreide informatie en planning volgt binnen-
kort, o.a. op de website van tennisvlaanderen en 
tennislessenoosterzele.be. De inschrijvingen verlopen 
ook via de website van Tennis Vlaanderen.
Meer info? info@tennislessenoosterzele.be
Voorwaarde tot deelname aan de tennislessen onder 
leiding van Bram Elebaut is een lidmaatschap bij Ten-
nisclub De Kluize Oosterzele. Het eerste jaar kunnen 
de deelnemers aan de lessen genieten van een uitzon-
derlijk tarief (junioren 20 euro, studenten 40 euro en 
senioren 60 euro). Daarna gelden de gewone tarieven.
 
Meer info:
info@tennislessenoosterzele.be
www.tennislessenoosterzele.be
Dienst Sport en Jeugd – Sportstraat 5, 
tel 09 362 48 92 - sportdienst@oosterzele.be
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Bibliotheek

Ontspannen met ‘EFT’

EFT is een vorm van acupressuur (druk 
uitoefenen op bepaalde punten op 

je lichaam). Het is de afkorting van 
‘Emotional Freedom Techniques’, 
en betekent letterlijk: technieken 
om je te bevrijden van (negatief 
aanvoelende) emoties. 

Doorheen ons leven maken we 
heel wat mee, gebeurtenissen die 

vaak ook heel emotioneel zijn. Als we 
daar dan op dat moment niks mee doen 

(en het bijhorende gevoel wegduwen), vult er zich lang-
zamerhand een rugzakje vol opgeslagen emoties. Die 
rugzak slepen we mee, en keert zich op termijn tegen 
ons: hij wordt loodzwaar, waardoor we veel pijn voelen.
EFT is een methode om die rugzak zo leeg mogelijk te 
maken/houden. Het zorgt ervoor dat emoties worden 
‘ontladen’, zodat we naar bepaalde ervaringen op een 
meer neutrale manier kunnen terugkijken, zonder nog 
alle negatieve emotie (pijn, verdriet, angst, …) te voelen.
We demonstreren EFT, en bespreken wanneer en hoe 
we het kunnen toepassen. Het is een eerste kennis-
making, die je in staat stelt de techniek op jezelf toe 
te passen.

donderdag 20 februari van 19.30 tot 21.30 uur 
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: 15 euro

Het sierheesterassortiment

Wat is er dankbaarder in de tuin dan een 
mooie sierheester? In de handel vindt 

je talloze soorten. Maar hoe maak je 
een juiste keuze?
Tijdens deze voordracht maak je 
kennis met vele esthetische, eet-
bare en of ecologisch waardevolle 

pareltjes. Veel of weinig ruimte, er is 
zeker iets bij naar jouw smaak. 

i.s.m. Velt Land van Rhode 

dinsdag 25 februari 
van 19.30 tot 22 uur
Inschrijven via 
https://oosterzele.bibliotheek.be | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: 5 euro (Velt-leden) | 10 euro(niet-leden)

Mondharmonica

Tijdens deze sessies leer je de meest 
gebruikte techniek voor eenvoudige 
melodieën uit de blues, folk en 
rock. Bovendien krijg je informatie 
en tips om je muzikale zoektocht 
zelf verder te zetten. Niet elke 
mondharmonica is dezelfde! Het 
bekendste en meest voorkomende 
merk met een goede prijs-kwaliteit 
verhouding is HOHNER. 

Praktische info: breng een standaard 10-hole diato-
nic harmonica in toonaard C mee.

maandag 2, 9, 16 en 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Bibliotheek Oosterzele
Inschrijven: www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met vermelding 
van codenummer: 20CF7911
Prijs: 43 euro| 32,5 euro | 21,5 euro

Peter Verlinden over 
kinderen op de vlucht 
Tussen de vluchtelingen die ons land 
opvangt, bevinden zich ook heel 
wat kinderen en minderjarigen. Zij 
ontvluchtten, al dan niet samen 
met hun ouders, conflictgebieden 
zoals Syrië, Afghanistan en Irak. 
Peter Verlinden maakt zich druk om 
het feit dat deze jongeren nauwelijks 
begeleiding en opvang krijgen. Zijn 
lezing is gebaseerd op de jongste gegevens over de 
vluchtelingencrisis en op de persoonlijke ervaring van 
zijn echtgenote, die hier zelf als vluchtelinge belandde 
in de nasleep van de Rwandese genocide. 

dinsdag 10 maart  van 20 tot 21.30 uur
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, Davidsfonds Oosterzele, 
Vlaams Fonds voor de Letteren - inschrijven bij Vormingplus 
Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met vermelding 
van codenummer: 20AS7150 - prijs: 8 euro| 6  euro| 4 euro
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Lees de volledige  
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

ONTWIKKEL 
ZELF JE IDEALE
WERKOMGEVING
DICHTBIJ HUIS
Volg Lisa en vind de droomjob  
in jouw regio op itjobs.cce.be
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A4 Verticaal

Bibliotheek

Een Brexit, wat nu? 

Door EU-expert Europahuis 

Ryckevelde

In 2016 spraken de burgers van het Verenigd 
Koninkrijk zich in een referendum uit over een Brexit. 
Op 29 maart 2019 zouden ze uit de Europese Unie 
stappen, met of zonder akkoord. Maar dat gebeurde 
niet, en het Verenigd Koninkrijk kreeg al enkele malen 
uitstel. Hoe verlopen de onderhandelingen? Wat 
zijn de mogelijke scenario’s en vooral: wat zijn de 
gevolgen voor ons? De EU-expert van het Europahuis 
bespreekt de Brexit op een interactieve manier, 
doorspekt met weetjes, sprekende beelden en 
voorbeelden.

donderdag 12 maart van 14.30 tot 17 uur
i.s.m. OKRA-Academie Merelbeke-Oosterzele - 
inschrijven niet nodig - prijs: 5  euro voor bib- of OKRA-leden, 
6 euro voor niet-leden

Alleen met jou | 

Lezing met Rika Ponnet

Rika Ponnet komt naar Ooster-
zele om haar laatste, baan-

brekende boek Alleen 
met jou voor te stellen. 
Hierin houdt ze een 
opvallend pleidooi 
voor ‘de terugkeer 
van de romantische 
liefde’. In de liefde 

zijn we vandaag vrijer 
dan ooit, en toch zijn 

we collectief bang. Bang 
om gekwetst of niet gezien te 

worden. We hopen dat een ratio-
nele en wetenschappelijke benadering van de liefde 
onze redding zal zijn. Als we maar verstandig een part-
ner kiezen, dan komt het goed. Of toch niet? 

donderdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo - inschrijven bij Vormingplus 
Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met vermelding 
van codenummer: 20PW7289 
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro 

Digistatie | 

Facebook en social 

media in verenigingen

Sociale media zijn ontstaan om persoonlijke netwer-
ken op te zetten, maar ze worden nu ook veel door 
verenigingen gebruikt. Facebook is een sociaalnet-
werksite waarop je communiceert met vrienden: je 
post berichten en reageert op berichten van anderen, 
al dan niet met een ‘vind-ik-leuk’. LinkedIn is een puur 
professioneel netwerk. Op Instagram en Pinterest deel 
je beeldmateriaal. Twitter is dan weer een vorm van 
microblogging, waarbij je korte berichtjes deelt met 
vrienden en experts. In deze demo tonen we wat het 
verschil is tussen al deze sociale 
media, hoe je ze kunt koppelen 
aan elkaar en wat de zinvolle toe-
passingen zijn voor verenigingen. 

maandag 16 maart van 19 tot 22 uur
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Erfgoed Viersprong - 
inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 
met vermelding van codenummer: 20DM7220 
10 euro| 7,5 euro | 5 euro 

©  Carmen Devos
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Online inschrijven krokus- en paasvakantie 2020
Online inschrijven voor krokus- en 
paasvakantie kan vanaf 22 januari 
om 13 uur via www.i-school.be/
login. Je kunt dan inschrijven voor 
alle initiatieven: sportkampen, 
grabbelpas, speelpleinwerking en 
kinderopvang Het Vinkemolentje.

Meer weten over activiteiten, 
registreren op i-school, annule-
ringsregeling, …?
Lees dan zeker onze vrijetijdsbro-
chure van voorjaar 2020. Deze 
wordt via de scholen met je kind 
meegegeven.

Je kunt de brochure en 
alle info ook steeds vinden op 
www.oosterzele.be. 

Tot in de vakantie! 

Sport & Jeugd

Data vakantie initiatieven 2020
Tijdens de schoolvakanties valt er weer heel wat te beleven voor de kinderen in Oosterzele! We geven jullie nu 
reeds graag een globaal overzicht van onze openingsdagen.
Alle info kan je later in de vrijetijdsbrochure vinden die driemaal per jaar verschijnt, in het voorjaar, de zomer en 
het najaar.

SPEELPLEIN
Paasvakantie
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april

Zomervakantie
Donderdag 2 juli t.e.m. vrijdag 17 juli
Maandag 3 augustus t.e.m. woensdag 26 augustus

GRABBELPAS
Krokusvakantie:
kampjes + activiteiten

Paasvakantie
Activiteiten in de 2de week: van woensdag 15 april t.e.m. 
vrijdag 17 april

Zomervakantie
Activiteiten tussen 1 juli en 17 juli en tussen 3 augustus 
en 26 augustus
De specifieke data waarop de grabbelpasactiviteiten 
plaatsvinden, kan je later raadplegen in de vrijetijds-
brochure, die je ook altijd vindt via www.oosterzele.be 

SPORTKAMPEN
Paasvakantie
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april
Dinsdag 14 april t.e.m. donderdag 16 april
Er zijn geen sportkampen op paasmaandag 13/4 en 
ook niet op vrijdag 17/4 wegens turngala. Op vrijdag 
17/4 kunnen de kinderen kiezen voor Het Vinkemolen-
tje of een daguitstap met grabbelpas.

Zomervakantie
Donderdag 2 juli t.e.m. vrijdag 17 juli
Maandag 3 augustus t.e.m. woensdag 26 augustus

KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE
Krokusvakantie
Maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari

Paasvakantie
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april
Dinsdag 14 april t.e.m. vrijdag 17 april
(gesloten op paasmaandag 13/4)

Zomervakantie
Maandag 1 juli t.e.m. woensdag 26 augustus
Het Vinkemolentje is gesloten op maandag 20 juli 
(brugdag) en op dinsdag 21 juli (feestdag)..
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Activiteitenkalender

Activiteitenkalender Oosterzele
Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be

zondag 26 januari – 12 uur: 
nieuwjaarsdiner Diner & Dance 
in salons Agathea, Landskouter 

 Markant - Micheline Tiberghien: 
0475 48 89 58, micheline.ti@hotmail.com 
of Christina Bergmans: 0474 27 99 49, 
christina@scheldewindeke.be

zondag 26 januari:
spelnamiddag van De Strateeg
1,5 euro – Ijzeren Hekken in Landskouter 

 www.destrateeg.be / zie ook 
facebookpagina - Eline Van Bever: 
eline@destrateeg.be

vanaf 27 januari 
van 20.15 tot 21.30 uur:
yoga voor volwassenen (reeks 
van 15 lessen) in sporthal De 
kluize
Gezinsbond Scheldewindeke 

 Ann Boterdaele: 
gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com, 
09 362 07 75

vanaf maandag 27 januari – 
17.30 tot 18.30 uur:
start to yoga in sporthal De 
Kluize (reeks van 16 lessen)
Femma Oosterzele 

 irene.de.leener@hotmail.com

dinsdagen 28 januari, 
18 februari– 19 uur:
hobbyclub: vrij haken, breien, 
naaien – parochiecentrum 
Balegem
KVLV Balegem – 3 euro - 

 rafdepaepe@hotmail.com, 
09 362 60 13

donderdag 30 januari – 
20 uur:
nieuwjaarsconcert in Berg 30
15 euro en 12 euro voor leden 

 theater.leenpersijn@telenet.be, 
09 360 39 25

zaterdag 1 februari – 17 uur:
nieuwjaarsdrink Natuurpunt 
Oosterzele
De Kluize praatcafé 

 info@natuurpuntoosterzele.be

zaterdag 1 februari 
van 8 – 15 uur
sprokkeltocht - Sint-Antonius-
kring (Kerkplein in Borsbeke) 
WSV Land Van Rhode vzw 

 www.landvanrhode.be – 
erik-lievens@skynet.be – 1,50 euro

zaterdag 1 februari 
van 10 – 18 uur
soepverkoop Scouts Sjaloom 
Oosterzele
in de lokalen op Achterdries 31C + 
 stratenverkoop in Oosterzele – 1l:
5 euro, vanaf 2l: 4 euro/l

 Julie Magerman: Boerestraat 15 – 
0470 32 84 42

zondag 2 februari 
van 11 – 15 uur
29ste wintereetfestijn – zaal 
Sint-Michaël (Kloosterstraat 12, 
Sint-Lievens-Houtem)
WTC De Zwervers vzw – volwassenen 16 
euro, kinderen tot 12 jaar 8 euro 

 De Backer Freddy: 0477 33 60 33

zondag 2 februari – 9 uur:
start met ontbijt - parochiezaal 
Gijzenzele
KVLV Gijzenzele 

 kvlvgijzenzele@gmail.com

donderdagen 6, 13, 
20 februari & 5 en 12 maart – 
20 tot 21 uur:
reeks van vijf fitnesslessen 
(bodyshape, core stability, 
pilates/yoga, /HIIT en bootcamp)
25 euro voor de reeks -sporthal 

 Gilo Balegem – trainster: 
Sarah Cox – inschrijven via 
ouderraad.dedriepikkel@gmail.com

maandagen 10, 24 februari; 
4, 18 maart en 1 & 22 april – 
19.30 uur:
breien (voor ervaren breisters): 
Chanelvestje
KVLV-Scheldewindeke – 30 euro voor 
leden en 50 euro voor niet-leden

 Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12

dinsdag 11 februari tot 
12 mei – 20 uur:
linedansen in sporthal De Kluize
KVLV-Scheldewindeke – 40 euro, 60 euro 
voor niet-leden

 Alix De Cock: 09 362 83 86

dinsdag 18 februari:
mist, mijn moeder en ik – actri-
ce-chansonnière Leen Persijn
Davidsfonds Oosterzele

 Etienne Gevaert: 0472 75 20 27

donderdag 20 februari – 
14 uur:
voordracht ‘Waar komen we 
vandaan?
Een speurtocht naar de oorsprong en 
de evolutie van de mens’ door prof. Willy 
Goossens – De Rots Scheldewindeke – 
NEOS: leden 8 euro, niet leden 10 euro 

 Danielle De Loor: 09 362 65 68 of 
danielle.deloor@telenet.be

zondag 23 februari:
spellendag van De Strateeg 
‘Brood en Spelen (en spaghetti)’
start spellendag met ontbijt om 8.30 uur 
en spaghetti ’s middags (inschrijven van 
tevoren verplicht) / invallen om 13.30 uur 
na het middagmaal is mogelijk 
(inschrijven niet verplicht) - Ijzeren 
Hekken in Landskouter – 1,5 euro voor 
een spelnamiddag  en 13 euro voor de 
hele dag (incl. ontbijt en spaghetti)

 www.destrateeg.be / zie ook 
facebookpagina - Eline Van Bever: 
eline@destrateeg.be
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Activiteitenkalender

dinsdag 25 februari – 19 uur
kookles ‘iedereen bakt’ - 
 parochiecentrum Balegem
KVLV Balegem - Mieke Sepelie: 

 mieke.sepelie@telenet.be, 
09 324 53 64 

woensdag 26 februari – 
14 uur:
koekjes bakken met de kids – 
parochiezaal Gijzenzele
KVLV Gijzenzele – 2 euro

  kvlvgijzenzele@gmail.com

donderdag 27 februari – 
19.30 uur:
lezing ‘gewrichten in de kijker’ - 
parochiezaal Gijzenzele
KVLV Gijzenzele – 2 euro

  kvlvgijzenzele@gmail.com

donderdag 27 februari – 
20 uur:
tiebreak theatergebeuren met 
Erik Goris en Rikkert Van Dijck - 
Kunstencentrum BERG
30 – leden: 12 euro, niet-leden: 15 euro

 theater.leenpersijn@telenet.be, 
09 360 39 25

zondag 29 februari – 
namiddag:
jubileum 50 jaar CKLVR: 
tentoonstelling & diner – feest-
zaal Agathea
Culturele Kring Land van Rode – prijs nog 
te bepalen

 tine.verdonck@telenet.be of 
pc@cklvr.be

zaterdag 29 februari en 
zondag 1 maart:
citytrip Mechelen
KVLV Scheldewindeke – prijs nog te 
bepalen 

  Frieda Van den Berge: 09 362 54 28

zondag 1 maart:
Tis weer van dadde, een padde! 
Uitleg over de paddentrek. Meer info 
via  www.natuurpuntoosterzele.be of 
fb-pagina van NPO – gratis voor leden, 
1 euro voor niet-leden

 info@natuurpuntoosterzele.be

iedere eerste, derde en vijfde 
dinsdag van de maand:
bijeenkomst Al-Anon – 
GILO Oosterzele
anonieme hulp voor mensen die leven in 
de nabijheid van anderen die veel alcohol 
gebruiken en die daaronder lijden. 
Bel 03 218 50 56 en laat je 
doorverwijzen.

elke eerste donderdag en 
derde donderdag van de 
maand om 14 uur tot 17 
uur in de bib (niet in juli en 
augustus) en elke tweede 
maandag in De beweging in 
Gijzenzele:
breisalon in de bib 
KVLV-Scheldewindeke – gratis 

 Juliette Van De Sijpe: 09 362 78 12

Iedere zondag om 9.30 uur:
Nordic Walking vanaf 
Marktplein Scheldewindeke 
KVLV Scheldewindeke – gratis

 Nicole De Bacquer: 09 362 71 86

Nieuw stuk fietssnelweg! 

Zaterdag 7 december werd een nieuw stuk fietssnel-
weg geopend in Oosterzele! De fietssnelweg F417 
Melle - Zottegem (16 km) loopt over een totale lengte 
van 9,3 km op het grondgebied van de gemeente Oos-
terzele.

Met het nieuwe deel fietssnelweg tussen de Van Tho-
renburglaan en de Schellaertweg (ca. 0,5 km) in Moort-

sele staat de teller intussen op 3 km fietssnelweg in 
Oosterzele. In 2020 voegt de Provincie Oost-Vlaande-
ren daar nog eens 1,4 km aan toe met de realisatie 
tussen de Van Thorenburglaan en de Roosbroekstraat 
in Scheldewindeke. Hiermee zijn Moortsele en Schel-
dewindeke met elkaar verbonden en is het zuiden van 
Balegem met Balegem-dorp verbonden. De andere 
helft van het traject door Oosterzele is in volle voor-
bereiding met diverse deelprojecten (Balegem - Schel-
dewindeke, Moortsele - Landskouter, Landskouter 
- Gontrode). In 2020 volgt ook de link naar Zottegem 
(Elene).

Alle stukken fietssnelweg zijn in asfalt, drie meter 
breed, met voldoende brede en deels verharde kant-
stroken waar verlichting wordt geplaatst. Aan de kruis-
punten komen middeneilanden waardoor oneigenlijk 
gebruik van de fietsweg voorkomen wordt en de vei-
ligheid van de fietser wordt gegarandeerd. Waar nodig 
wordt de nodige boscompensatie voorzien.
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voorzitter gemeenteraad 
Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70
voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

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

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

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

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

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

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

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

Contacteer ons

Hoplr: ben jij al aangesloten?
Een tijd geleden werd de Hoplr -buurt Oosterzele 
gelanceerd. Hoplr is een private buurtwebsite waar 
buren elkaar leren kennen en helpen. In alle buurten 
van Oosterzele hebben zich ondertussen al 1 035 
inwoners ingeschreven! Sindsdien zijn er 1 785 berich-
ten en 10 296 reacties geplaatst. Sinds kort is ook 
Gemeente Oosterzele actief op dit kanaal. Via Hoplr 
ontvang je nu ook meldingen over o.a. wegenwerken 
en afvalophaling van Gemeente Oosterzele.

Enkele veelbesproken onderwerpen uit de voorbije 
maanden:

• Zwerfvuil geraapt
• Heeft iemand een boormachine te leen?
• Buurtvergadering N42
• Babysit gezocht
• Zomers buurtevenement
• Goede thuis gezocht voor zwart konijntje
• Rommelmarkt en garageverkoop

Natuurlijk wordt de Hoplr -buurt nog veel nuttiger 
naarmate meer mensen zich inschrijven. Je ontving 

recent een brief met alle info om je ook aan te sluiten 
op Hoplr.

Citi’s
Om nieuws en activiteiten bekend te maken, zet 
Gemeente Oosterzele diverse kanalen in: het infozine 
dat achtmaal per jaar in de bussen valt, website, face-
book, lichtkranten, citi’s (posterkasten), brochures en 
folders, …

Omdat Oosterzele zijn adviesraden en verenigingen 
zo goed mogelijk wil ondersteunen in hun werking, 
kunnen ook zij enkele kanalen gebruiken nl. de kalen-
der op de website, de kalender in het infozine, de citi’s 
en de lichtkranten.

Hoe je hiervan gebruik kunt maken, lees je op
https://www.oosterzele.be/Bestuur/Ikneemdeelaan-
hetbeleid/Publiciteitverenigingen.Aspx
 

Vragen? info@oosterzele.be

Wist-je-dat
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Klimaat in Actie: het ‘burgemeestersconvenant’

Het Burgemeestersconvenant, wat is dat nu?
Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het groot-
ste stedelijke klimaat- en energie-initiatief. Het werd in 
2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale 
besturen samen te brengen die zich vrijwillig engage-
ren om de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie 
te behalen en zelfs te overtreffen.

Ondertussen telt het initiatief bijna 8 000 lokale en 
regionale overheden verspreid over vele landen die het 
convenant hebben ondertekent. De ondertekenaars 
engageren zich om de CO2-uitstoot op hun grondge-
bied met 40% te laten dalen tegen 2030, alsook nemen 
zij actie om de gemeente beter te wapenen tegen de 
invloeden van de klimaatopwarming

En hoe zit het met Oosterzele?
Tijdens de gemeenteraad van november werd de 
beslissing genomen dat ook Oosterzele zich aansluit 
bij het Burgemeestersconvenant.

Een handtekening is één ding, maar wat 
houdt het in?
Uiterlijk twee jaar na datum van ondertekening dient 
de gemeente een duurzaam energie en klimaatactie-
plan in bij Europa. Hierin beschrijft zij de acties die ze 
zal ondernemen om de doelstellingen te halen.

Dat is toch wel een belangrijk plan! Hoe zal 
de gemeente dit aanpakken?
Het traject van de opmaak beslaat ongeveer één jaar. 
We laten ons bijstaan door de provincie Oost-Vlaan-
deren samen met twee studiebureaus (Zero Emis-
sion solutions en Sumaqua). Deze expertise is zeker 
nodig om alle informatie uiteindelijk te laten resulte-
ren in concrete maatregelen. Bovendien werken we 
ook samen met de andere gemeenten uit de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen en sluiten ons aan bij het project 
klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Want in deze 
materie is het ‘samen-effect’ niet te onderschatten.

En de inwoners, krijgen zij ook inspraak in 
dit belangrijk plan?
Uiteraard! Voor het opstellen van een klimaatplan 
zoeken we niet enkel inspiratie achter een bureau, 
maar evenzeer bij de inwoners. We willen namelijk tot 
een ‘gedragen’ klimaatactieplan komen.

Twijfel je of dit iets voor jou is … kijk dan eens naar 
onderstaande vragen.

• Wil je actie ondernemen om je energiefactuur naar 
omlaag te krijgen?

• Heb je ideeën om het verkeer in je buurt veiliger te 
maken?

• Geniet je van groen in de gemeente en wil je op een 
geschikte plek toch een tikkeltje extra?

• Sta je af en toe met je voeten in het water en wil je 
dat probleem aanpakken?

• Pieker je soms over droge grasperken en 
akkerlanden?

• Heb je ideeën om je onderneming klimaatbestendig 
te maken.

Heb je minstens één keer ‘ja’ geantwoord, dan ben jij 
de geknipte persoon om deel te nemen aan de ‘kli-
maattafel’.

KLIMAATTAFEL

De klimaattafel is hét participatiemoment uit het 
hele traject van de opmaak van het klimaatplan.
Noteer alvast dinsdag 3 maart 
vanaf 19.15 uur in je agenda.
We stellen de tafels op in de polyvalente zaal 
van GC De Kluize.
Verdere info volgt in een volgend infozine, 
 facebook, hoplr, www.oosterzele.be
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