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Hallo Oosterzele

We zijn aan het begin van de zomervakantie! Maar wat voor een vakantie … 
Deze keer eentje zonder grote kermissen of buurtfeesten, geen grote 
festivals, reisplannen die verschoven zijn naar 2021, … Een volledige 
planning die in duigen is gevallen door Corona. 

Net die Corona heeft ons getoond dat we in een erg warme gemeente 
wonen: er werden massaal (meer dan 1 000!) veel mondmaskers gemaakt, 
we hebben met z’n allen zorg gedragen voor onze buren, Groot-Oosterzele 
solidair werd opgericht, heel wat vrijwilligers deden boodschappen voor 
de ouderen, we belden mensen die er nood aan hadden, we bezorgden 
samen aan elke inwoner een mondmasker, … kortom: we hebben deze 
crisisperiode gezorgd voor elkaar! Daarom een welgemeende DANKJEWEL 
aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen! Deze dankjewel 
geldt ook voor alle personeel van onze gemeente! Van de poetsdienst tot 
de afdeling communicatie, van de bibliotheek tot in de sporthal, van de 
kinderopvang tot onze maatschappelijke werksters, … iedereen toonde 
een ongelooflijke inzet! 

Intussen zijn de maatregelen versoepeld en mogen we terug beginnen 
ademen. Het ideale moment om de zomer in Oosterzele door te 
brengen en te genieten van onze eigen gemeente. Onder het mom van 
Oosterzele zomert zijn heel wat activiteiten uitgewerkt voor en door onze 
inwoners. Oosterzele ‘ademt’ wordt een weekend waarin we iedereen 
extra motiveren om een bezoek te brengen aan onze lokale handelaars, 
horecazaken én kennis te maken met onze vele verenigingen. Wij dagen 
u uit om deze zomer de bijzondere plekjes van Oosterzele te ontdekken!

De jeugd -en sportdienst zat niet stil en intussen zijn ze gestart met een 
gemotiveerd team van animatoren die onze Oosterzeelse jeugd een leuke 
vakantie zullen bieden met vele sportactiviteiten en speelpleinplezier. De 
jeugdbewegingen pakken de koe bij de hoorns en zijn in volle voorbereiding 
van hun zomerkamp. Dikke proficiat aan al deze vrijwillige leiders/leidsters 
om er opnieuw een onvergetelijke editie van te maken! 

Organisatoren van kermissen zijn ondanks de vele beperkingen toch 
in de weer om in de tweede helft van de vakantie een ‘kleine’ kermis te 
organiseren en hebben zelfs dubbele energie bij de voorbereiding van 
activiteiten voor 2021. Het belooft volgend jaar dus overal een dubbel 
feest te worden! 

Ik wens jullie allen een deugddoende zomer en geniet! 

Elsy De Wilde
Schepen voor Sport, Feestelijkheden, Communicatie, ICT, Jeugd, 
Speelpleinwerking, Kinderopvang

Colofon
Verantwoordelijke uitgever
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Elsy De Wilde,
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Corona

Oosterzele in corona-tijden 

Sinds midden maart werd het dagelijkse leven gron-
dig overhoop gehaald; ook dat binnen de gemeente-
lijke dienstverlening. Zo werden vanaf 19 maart ook 
alle activiteiten in de AGB-infrastructuur afgeraden 
en waren de gemeentelijke diensten enkel nog op 
afspraak bereikbaar. 

Om snel te kunnen communiceren en informeren, stel-
den de diensten regelmatig een corona-flash op; een 
nieuwsbrief die bij alle inwoners in de brievenbus viel. 
Daarnaast konden onze inwoners ook steeds terecht 
op de gemeentelijke website voor de meest actuele 
informatie; Facebook en Hoplr werden ook goed inge-
schakeld. Enkele inwoners namen ook het initiatief 
om de facebook-groep Groot-Oosterzele solidair op 
te starten; daar konden inwoners die hulp zochten of 
een idee wilden lanceren, terecht. Dat gebeurde met 
ondersteuning van de Gemeente.

Boodschappendienst en een luisterend oor

Om hulpbehoevende inwoners te helpen, werd een 
boodschappendienst georganiseerd. De solidariteit 
in Oosterzele bleek echter heel groot want slechts 
een handvol mensen deed hierop een beroep. Daar-
naast werd ook een telefoonnummer gelanceerd; wie 
behoefte had aan een gesprek kon daar terecht. 

Lokaal winkelen
Het belang van winkelhieren werd tijdens Corona ook 
extra benadrukt. Inwoners werden gestimuleerd om 
bij lokale handelaars hun inkopen te doen. 

Bib op bestelling

De bib-medewerkers stonden voor je klaar om je boe-
kenpakket samen te stellen zodat je op afspraak je 
favoriete leesvoer kon afhalen.
Onze studenten kunnen normaliter elk jaar in de 
bib terecht om samen te studeren. Om het veilig te 
houden, werd de locatie verplaatst naar GC De Kluize. 

Mondmaskers

De Gemeente kocht voor al zijn inwoners vanaf de 
leeftijd van 12 jaar een herbruikbaar mondmasker 
aan. Met dank aan de vele helpende handen konden 
we het mondmasker samen met de filters van de fede-
rale overheid bus-aan-bus bedelen. Daarnaast kocht 
de Gemeente ook materialen aan om zelf mondmas-
kers te maken. Een team van enthousiaste naaisters 
en knipsters ging aan de slag om op die manier heel 
wat herbruikbare mondmaskers te maken. Dankjewel 
iedereen!

Vervolg op pag. 23

© Pixabay



www.oosterzele.be4

De Klimaattafel 
Het lijkt wel een ander tijdperk, maar toch is 3 maart 
2020 nog niet zo lang geleden. Op dinsdag 3 maart 
vond in GC De Kluize namelijk de klimaattafel plaats. 
De klimaattafel is een belangrijk participatiemoment 
in de opmaak van het klimaatplan voor de gemeente 
Oosterzele. Onze gemeente heeft namelijk vorig jaar 
het burgemeestersconvenant ondertekend. Dit houdt 
in dat we tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 
40% willen verminderen, en dat we Oosterzele beter 
willen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatop-
warming, zoals droogte, hitte en wateroverlast.

Heel wat mensen waren bereid om samen met ons aan 
tafel te zitten en mee te denken over diverse onder-
werpen zoals: duurzaam en energiezuinig wonen, 
hernieuwbare energie, anders consumeren of consu-
minderen, duurzame mobiliteit en hoe we de gevolgen 
van de klimaatopwarming kunnen intomen. In totaal 
mochten we ongeveer zeventig personen verwelko-

men die allemaal hun eigen puzzelstukjes inbrach-
ten om nadien samen de volledige puzzel te kunnen 
leggen, namelijk het klimaatplan.

Om tot een gemeentelijk klimaatplan te komen, wordt 
een volledig traject afgelegd dat ongeveer een jaar in 
beslag neemt. Naast de klimaattafel worden er ook 
nog diverse werkgroepen georganiseerd met interne 
en externe deskundigen over specifieke onderwerpen 
op maat van de gemeente. Dit alles wordt begeleid 
door de provincie Oost-Vlaanderen in samenspraak 
met twee studiebureaus.

Uiteraard houden we jullie verder op de hoogte van 
de uitkomst en welke ideeën, voorstellen en maatre-
gelen er uiteindelijk weerhouden worden. We willen 
nogmaals benadrukken dat dit een plan moet worden 
van, voor en door de volledige gemeente! 

Milieu en duurzaamheid
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De grote lenteschoonmaak 
Zaterdag 7 maart was de zon stralend van de partij 
naar weken met regen en heel veel wind. Het ideale 
moment voor de jaarlijkse grote schoonmaak in Oos-
terzele. Heel wat vrijwilligers grijpen dit moment aan 
om hun buurt te ontdoen van allerlei rommel en rond-

slingerend vuil. Ze werden 
achteraf getrakteerd op 
een warme kom tomaten-
soep mét balletjes en een 
stukje brood. En of het 
smaakte … bijna 15 liter 
soep werd uitgedeeld.

De grote schoonmaak is 
een jaarlijkse actie, maar 
er zijn ook heel wat vrijwilligers die heel 
regelmatig er op uit trekken om zwerfvuil te ruimen. 
Ze kijken hierbij niet op een kilometer meer of minder 
en gaven hierbij aan dat een fietskar of bolderkar wel 
een handig instrument zou zijn. Op die manier hoef 
je niet de hele trip de zwerfvuilzak mee te zeulen. De 
Oosterzeelse minaraad wou graag ingaan op die vraag 
en kocht een plooibare bolderkar en een fietskarretje 
aan. Deze werden dankbaar in gebruik genomen!

Uiteraard is het bewonderenswaardig dat zo veel 
vrijwilligers in Oosterzele bereid zijn om zwerfvuil te 
ruimen. Want hoe je het ook draait of keert, je ruimt 
andermans afval op. Afval dat daar helemaal niet thuis-
hoort! Ook al beweert iedereen niets achter te laten 
op straat, speelplein of natuur, helaas moeten we vast-
stellen dat er toch nog enkelingen zijn die zich daar 
helemaal niets van aantrekken. Vreemd is dat toch en 
bovendien uiterst asociaal!

DIFTAR levert mooi resultaat in Oosterzele! 
In 2018 besliste de gemeente Oosterzele in samenwer-
king met ILvA om het proefproject rond gewichtsdif-
tar op te starten. De beslissing werd genomen omdat 
Oosterzele tot dan steeds de slechtste cijfers liet opte-
kenen met betrekking tot de aangeboden hoeveelheid 
restafval in vergelijking met de andere gemeenten van 
het werkingsgebied. 

Met trots kunnen we na ruim twee jaar (invoering 1 
januari 2018) besluiten dat deze keuze zijn vruchten 
heeft afgeworpen. Wie goed sorteert, wordt beloond 
met een lagere factuur! Bovendien verliezen we inwo-
ners met een tijdelijke of permanente hogere afvalfac-
tuur niet uit het oog. Deze groepen (jonge ouders en 
personen omwille van medische redenen) krijgen een 
tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt recht-
streeks gestort op de afvalrekening. 

De invoering van de gewichtsdiftar heeft ervoor 
gezorgd dat Oosterzele een donkergroene vlek gewor-
den is binnen het Vlaamse afvallandschap! 

Milieu en duurzaamheid

© Foto’s Danny De Lobelle
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Cursussen en opleidingen bij de 
stedelijke academie voor muziek, 
woord en kunst

Cursussen en opleidingen

Alle informatie in verband met 
inschrijvingen vind je op 
www.samwdzottegem.be 

Tarieven per schooljaar
-18 jaar:  68 euro 
  44 euro bij een  

2de inschrijving

18-24 jaar:  134 euro 

+24 jaar:  318 euro (bij recht op 
 verminderd tarief: 
134 euro, voorwaarden: 
zie website)

Aanbod muziekafdeling  (kinderen, jongeren én 
 volwassenen)

• Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf 4 jaar. 
• Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en tweede 

leerjaar. Op een leuke en speelse manier leren de kinderen 
kennismaken met alle vormen van muziek. 

• Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend kennis-
maken met muziek, ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzi-
kaal gehoor, noten lezen en schrijven, hedendaagse kinder-
liederen in samenzang.

• Klassiek 
• Jazz, Pop en Rock 
• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contrabas – 

dwars fluit – fagot – gitaar – harp – hobo – hoorn – klarinet – 
koper – orgel – piano – piccolo – saxofoon – slagwerk – 
viool – zang

• Groepsmusiceren, combo, muziekgeschiedenis, (kinder)koor, 
klanklab, muziek schrijven, …

http://www.samwdzottegem.be
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Cursussen in de kijker 
in onze academie
Schrijver, voor jongeren 
(vanaf 15 jaar) 
en  volwassenen

“Een schrijver is een kannibaal. Hij 
vreet alles wat hij meemaakt en 
tegenkomt.” - Jeroen Olyslaegers

Je bent hongerig. Naar woorden, 
naar beelden, naar verhalen. Je 
jaagt door bladzijden, je ruikt dat 
ene personage, die ene ruimte, 
je speekselklieren slaan op hol. Je 
zweet hevig wanneer de draad-
jes zich verder ontspinnen, als 
zenuwbanen, en je ze met je 
nagels uiteen kan trekken. Hoe zit 
het in elkaar? Waar gaat het naar-
toe? 

Je bent nieuwsgierig, je smult van 
verhoudingen, dialogen en plotlij-
nen. Je kijkt, je vreet, je leest. En je 
wil het zelf doen. Gelezen worden, 
jager en prooi tegelijk zijn. Je 
schrijft of je wilt graag schrijven.

In SAMWD Zottegem kun je een 
schrijfopleiding volgen, zonder je 
honger te stillen, maar wel met 
het doel die te kanaliseren en in te 
zetten. Op de magnifieke site van 
het Kasteel van Egmont, in de ste-
delijke bibliotheek, ga je drie jaar 
lang aan de slag met eigen werk. 
We zoeken je hoogstpersoonlijke 
vertelstem aan de hand van con-
crete schrijfopdrachten, gaan na 
hoe je een tekst kan opbouwen, 
we experimenteren met span-
ningsbogen en spelen met per-
sonages. Alle tekstvormen komen 
aan bod, van kortverhalen over 
poëzie tot columns, met slechts 
drie basisvereisten: de verwonde-
ring, de werklust en de honger. 

Samen kannibalen.

Literatuurgeschiedenis, 
voor jongeren  
(vanaf 15 jaar) 
en volwassenen

“Vertel mij, Muze, over de wrok.”

Met dat simpele zinnetje van 
Homeros begint, zo wordt aange-
nomen, de westerse verteltraditie. 
De literatuur. We zijn ondertus-
sen meer dan drieduizend jaar 
verder. De literatuur bestaat 
nog steeds, en dat zinnetje ook. 
Waarin schuilt de kracht ervan? 
Waarom lezen en schrijven we? 
Hoe is de literatuur geëvolueerd? 
Wat vertelt ze over tijdsgeest en 
samenleving? Heeft ze vandaag 
nog een impact? 

In het vak woordkunst-dramacul-
tuur aan de SAMWD Zottegem 
zoek je een antwoord op die 
vragen. Je krijg een overzicht van 
de literatuurgeschiedenis, telkens 
vertrekkend vanuit primair tekst-
materiaal. 

Het zinnetje van Homeros toont 
bovendien aan hoe theater, 
beeldende kunst en literatuur 
verbonden zijn: in het vertellen. 
Literatuur, podiumkunsten en 
beeldende kunsten vertellen in 
woordkunst-dramacultuur samen 
het verhaal van onze menselijke 
neiging om te vertellen. Niet per 
se over de wrok, maar wel over 
mensen.

Cursussen en opleidingen

Aanbod Woordafdeling 
 (kinderen, jongeren 
én volwassenen)

• Woordatelier
• Verteltheater
• Spreken en Vertellen
• Toneel 
• Dramalab
• Schrijver
• Literatuurgeschiedenis

Dansafdeling (voor meisjes 
èn jongens)

• Kleuterdans: op een speelse 
en creatieve manier maken de 
kleuters van 4 en 5 jaar kennis 
met dans. Het dansplezier 
en de expressie van het kind 
vormen de basis waarmee 
gewerkt wordt. 

• Dansinitiatie (vanaf het eerste 
leerjaar): leerlingen van het 
eerste en tweede leerjaar 
leren op een zeer gevarieerde 
manier de bewegingsmoge-
lijkheden van hun lichaam 
ontdekken en beheersen. 
Er zijn heel vaak themalessen, 
er worden echte choreogra-
fieën aangeleerd, maar ook 
de persoonlijke ontwikke-
ling van de kinderen is zeer 
belangrijk. Het is als het ware 
proeven van de verschillende 
dansstijlen.

• Danslab: ballet en heden-
daagse dans (vanaf het derde 
leerjaar)

• Hedendaagse dans (vanaf het 
eerste middelbaar)

• Klassieke dans (vanaf het 
eerste middelbaar)

• Jongensklas in de tweede 
graad



ADVERTENTIE

Openingsuren:
Dinsdag tot vrijdag: 
14u-18u30
Zaterdag: 
10u-12u en 13u30 -18u 

M O D E  V O O R  D A M E S ,  H E R E N  E N  K I N D E R E N

K A M E L E O N
Vrijhem 21 | 9860 Balegem | Tel. 09/362.99.52 

OP AFSPRAAK SHOPPEN 
IN DE VOORMIDDAG?
CONTACTEER ONS OP 09/362.99.52

DAMES - Atmos - Blue Bay - Calvin Klein - Four Roses 
H2O - Lee Cooper - Lucky Lu - No Secrets - Pauline B.
Pepe Jeans - River Woods - Senso - Terre Bleue
HEREN - Bronson - Lee Cooper - McGregor - Pepe Jeans 
River Woods - Terre Bleue - Tommy Jeans
BABY’S - KINDEREN - TIENERS - COMMUNIE - LENTEFEEST 
Babybol - Blue Bay Party - Diamante Blu - Gymp
Indian Blue Jeans - Levi’s - Linea Raffaelli - Maxli - Mayoral 
Mayoral Newborn - Miss Leod - Noali - Pepe Jeans - Red Limit
Red Limit Schoenen - Rifl e - Rtb - Rtb Schoenen - Scapa
So Pretty By Pauline B. - Tommy Hilfi ger - Varones

Volg ons op 
�        kameleon-balegem.be 
�                facebook.com/KameleonBalegem  
�          instagram.com/kameleonbalegem

vanaf 5 stuks*

vanaf 2 stuks*

*per collectie dames/heren/kinderen

-30%
-50%

KORTING OP 
HOOGZOMER-
COLLECTIE

10%
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In Oosterzele

Nieuws uit de GROS  
Cement is een van de meest gebruikte producten 
ter wereld. Het zit in onze huizen, straten, brug-
gen en tunnels. De wereldwijde productie is in 
handen van enkele multinationale bedrijven, die 
fabrieken en groeves in verschillende continen-
ten beheren. Cement maken is helaas schadelijk 
voor mens en milieu. Cementbedrijven moeten 
daarom zo veel mogelijk inspanningen leveren 
om de schadelijke gevolgen te beperken. Toch 
verschillen die inspanningen van land tot land. En 
in een land als Togo gebeurt er heel wat minder 
dan in België. De vzw WSM steunt vakbonden en 
middenveldorganisaties die zich inzetten voor 
betere leef- en werkomstandigheden voor de 
mensen in en rond Afrikaanse cementfabrieken. 
De organisatie kan daarbij rekenen op de finan
ciële steun van de gemeente Oosterzele.

Jules werkt als technicus voor een cementfabriek in 
Tabligbo, Togo. Zijn bedrijf behoort toe aan een mul-
tinational, die ook in België een cementfabriek uitbaat. 
Jules’ leef- en werkomstandigheden zijn helaas niet 
zoals het hoort. De groeve en de fabriek stoten heel 
wat fijn stof uit. Dat hangt in de lucht en komt op de 
gewassen terecht. Mensen ademen het in en eten het 
op. De hoogovens in de fabriek worden met steen-
kool verwarmd. De rook is overal. De risico’s voor de 
gezondheid van de lokale bevolking zijn groot. In het 
ziekenhuis zie je vooral mensen met longziektes. Ook 
bij Jules werden longinfecties vastgesteld.

De cementfabriek stelt zeshonderd mensen te werk. 
Maar Jules en vierhonderd collega’s werken via een 
onderaannemer. Het verschil met de mensen die 
rechtstreeks bij de fabriek in dienst zijn? Lagere lonen, 
geen beschermende kledij, geen sociale bescherming: 
een dag ziek is een dag niet betaald. Ook geen toegang 
tot de bedrijfskantine, de bedrijfsbus of de medische 
dienst. 

Omdat Jules nergens terecht kon met klachten, besloot 
hij zich aan te sluiten bij de vakbond. Hij is intussen 
voorzitter van zijn afdeling. Samen ondernemen ze 
acties die effect hebben. Via een persactie konden ze 
hogere lonen en een aansluiting bij het ziekenfonds 
afdwingen. 

En Jules zet door. Want de lonen zijn nog steeds te 
laag. En de gezondheidsrisico’s in en rond de fabriek 
te groot. Jules vakbond werkt samen met de plaatse-
lijke middenveldorganisatie SADD, ook een partner van 

WSM. Deze organisatie wil de bevolking informeren en 
bewust maken van hun rechten, want iedereen heeft 
recht op een gezonde leefomgeving. Via een studie 
bracht SADD de impact van de mijnbouw op de omge-
ving in kaart. Samen met Jules’ vakbond én met de 
lokale leiders, stelde SADD een dossier en een eisen-
bundel op, gericht aan overheid en bedrijfsleiders.

Financiële steun is voor Jules’ vakbond SYDEMINES en 
voor SADD van wezenlijk belang. De ledenbijdragen van 
de aangesloten leden zijn te laag om goed te kunnen 
functioneren. Daarbij komt niet alle arbeiders zich bij 
de vakbond aansluiten, ze zijn bang te worden ontsla-
gen. Met de steun van WSM kan SYDEMINES opkomen 
voor de rechten van alle arbeiders in de fabriek en 
kan SADD alles op alles zetten om Tabligbo opnieuw 
leefbaar, welvarend en gezond te maken. Samen met 
WSM en met de steun van de gemeente Ooster-
zele zetten zij echt iets in beweging. Samen zijn 
we een motor van verandering. Bedankt Ooster-
zele!

WSM interviewde twee arbeiders die werken in de cement
sector. Jules werkt in de cementfabriek in Togo. John 
werkt voor dezelfde multinational in België. Het interview 
 verscheen in het WSMmagazine van maart 2020. Via 
wsm.be kan je de interviews ook online bekijken.
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Goedkoper zwemmen in Zottegem

Gemeente Oosterzele wil sporten 
en meer in het bijzonder zwem-
men stimuleren bij zijn inwoners. 
De gemeente Oosterzele heeft 
geen eigen zwembad waardoor 
Oosterzelenaren dus aangewezen 
zijn op de zweminfrastructuur in 
de nabijgelegen gemeenten. In 
veel steden en gemeenten wordt 
zwemmen goedkoper aangebo-
den aan inwoners van die stad of 
gemeente. Dat maakt dat de prijs 
voor een zwembeurt voor een 
niet-inwoner vrij prijzig wordt, wat 
een rem kan zijn op deze sportbe-
leving. 

Daarom gaat Gemeente Ooster-
zele samenwerken met zwembad 
Bevegemse Vijvers in Zottegem. 
Oosterzelenaren die daar gaan 
zwemmen, kunnen sinds 1 juni 
van Gemeente Oosterzele een 
tegemoetkoming krijgen. Die 
toelage zal geldig zijn voor 
meerbeurtenkaarten en jaar-
abonnementen. Het bedrag van 
de toelage is het verschil tussen 
het tarief voor inwoners van Zotte-
gem en niet-inwoners. 

Hoeveel kost het? 
Het huidige tarief voor niet-inwo-
ners bedraagt momenteel 42 euro 

voor een meerbeurtenkaart en 
350 euro voor een jaarabonne-
ment. Met deze samenwerking 
zullen inwoners van Oosterzele 
daar nog 30 euro of 250 euro voor 
betalen. 

Hoe aanvragen? 
Inwoners kunnen sinds 1 juni een 
aanvraag tot terugbetaling indie-
nen via het daartoe voorziene aan-
vraagformulier. Dat is te verkrijgen 
aan de balies van alle gemeente-
lijke gebouwen via www.ooster-
zele.be en aan de kassa van het 
zwembad in Zottegem. Het inge-
vulde aanvraagformulier wordt 
samen met het originele kassatic-
ket en een kopie van de identiteits-
kaart van de aanvrager bezorgd 
aan de Sportdienst (Sportstraat 
5 – sportdienst@oosterzele.be). Je 
kunt het formulier ook afgeven in 
de sporthal. De aanvragen worden 
afgesloten op de laatste dag van 
het kalenderjaar (31 december). 
Volgende aanvragen worden niet 
aanvaard:

• Aanvragen die laattijdig worden 
ingediend

•  Kassatickets die een andere 
naam vermelden dan op het 
aanvraagformulier

•  Een kopie van het kassaticket 
wordt niet aanvaard

Sportkampen, speelpleinwerking 
en buitenschoolse kinderopvang Het Vinkemolentje 
tijdens de zomervakantie
De zomer van 2020 is ook voor de sportkampen, 
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang 
Het Vinkemolentje geen zomer zoals andere zomers. 
De werking is hervormd volgens de coronamaatrege-
len die moeten genomen worden voor de kampen en 
de buitenschoolse kinderopvang in juli en augustus.

Indien nog plaatsen beschikbaar zijn, kan er voor 
augustus nog voor een aantal initiatieven ingeschre-
ven worden.

Alle informatie is te vinden in de vrijetijdsbrochure die 
te raadplegen is op www.oosterzele.be.

Sport & Jeugd

© Pixabay - tookapic

http://www.oosterzele.be


Lees de volledige  
job omschrijving  
op itjobs.cce.be

Momenteel zoeken we een:

Framework Architect
Software Developer
ERP Business Consultant

itjobs.cce.be

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

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

-OPEN NO-NONSENSE BEDRIJFSCULTUUR-

-INSPIRERENDE OMGEVING-

-GEBETEN DOOR TECHNOLOGIE-

-UITDAGEND EN AFWISSELEND

-PERSOONLIJKE ONTWIKKELING-

-FILEVRIJ- -RUSTIG GELEGEN-

-ENTHOUSIAST TEAM-

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

A4 Verticaal
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Bibliotheek

Schatten van Vlieg in Balegem

Hoor jij wat ik hoor? Ga op schattenjacht met Vlieg in 
Balegem! 
Met Schatten van Vlieg moedigen we families aan om 
erop uit te trekken in eigen streek. Op verschillende 
plaatsen langs de tocht staan luisterrijke opdrachten 
te wachten op de deelnemers. Volg je het geluidpar-
cours en vind je de schatkist? Dan maak je kans op een 
leuke beloning! 
De zoektochtbrochure kan je gratis downloaden op 
onze website. Van 1 juli tot 30 augustus kan je die 
ook afhalen in de bibliotheek mits betaling van 2 euro 
kopiekosten.

Wanneer: van 1 juli t.e.m. 30 augustus
Startplaats: Stokerij Van Damme, Balegem
Leeftijd: 6+
Info: https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: gratis

Oosterzele Speurt 2020

Oosterzele Speurt 2020 is eerst en vooral een mooie 
zomerwandeling die je ongetwijfeld verschillende 
keren met plezier kan maken. Gelukkig maar, want 
het is ook een pittige Speurtocht die de grijze celle-
tjes doet knetteren. De kans is groot dat je terug 
moet komen om de rest van de vragen op te lossen.  
Ben jij de Sherlock Holmes die de hersenkronkels van 
de puzzelmaker kan ontwarren? Kan jij de valstrikken 
en wolfijzers vermijden? Ga de uitdaging aan!
De zoektochtbrochure kan je gratis downloaden op 
onze website. Van 1 juli tot 30 september kan je die 
ook afhalen in de bibliotheek mits betaling van 2 euro 
kopiekosten.

Wanneer: van 1 juli t.e.m. 30 september
Startplaats: Ankerkerk, Oosterzele
Leeftijd: volwassenen
Info: https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs deelname wedstrijd: 5 euro

Oosterzele Zomert

Beleef je zomer in Oosterzele!

Kunstroute Oosterzele 2020 | #STEENGOED

Balegem, een deelgemeente van Oosterzele in de provincie Oost-Vlaan-
deren. Een zee bedekte dit gebied, miljoenen jaren geleden. Er ont-
stond een opeenhoping van kalkhoudende overblijfselen van in deze 
zee levende organismen, de Balegemse steen. 
Met de kunstroute maken we een artistieke uitstap door dit fossiele 
gebied en ontginnen nieuwe verhalen, via in situ interventies, en een 
tentoonstellingsparcours met beeldend werk van diverse kunstenaars.

Wanneer: 1, 2, 8 en 9 augustus
Startplaats: Stokerij Van Damme, Balegem
Leeftijd: alle leeftijden
Prijs: gratis
Info: https://www.kunstroute-oosterzele.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be

https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme
https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme
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Terug naar Baelegem 

Deze wandeling voert je terug naar het Balegem van 
honderd geleden. Onderweg geven oude postkaarten 
je een unieke kijk op het verleden.

Wanneer: juli, augustus & september
Locatie: Balegem
Leeftijd: alle leeftijden
Info: https://www.balegem900.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: gratis

Beeldig Balegem - Fotowedstrijd
Ken jij een mooi bekend 
of onbekend plekje in 
Balegem? Neem deel aan 
deze fotowedstrijd en 
laat ons Balegem van zijn 
mooiste kant zien!

Het onderwerp van de foto is ‘onroerend erfgoed’. 
Belangrijk: de foto moet genomen zijn op het grondge-
bied van Balegem én er moet een stukje onroerend 
erfgoed op te herkennen zijn (bouwkundig, archeolo-
gisch, funerair of landschappelijk). Lees het volledige 
wedstrijdreglement na op www.balegem900.be.

Een foto insturen (max. drie per persoon) kan tot t.e.m. 
31 augustus 2020 via info@4sprong.be. Uit alle inzen-
dingen worden 15 foto’s geselecteerd, die in het najaar 
uitvergroot te bewonderen zullen zijn in de etalages 
van de Balegemse handelaars. En dan mag het publiek 
zijn favoriet kiezen. Voor de winnaar is een mooie prijs 
voorzien.

Info: https://www.balegem900.be | 
sofie.moeykens@4sprong.be | 09 362 87 19 | 0471 88 39 04 

Middeleeuws kampement 
Wees welkom in ons tentenkampement waar het 
dagdagelijkse middeleeuwse leven wordt uitgebeeld. 
Ridders maken zich klaar voor de strijd, er wordt 
gekookt op open vuren, er worden ambachten uitge-
beeld … Waan je in de 15de eeuw en kom de middel-
eeuwse sfeer opsnuiven. 

Naast het kampgebeuren zijn er doorlopend een 
aantal workshops aan de gang: (kruis)boogschieten, 
muntslaan, steekspel en nog veel meer! 

In samenwerking met De Gezellen van de Groene Tent en 
Meisjeschiro Balegem 

Wanneer: 13 september
Locatie: Stokerij Van Damme, Balegem
Leeftijd: alle leeftijden
Info: https://www.balegem900.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: gratis

Langs ‘bruisend goed’ erfgoed

Met deze zoektocht kom je meer te weten over het 
Balegemse erfgoed. In samenwerking met Bruisend 
Balegem.

Wanneer: van 1 juli t.e.m. 30 september
Locatie: Balegem
Leeftijd: alle leeftijden
Info: https://www.balegem900.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: gratis

Bibliotheek

https://www.balegem900.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
http://www.balegem900.be
https://www.balegem900.be
https://www.balegem900.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
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Bibliotheek

Oosterzele Ademt: laat je wagen staan
op 22 & 23 augustus
Nu de Corona-maatregelen geleidelijk aan versoepeld worden, wil 
Gemeente Oosterzele de ondernemers en organisaties die geleden 
hebben onder de crisis zo veel mogelijk ondersteunen en faciliteren. 
Om die reden organiseert de Gemeente op zaterdag 22 en zondag 23 
augustus een autoluw weekend, waarbij we iedereen willen aanmoe-
digen om met de fiets of te voet doorheen onze gemeente te trekken, 
langs te gaan bij onze lokale horeca, te kopen bij onze detailhandels-
zaken en kennis te maken met de Oosterzeelse verenigingen.

Op een kaart met verschillende fiets- en wandelroutes zullen alle 
deelnemende horecazaken te vinden zijn. Via die kaart weet je waar 
je dat weekend terecht kan voor een ontbijt, lunch uit het vuistje, 
een foodtruck-snack of gewoon een hartelijke ontvangst. Je zal er 
ook kunnen op zien of je moet reserveren, wat de openingsuren 
zijn, wanneer er eten wordt geserveerd en waar er in de buurt voor 
randanimatie wordt gezorgd.

Dus laat de auto waar hij is, trek eropuit en geniet van 
onze gemeente!

Wanneer: 22 en 23 augustus
Info: https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be

Praatcafé De Kluize heeft nieuwe uitbaters

Al deze activiteiten, georganiseerd 
door de dienst Bibliotheek & 
 Toerisme, vind je op 
https://oosterzele.bibliotheek.
be/toerisme onder Oosterzele 
Zomert. 

Meer tips om al fietsend of 
 wandelend onze gemeente te 
 ontdekken vind je op
https://oosterzele.bibliotheek.be/
fietsen-en-wandelen 

Je vindt ons ook op Facebook: 

https://www.facebook.com/ 
biboosterzele/ 

https://www.facebook.com/ 
KunstrouteOosterzele/ 

https://www.facebook.com/ 
900jaarbalegem/ 

https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme
https://oosterzele.bibliotheek.be/toerisme
https://oosterzele.bibliotheek.be/fietsen-en-wandelen
https://oosterzele.bibliotheek.be/fietsen-en-wandelen
https://www.facebook.com/biboosterzele/
https://www.facebook.com/biboosterzele/
https://www.facebook.com/KunstrouteOosterzele/
https://www.facebook.com/KunstrouteOosterzele/
https://www.facebook.com/900jaarbalegem/
https://www.facebook.com/900jaarbalegem/


Optiek Eveline
Stationsstraat 31

9860 Scheldewindeke

www.optiekeveline.be

09 362 02 95

di tot vrij    9u30-12u30
           13u30-18u

        zat     10u-17u
        ma     gesloten
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Korte berichten

Gemeente komt tussen bij schoolabonnement
Sinds 1 september 2009 komt elke student, tot de leeftijd 
van 25 jaar, voor een tussenkomst in de aankoop van een 
abonnement in aanmerking, dit zowel voor gebruik van de 
diensten van De Lijn als van de NMBS. 

Je gaat met de trein ..
Wie met de trein naar school spoort (eventueel in com-
binatie met bus of tram – eenzelfde kaart voor zowel 
NMBS als De Lijn), laat het attest afstempelen in het 
gemeentehuis en geeft er het onderste strookje af. 
Met dat document, een recente pasfoto en een stu-
diebewijs voor wie ouder is dan 18 (af te leveren door 
de school waar je als student bent ingeschreven), stap 
je naar het stationsloket waar je een nieuwe moeder-
kaart aanvraagt. Zodra je deze hebt ontvangen, geniet 
je 25% korting op alle valideringen van één maand, 
drie of 12 maanden.

Opgelet! Bezit je nu een moederkaart waarbij geen 
attest van het gemeentebestuur werd voorgelegd, 
en wil je van dit voordeel genieten, dan moet je een 
nieuwe moederkaart aanschaffen. Valideringen op 
basis van de oude (en wellicht nog geldige) moeder-
kaart geven immers geen recht op vermindering.
Ben je op kot, spoor je niet elke dag heen en weer, dan 
is de Campuskaart de ideale oplossing. Ook hier geniet 
je de gemeentelijke tussenkomst van 25%.

Of met De Lijn ...
Wie enkel een Buzzy pazz nodig heeft, bewijst op voor-
legging van zijn identiteitskaart inwoner van Ooster-
zele te zijn zodat de korting bij aankoop van een Buzzy 
pazz onmiddellijk wordt verrekend. Enkel voor Buzzy 
Pazz kan de gezinskorting gecumuleerd worden met 
de gemeentelijke tussenkomst (!).

Het in te vullen attest vind je op www.oosterzele.be

Ook in Oosterzele wappert 
de regenboogvlag
De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, 
Transfobie en Interseksefobie, ieder jaar op 17 mei, 
is een dag waarop aandacht gevraagd wordt voor het 
verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid 
daarvan. Ook Oosterzele hees de regenboogvlag om 
zich solidair te tonen in de strijd tegen holebi- en 
transfobie. #IDAHOT

https://www.facebook.com/hashtag/idahot?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVWWN1DUjmB2gp7g0LjYDYKhSed-LQsDSWfeiHHXRf2nKHvpPlI_cycZXqVBqwoi6gCKlo8FeLM3uHB6VBJK3OU2M2Kd3bXzMu7xJBdo6D4ww9GJMRqxDUJ6BLpIjNWIRyXLuLzCIOZ_Hw1hd3xp3Ke_OCW_lPxP0X5v2JqYA4d1uHQSfjh2MVMjRxraARnSTuzwnv4TYOEUyqHdujL8Xll358s2cMW1--YkQTFJAl6Qnhyk8R-Q-5YfPQhAA7yG-mD2ixaP8br7Qn-QLpKZ3alu_3LORVKdPDvJt97H5nu34RnFrt7hKpJTEjJ4kEZqhxKhl40cX_pyLNXjiiyU4&__tn__=%2ANK-R


www.oosterzele.be18

Autodelen in Oosterzele
Op maandag 22 juni werd het project waaraan maar 
liefst 15 gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen i.s.m. 
Solva deelnemen, voorgesteld. De twee wagens voor 
Oosterzele (Renault Zoë) zijn te vinden op de parking 
van site De Kluize en aan de Huckerstraat in Balegem.

Waarom autodelen?

Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een 
opmars bezig is, is het aanbod aan deelwa-
gens in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen tot 
nu toe erg beperkt. Dit initiatief betekent een 
enorme boost voor de gedeelde mobiliteit in 
deze regio en zal over twee jaar 272 ton CO2 
besparen.

Autodelen is gebaseerd op een eenvoudig 
principe: de auto is enkel in gebruik wan-
neer dat nodig is. Daarna kan een andere 
persoon de wagen gebruiken. Een deelwa-
gen staat minder stil, maar vervangt tot 12 
privé-wagens. Een concept dat duidelijke 
economische en sociale voordelen met 
zich meebrengt en bijdraagt aan een mili-
euvriendelijkere mobiliteit.

Via een lokaal klimaatproject, gesubsidi-
eerd door Vlaanderen, neemt intercom-
munale SOLVA met ondersteuning van 
Autodelen.net en Valckenier samen met 
Oosterzele het initiatief om deze uitda-
ging aan te gaan. Gemeente Oosterzele 
zal de deelwagens ook gebruiken voor 
dienstverplaatsingen.

Eenvoudig in gebruik
Inwoners kunnen via een gratis registratie gebruik-
maken van alle deelwagens in alle deelnemende 
gemeenten. Autodelen is immers pas interessant voor 
gebruikers als er ook een auto beschikbaar is wanneer 
de gebruiker er behoefte aan heeft.

In september volgt een gratis infosessie voor geïnte-
resseerde burgers. 

Via www.valckeniershare.be vind je tien concrete 
instructiefilmpjes waarin je alles verneemt over de 
registratie, gebruik van de deelwagens, tips over elek-
trisch rijden, …

Milieu en duurzaamheid
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Grondgebiedzaken

Openbaar 
onderzoek N42
Op 15 mei heeft de Vlaamse Rege-
ring het ontwerp gewestelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan ‘ombouw 
N42 tot primaire weg - wegvak 
Wetteren-Oombergen’ voorlopig 
vastgesteld. Daarmee engageert 
de Vlaamse Regering zich tot het 
doorvoeren van de bestemmings-
wijzigingen en aanpassingen van 
de stedenbouwkundige voorschrif-
ten. 

Er volgt pas een definitieve beslis-
sing over het plan na een open-
baar onderzoek. Dat openbaar 
onderzoek loopt van 9 juni 2020 
t.e.m. 7 augustus 2020.

Meer info: https://www.omgeving.
vlaanderen.be/grup en 
www.wegenenverkeer.be/N42oos-
terzele

Fons 
groeipakket
Ken jij Fons al? Fons is de Vlaamse 
overheidsdienst die het Groeipak-
ket, de nieuwe Vlaamse kinderbij-
slag, uitbetaalt. Meer dan 220 000 
gezinnen in Vlaanderen zijn van-
daag al FONS. Als overheidsdienst 
waren ze van dichtbij betrokken bij 
het ontstaan van de nieuwe Groei-
pakketregeling.

Info nodig? Contacteer de 
medewerkers van FONS via 
078 79 00 07 of welkom@fons.be

OCMW en Welzijn

European Disability Card biedt 
ook voordelen voor Oosterzele
Om culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten toegankelijker te maken 
voor mensen met een handicap en hun inclusie in de samenleving te 
bevorderen, werd in België in oktober 2017 de European Disability Card 
(EDC) officieel gelanceerd.   Dit project is vanaf het begin ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met het middenveld: het Belgian Disability Forum en 
de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. In Oosterzele 
heb je voordeel in GC De Kluize en de bib.

In GC De Kluize geniet je van een korting van 1 euro op de voorstel-
lingen. In de bib krijg je op vertoon van de EDC een korting van 50% 
op de betalende activiteiten zoals lezingen, workshops, cursussen, … 

Nieuw wandelpad
Momenteel is Infrabel bezig met de aanleg van een wandelpad op het 
spoorwegdomein vanaf de Apostelstraat tot aan de Rooigemstraat. 

Op 22 juni laatstleden werd de bestaande overweg nummer 81 in 
 Terstraeten definitief afgesloten. 

https://www.omgeving.vlaanderen.be/grup
https://www.omgeving.vlaanderen.be/grup
mailto:welkom@fons.be


	

Wat te doen bij warm weer? 

“Wees voorbereid en zorg voor anderen” 
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar 
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

	

	 	Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. 
Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of 
vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga 
op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen 
en voldoende vocht binnenkrijgen.  

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat 
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, 
ook niet voor twee minuten. 

Wees voorbereid 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. 

Wanneer hulp zoeken? 
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid 
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een 
koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. 
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en 
pas eerste hulp toe indien nodig.  

	

Website met advies en 
praktische tips 
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm 
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe 
nuttig is airco’?  

 

Drink voldoende 
• Drink meer dan gewoonlijk,  

ook als je geen dorst hebt. 

Hou jezelf koel 
• Zoek koele plekken op en vermijd 

de zon.  
• Verplaats inspanningen  

naar een koeler moment. 
• Draag lichte kledij en een 

hoofddeksel. 
• Koel je lichaam af (lauwe douche, 

(voeten)bad, ...). 

Hou je huis koel 
• Verlucht op momenten  

dat het buiten koeler is  
dan binnen. 

• Hou de zon buiten. 
 

Wanneer je maatregelen neemt tegen 
warmte, hou dan steeds rekening met de 
actuele coronamaatregelen, zoals beslist 
door de Nationale Veiligheidsraad. 
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Wees voorbereid 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. 

Wanneer hulp zoeken? 
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid 
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een 
koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. 
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en 
pas eerste hulp toe indien nodig.  

	

Website met advies en 
praktische tips 
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm 
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe 
nuttig is airco’?  

 

Drink voldoende 
• Drink meer dan gewoonlijk,  

ook als je geen dorst hebt. 

Hou jezelf koel 
• Zoek koele plekken op en vermijd 

de zon.  
• Verplaats inspanningen  

naar een koeler moment. 
• Draag lichte kledij en een 

hoofddeksel. 
• Koel je lichaam af (lauwe douche, 

(voeten)bad, ...). 

Hou je huis koel 
• Verlucht op momenten  

dat het buiten koeler is  
dan binnen. 

• Hou de zon buiten. 
 

Wanneer je maatregelen neemt tegen 
warmte, hou dan steeds rekening met de 
actuele coronamaatregelen, zoals beslist 
door de Nationale Veiligheidsraad. 
	
	
	

! 
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Had jij al eens een tekenbeet? ? Door klimaatopwarming 
zal de contactkans met teken kunnen veranderen. Je kunt 
ze overal in de natuur tegenkomen, dus niet alleen als je 
het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat wandelen 
of buiten speelt, kan een teek je pad kruisen. En van een 
teek kun je ziek worden … Daarom is het belangrijk dat je 
weet wat je moet doen om tekenziekten te voorkomen.  

De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft 
iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige advies over 
teken: controleer dezelfde avond nog op een tekenbeet, 
verwijder een teek rustig en in één beweging en volg de 
symptomen één maand lang op. Ga zeker een kijkje nemen 
op www.tekenbeten.be of www.facebook.be/tekenbeten! 
Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog. 

 

	

 
Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het merkt? 
Teken houden van (warme) plekken waar je niet altijd 
meteen aan denkt. Controleer daarom zeker je knieholtes, 
liezen, bilspleet, haarlijn, navel en oksels.  
 
Verwijder een teek rustig en in één beweging. 
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig en 
in één beweging met een tekenverwijderaar. Let daarbij op 
dat je de teek niet platduwt, want dan kan ze braken. Smeer 
ook niets op de teek en gebruik geen alcohol, jodium, zeep, 
ether of olie.  
 
Let de komende maand op symptomen 
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand lang in 
het oog. Komt er een rode vlek rond de beet die almaar 
groter wordt? Of krijg je gedurende die maand andere 
symptomen die lijken op griep (koorts met spier- en/of 
gewrichtspijn)? Contacteer dan je huisarts en meld de 
tekenbeet. Dit is dringende zorg die niet mag 
uitgesteld worden.  De ziekte van Lyme kun je 
behandelen met antibiotica. 
 
Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via  
de app van TekenNet (android/Iphone). Zo help je het 
onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit.  

Lees op tekenbeten.be tips hoe je kan 
controleren op tekenbeten en hoe een teek  
te verwijderen.  

 

 

Afbeeldingen in hoge resolutie zijn beschikbaar in de 
campagnetoolkit. 
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Maak kennis met Rodeland!

Op zondagnamiddag 20 september vindt de allereerste Rodelanddag plaats. Dan stellen we graag het Rodeland-
project voor aan de inwoners van Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.
Op een uitgestippelde fietstocht langs trage wegen ontdek je alles over dit mooie gebied. Je kiest zelf waar en 
wanneer je start. Onderweg ontmoet je de partners van het project en kom je meer te weten over het doel en 
de acties die op stapel staan de komende jaren. 
Maak je geen zorgen, de organisatie van de Rodelanddag wordt afgestemd op de veiligheidsmaatregelen i.v.m. 
COVID-19 die dan van toepassing zijn.
Dus noteer zeker zondagnamiddag 20 september in jullie agenda’s. Het wordt een leuke en boeiende fietstocht 
voor jong en oud door Rodeland. Meer uitleg volgt…

Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten in deze kalender zijn onder voorbehoud. Check goed de kalender op www.oosterzele.be 
en/of neem contact met de organisatie om na te gaan of de activiteit doorgaat. Indien er bijkomende 
activiteiten georganiseerd worden deze zomer vind je die ook op www.oosterzele.be

juli en augustus
op een zelf gekozen moment: 
fietszoektocht Culturele Kring 
Land van Rode
gratis - www.cklvr.be/wordpress

zaterdag 29 augustus:
opendeurdag voor nieuwe 
leden – sporthal - turnclub 
Olympia Oosterzele vzw

 info: Marie-Rose Van Cauwenberghe - 
0468 32 95 50

dinsdag 1 september – 
19 uur:
avondwandeling vanaf 
 parochiecentrum Balegem - 
Ferm Balegem 
gratis – info: Linda De Backer 
via 09 362 44 50 -  

 lindadebacker@outlook.com

maandag 7 september – 
17.30 tot 18.30 uur: 
start to yoga (vervolg onder-
broken cursus door Corona) 
in sporthal De Kluize – Femma 
Oosterzele

 irene.de.leener@hotmail.com

dinsdag 8 september – 
19 tot 2 uur: 
naaicursus kleding in poly-
zaal De Appelaar - Femma 
Oosterzele 

 monique_roels@hotmail.com

dinsdag 8 september – 
19 uur: 
kookles klassiek gezonder in 
parochiecentrum Balegem - 
Ferm Balegem

 info: Mieke Sepelie via 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

zondag 13 september – start 
gespreid tussen 14 en 15.30 
uur: 
sneukelfietstocht - bedrijf Eric 
Suenaert (Horta, Langemunte 
75B) - Landelijke Gilde 
Scheldewindeke 

 info: Antoine De Witte - 
09 363 03 98 of 0478 40 99 21 - 
http://www.scheldewindeke. landelijke gilde.be.

maandag 14 september – 
20.15 uur:
yoga voor volwassenen -  in het 
benedenzaaltje van Sporthal 
De Kluize - Gezinsbond 
Scheldewindeke

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

dinsdagen 15 en 
29 september – 19 uur:
sjaal breien - parochiecentrum 
Balegem - Ferm Balegem

 info: Lin Lenaers - 09 362 44 76 - 
linlenaers@msn.com

vrijdag 18 september: 
geleide stadswandeling 
Vrouwen geven van katoen 
– centrum Gent – Femma 
Oosterzele

 saskiapruyt72@gmail.com 

zomerkampen en dansstages 
1ste kleuter tem 16+: 
op verschillende locaties in 
Oosterzele - vzw Balletschool 
Toi, Moi et la Danse

 info: Delfien Neirynck 
info@balletschooltmd.be – 
0499 13 20 89 - www.balletschooltmd.be 

elke maandag en donderdag 
om 19 uur van 17 augustus 
tot 28 september + 1 test: 
mini-start running - sporthal De 
Kluize – 10 euro voor 7 weken
Je blijft verzekerd tot eind 2020 mits 
daarna nog 10 euro te betalen 

 info: Jacky via 0497 133 906, 
Christine via 09 362 91 61
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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

De gemeentelijke 
diensten zijn gesloten:

- maandag 20 juli (brugdag)
- dinsdag 21 juli (nationale 
feestdag)

Het digitaal loket via 
www.oosterzele.be blijft 
geopend

Zomeractiviteiten
Het was afwachten maar begin juni kwam de mededeling dat de zomeracti-
viteiten konden doorgaan. Dienst Sport en Jeugd had al veel voorbereidend 
werk gedaan waardoor we snel konden communiceren over onze activitei-
ten. Rekening houdend met de bubbels, konden ouders vanaf 13 juni hun 
kind(eren) inschrijven. Er werd een nieuwe vrijetijdsbrochure opgemaakt 
zodat het duidelijk werd welke activiteiten nog op de planning stonden.

Vervolg van pag. 3

Met de versoepeling van de maatregelen kan je opnieuw voor 
alle dienstverlening terecht in onze gebouwen. Let wel: dat is 
nog steeds enkel op afspraak! Afspraak maken?

• dienst Burgerzaken/Bevolking: burgerzaken@oosterzele.be 
of 09 363 99 26

• dienst Omgeving (o.a. stedenbouw & milieu): 
omgeving@oosterzele.be of 09 363 99 34

• dienst Infrastructuur (o.a. werken &  mobiliteit): 
infrastructuur@oosterzele.be of 09 363 99 38

• OCMW: info@ocmwoosterzele.be of 09 362 40 30
• GC De Kluize: reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30
• sporthal De Kluize: sportdienst@oosterzele.be of 09 362 48 92
• bib: bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Weet je niet goed waar je precies moet zijn? 
Bel het algemeen onthaal via 09 362 50 09
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mailto:omgeving@oosterzele.be
mailto:infrastructuur@oosterzele.be
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