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Langere dagen … 
Beste inwoners van Oosterzele

De lange donkere avonden krimpen, de dagen zijn aan het lengen, kro-
kussen en narcissen komen piepen, struiken krijgen botten en wij krijgen 
meer energie. De lente doet stilaan haar intrede.

Het grondwaterpeil stijgt maar heeft het gewenste niveau nog niet bereikt 
zeggen betrouwbare bronnen. Klimaattafels komen samen om maatrege-
len te zoeken om onze CO2-uitstoot te verlagen. Meer en meer daken 
worden voorzien van zonnepanelen zodat we steeds meer kunnen instaan 
voor onze eigen energievoorziening. Wil je daarover meer informatie? 
Onze gemeentelijke administratie staat je graag te woord.

De leden van de Oosterzeelse tennisclub krijgen er een extraatje bij: de 
Merelbeekse tennis- en padelterreinen staan nu ook voor hen ter beschik-
king. Onze dienst vrije tijd geeft je de nodige info!

Onze propermakers of zwerfvuilruimers hebben nog altijd meer dan hun 
handen vol; of nog beter : hun zakken vol. Bijna dagelijks zie je hen ruimen. 
In bepaalde straten waar weinig of geen bewoning is, is het dweilen met 
de kraan open. Op sommige plaatsen hebben we ook te maken met hard-
nekkige sluikstorters. Zo was er één in de Dreef maar die heeft zich nu 
– afgaand op de inhoud van de zakjes – blijkbaar verplaatst naar de Van 
Thorenburghlaan. Moeilijk te achterhalen wie dat doet maar we geven niet 
op.

Tijdens de milieuweek begin maart roepen we iedereen op om een handje 
te helpen bij het ‘proper maken’. Meer nog: wij houden van een proper en 
landelijk Oosterzele en roepen de zwerfvuilbezorgers op om hun verant-
woordelijkheid te nemen en hun vuil thuis te laten. Niemand ruimt graag 
andermans vuil op!

Een GROTE DANKJEWEL aan alle propermakers en alle vrijwilligers; niet 
alleen binnen maar ook buiten Oosterzele. Jullie inzet is uiterst belangrijk 
voor onze maatschappij. Jullie houden de vinger aan de pols en zorgen 
voor een warme en sociale samen-leving.

Samen met jullie kijk ik uit naar de lente, minder zwerfvuil, minder CO2-uit-
stoot, meer alternatieve energie-opwekkers en vooral naar een veilig en 
gezond Oosterzele.

Marleen Verdonck 
Schepen voor Cultuur, AGB, Personeel, Senioren, Financiën, 
Deeltijds Kunstonderwijs 

Colofon
Verantwoordelijke uitgever

Gemeentebestuur Oosterzele,
Elsy De Wilde,

schepen voor Communicatie
Dorp 1, 9860 Oosterzele

Coördinatie en 
info over publiciteit

communicatieambtenaar
Bianca De Mulder

info@oosterzele.be - 09 363 99 24

Vormgeving & productie
 die Keure

Coverfoto
We stellen ons meerjarenplan 
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Oosterzelenaren in de kijker 

Nathalie Stroobant wint fotowedstrijd 
Dag van de Ambachten

Nathalie Stroobant uit Oosterzele 
mag zich de gelukkige winnares 
van de fotowedstrijd op afgelopen 
Dag van de Ambachten noemen. 
Zij maakte deze foto en wint daar-
mee een mand vol artisanale pro-
ducten! De foto is gesitueerd in 
het keramiekatelier van Aster 
 Caemaert in Scheldewindeke.
Proficiat Nathalie! 

Meer weten?
nathaliestroobantphotography.com

Dahlia de Deyn verkoopt badges voor Australië

Dahlia De Deyn uit Scheldewinde-
ke verkocht badges t.v.v. Rode 
Kruis en WWF Australië; een actie 
die ze op poten zette na de 
 verwoestende bosbranden daar. 
Samen met iBadge uit Wichelen 
lanceerde ze een Chiro-embleem-
pje. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in gepersonaliseerde badges en 
heeft heel wat klanten in de jeugd-
bewegingen. Ontwerper Robbe 
Goossens bood zijn diensten aan 
en de verkoop kon starten. 

20 550 badges werden verkocht. 
De opbrengst van de actie wordt 

op 42 000 euro geschat. Dat gaat 
integraal naar de getroffen men-
sen via het Rode Kruis in Australië. 
De andere helft wordt geschonken 
aan WWF Australië.

Gefeliciteerd Dahlia en bedankt 
aan iedereen voor de inzet!

© Didier Verbaere

Foto v.l.n.r. Katrien en Mark van iBadge, Dahlia, Matisse, Amber

https://www.facebook.com/nathaliestroobantphotography/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBcx6QQlkZPhVhNJu-FgvGYU8V8xRSD0mMQpSrkqfymPew7JHOxUU5JKOkPDYR6akngrbM_KSl7YvNn
info1
Doorhalen

info1
Vervangingstekst
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Grondgebiedszaken

Oosterzele zet autodelen 
op de kaart in samen
werking met SOLVA en 
Valckenier Share
Autodelen kent heel wat succes in stedelijke gebieden, 
maar komt niet zozeer van de grond in minder verste-
delijkte gebieden, zoals Zuid-Oost-Vlaanderen. Via een 
proefproject wil SOLVA Streekoverleg gedeelde mobili-
teit ook hier op de kaart zetten.

Onze gemeente heeft beslist om eveneens deel 
te nemen aan dit project. Dit houdt in dat er 
twee elektrische deelauto’s (model Renault Zoë) 
ter beschikking zullen zijn voor het publiek. Voor 
elektrische wagens is oplaadinfrastructuur een vereis-
te, dus één auto zal een plaats krijgen op de parking 
van GC De Kluize en de andere wagen in de wijk aan 
het rondpunt in Balegem. Op beide locaties is al een 
laadpaal aanwezig die toelaat om twee wagens tegelij-
kertijd van stroom te voorzien. 

Door in te stappen op dit project nemen wij als 
gemeente een voorbeeldfunctie op binnen het kli-
maatplan. Oosterzele heeft namelijk het burgemees-
tersconvenant ondertekend en doorloopt momenteel 
de diverse stappen in de opmaak van dit gemeentelijke 
klimaatplan.

De wagens zullen ter beschikking zijn vanaf midden 
mei. Volg onze kanalen om op de hoogte te blijven.

De grote schoonmaak: 
doe mee!

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Gemeente een 
grote schoonmaak op het grondgebied. We houden 
grote schoonmaak op zaterdag 7 maart! Op het 
marktplein van Scheldewindeke zal een locatie wor-
den afgebakend om het vuil te verzamelen. Wie graag 
materiaal wil (grijper + afvalzak) kan dit aanvragen bij 
omgeving@oosterzele.be 

Repair cafe

mailto:omgeving@oosterzele.be
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Grondgebiedszaken

Zitdag mestbankaangifte
Wie begeleiding wil bij het in-
vullen van de mestbankaan-
gifte, kan ook dit jaar opnieuw 
een beroep doen op mede-

werking van de Mestbank en de Gemeente Oosterzele. 
De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit 
de regio vindt plaats op woensdag 11 maart   (9 tot 
12 uur - 13 tot 16.30 uur) in het gemeentehuis.

Met vragen over de wijzigingen van MAP 6 (gebieds-
types, vanggewasregeling, grondgebruik,… ) kan je ook 
terecht op de zitdag.

Wat te doen?
• maak een afspraak via www.vlm.be - 

050 45 91 21 of 050 45 81 62
• breng je identiteitskaart en pincode mee of 

regel vooraf een volmacht

Nieuwe verkeerseilandjes in Van Thorenburghlaan
In het kader van de Aquafinwerken is langs Spiegel en 
de Van Thorenburghlaan een fietspad aangelegd. Ter 
hoogte van het kruispunt Spiegel/Dreef en Van Tho-
renburghlaan/Aardeweg is een verhoogde inrichting 
aangelegd en werd het fietspad onderbroken.

In eerste instantie werden op het wegdek geleide mar-
keringen aangebracht voor de fietsers. Samen met de 
verkeersborden ‘fietsers op de rijbaan’ geven deze aan 
de automobilisten duiding over de uitwijkbeweging van 
de fietsers.

Om de fietser nog extra te beschermen, werden daar 
enkele verkeerseilandjes geplaatst. Het doel van deze 
maatregel is het voorzien van een rugdekking voor de 
fietsers enerzijds en een vermindering van de snelheid 
van het gemotoriseerde verkeer anderzijds.

Gemeente Oosterzele is ervan overtuigd dat dit de 
algemene verkeersveiligheid in de Van Thorenburgh-
laan aanzienlijk zal verhogen.

Overweg Terstraeten 
vanaf midden maart 
 afgesloten
Begin februari startte Infrabel met werken t.h.v. de 
overweg Terstraeten. De werken zullen nog duren tot 
27 maart. Van 16 tot 20 maart en van 23 tot 26 maart 
zijn er nachtwerken voorzien; die kunnen eventueel 
enige hinder veroorzaken.

Vanaf midden maart wordt de overweg Terstraeten 
definitief afgesloten. Ter compensatie wordt een wan-
delpad aangelegd tussen de Rooigemstraat en de 
Apostelstraat. Infrabel doet er alles aan om de hinder 
tijdens deze werken tot een minimum te beperken. 

http://https/www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/zitdagen/Paginas/default.aspx


Fiscale attesten sportkampen, grabbelpas, speelplein
werking en buitenschoolse kinderopvang
Dit voorjaar ontvingen de ouders van kinderen 
(geboortejaar 2008 en jonger) die tot en met augus-
tus 2019 deelnamen aan sportkampen, grabbelpas, 
speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang, 
een fiscaal attest. Fiscale attesten vanaf 15 euro 
worden  automatisch verzonden. Je hoeft hier dus 
geen aanvraag voor te doen. 

Sinds september 2019 werken we met het online plat-
form i-school. Ouders vinden de fiscale attesten vanaf 
september 2019 op hun online ouderportaal door in 
te loggen bij www.i-school.be/login. Deze worden niet 

meer per post opgestuurd. Vanaf het moment dat 
de fiscale attesten klaar staan in i-school, krijgen de 
ouders een e-mail. Wij raden ouders aan om zeker een 
correct mailadres door te geven in i-school.

Is je kind op kamp geweest met de jeugdbeweging (en 
was hij/zij op dat moment nog geen 12 jaar), dan kan 
je bij de groepsleiding van de jeugdbeweging terecht 
voor een fiscaal attest.

Heb je nog vragen over je fiscaal attest? Contacteer 
gerust de dienst Sport en Jeugd in de sporthal.

www.oosterzele.be6

Vanaf 1 april kan je in Zottegem zwemmen tegen 
goedkoper tarief 

Vanaf 1 april kan je als inwoner van 
Oosterzele goedkoper zwemmen 
in zwembad Bevegemse Vijvers in 
Zottegem. Aan de kassa betaal je 
het tarief voor niet-inwoners maar 
je kunt het verschil in kostprijs via 
een aanvraagformulier terugvra-
gen aan Gemeente Oosterzele! Die 

toelage zal geldig zijn voor beur-
tenkaarten en jaarabonnementen

Het huidige tarief voor niet-inwo-
ners bedraagt momenteel 42 euro 
voor een jaarabonnement en 350 
euro voor een jaarabonnement. 
Met deze samenwerking zullen 

inwoners van Oosterzele daar nog 
30 euro of 250 euro voor betalen.

Het aanvraagformulier vind je 
binnenkort aan de balies van alle 
gemeentelijke gebouwen en via 
www.oosterzele.be. Meer info via 
www.oosterzele.be 

Jeugd & sport

http://www.i-school.be/login
http://www.oosterzele.be
http://www.oosterzele.be
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Inschrijvings 
moment zomer 
vakantie
 
De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 
zaterdag 25 april om 8.30 uur, voor alle initiatieven. 

Hoe?
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde 
online platform voor registratie en inschrijving: 
i-School. 

STAP 1: registreer je kind
Dit kan je al doen voordat het inschrijf moment 
start.

1. Ga naar www.i-school.be/oosterzele/regis-
treren. TIP: typ de URL bovenaan in de balk 
van je browser. Als je googelt op de term 
i-School, riskeer je de juiste pagina niet te 
vinden (je kan bijvoorbeeld bij een andere 
stad of gemeente uitkomen).

2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je part-
ner en jouw kinderen bij de hand.

3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login 
en paswoord. Hiermee kan je later je gege-
vens aanpassen en inschrijven voor vakan-
tie-activiteiten.

We raden gescheiden ouders aan om één account 
voor hun kind aan te maken en onderling de finan-
ciën te regelen. Als de factuur uitzonderlijk toch 
gesplitst moet worden, neem je contact op met 
dienst Sport en Jeugd.

STAP 2: schrijf je kind in voor de gewenste 
 activiteiten

Dit kan je pas vanaf het inschrijfmoment op zater-
dag 25 april om 8.30 uur. Lees hiervoor zeker de 
vrijetijdsbrochure voor de zomervakantie om de 
bijzonderheden van de initiatieven en hun inschrij-
vingsvoorwaarden te kennen. De brochure vind je 
in gemeentehuis, sporthal, bib en GC De Kluize of 
digitaal op www.oosterzele.be.

Mooi initiatief tussen 
Merelbeke en Oosterzele: 
Tennis en Padel verenig
baar over de gemeentes 
heen!

Voortaan kunnen Oosterzelenaren via Tennis Club 
Merelbeke hun lidmaatschap optimaliseren en gebruik-
maken van de Padel faciliteiten in Merelbeke. Voorzitter 
Sabine D’haen van TC Merelbeke kijkt er alvast naar uit: 
“De kruisbestuiving tussen de twee clubs komt alle sport-
liefhebbers van het tennis ten goede, omdat de Ooster-
zelenaar terecht kan voor een spelletje Padel en omdat 
de tennisleden van TCM in de zomer over drie extra bui-
tenterreinen kunnen beschikken. Padel is momenteel de 
snelst groeiende sport in Vlaanderen en TCM biedt hier-
mee een uitvalspiste voor haar buren.”

“Oosterzelenaren behouden hun huidige prijsmodalitei-
ten en kunnen een interessant combi pakket kiezen met 
Padel. Dit is een win-win initiatief waar iedereen van kan 
genieten” vertelt David Verhaeghe, penningmeester TCM.

Wij verwelkomen graag alle tennis-en padelliefhebbers 
vanaf dit zomerseizoen! Alle info is binnenkort beschik-
baar via www.tcmerelbeke.be

Accommodatie TCM:
• drie padel terreinen, waarvan twee overdekt, met 

uitbreiding in het vooruitzicht naar de zomer toe; 
• drie outdoor gravelterreinen en drie in Oosterzele, 
• drie overdekte gravelterreinen 
• drie overdekte bitumenterreinen.

Een gezellig clubhuis en in de zomer een summerbar 
met terras.

Jeugd & sport

https://www.i-school.be/oosterzele/registreren
https://www.i-school.be/oosterzele/registreren
http://www.oosterzele.be
http://www.tcmerelbeke.be


ADVERTENTIE

Open zondag 8 maart  
10u-17u

 Volg ons op
� kameleon-balegem.be
� facebook.com/KameleonBalegem
� instagram.com/kameleonbalegem 
 Openingsuren 
 di-,woe-,do- en vrijdag: 14u-18u30 
 Zaterdag: 10u-12u en 13u30 -18u 

Opendeurdagen
Lente - zomer 
2020

10% korting  
 t.e.m. zaterdag 14 maart

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 

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 - Rifle - Rtb - Rtb Schoenen - Scapa
So Pretty By Pauline B. - Tommy Hilfiger - Varones sy

bi
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donderdag 5 maart 2020 om 20 uur
Theater / Cabaret - Ireen Beke – Hartenvrouw - 
Coproductie Gezinsbond Scheldewindeke, 
KVLV Scheldewindeke, Markant
Cabaretvoorstelling met Nederlandstalige liederen en 
theaterteksten.

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
Regisseur Lies Pauwels (Het Hamiltoncomplex) maakt 
een voorstelling over een leven met pijn en pijn in het 
leven. Samana, de organisatie die de belangen behar-
tigt van patiënten met een chronische ziekte en hun 
mantelzorgers, ondersteunt en begeleidt dit project.

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

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 lofzang op de fantasie, het vrij spelen 
en het warme contact 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
Een hedendaagse tragedie waarin waarheid en 
fake-waarheid onherkenbaar door elkaar lopen in 
een strijd die via de media wordt gevoerd. Een strijd 
waarin beeldvorming krachtiger en fataler is dan 
feiten.

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

zondag 26 april om 11 uur 
Apero Klassiek - Al Ayre Espanol - Celine Debac-
quer & Nils Gistelinck & Francesco Olivero -  
Coproductie SAMWD en CC Zoetegem
Deze voorstelling wisselt levendige Spaanse dansen 
voor barokgitaar af met kleurrijke liederen vol harts-
tocht en temperament. Met werken van o.a. Gaspar 
Sanz,Santiago de Murcia en José Marin.

Tarieven: 10 euro standaard - 60+, andersval. – 6 euro -26

Cultuur

donderdag 30 april om 20 uur
Deschonecompanie - Don Juan - 
Een opera
Deze voorstelling draagt het OLGA label, een label dat 
aangeeft dat dit theaterstuk geselec-
teerd is door en geschikt bevonden is 
voor jongeren tussen 15 en 25. 

Vijf jonge spelers buigen zich over Moli-
ères Don Juan, Mozarts opera Don Gio-
vanni en Lorenzo Da Ponte’s libretto. Ze 
proberen hun standpunt over de liefde 
te achterhalen en muzikaal te delen met wie luisteren 
wil.

Tarieven: 16 euro standaard – 5 euro 60+, andersval. – 10 euro -26

De voorstelling De Droom van Philo van Steven 
Van Herreweghe op donderdag 7 mei is volzet; er 
is een wachtlijst beschikbaar via www.gcdekluize.be.

Save the date!
Wat en wie brengt seizoen 2020-2021 naar 
GC De Kluize? Nu al nieuwsgierig? 
Prik dan alvast donderdag 28 mei om 
20 uur in je agenda. Dan krijg je het nieuwe 
 programma als eerste te horen en te zien. 
Inschrijven kan vanaf 1 april 2020 via 
 reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30.

Open zondag 8 maart  
10u-17u

 Volg ons op
� kameleon-balegem.be
� facebook.com/KameleonBalegem
� instagram.com/kameleonbalegem 
 Openingsuren 
 di-,woe-,do- en vrijdag: 14u-18u30 
 Zaterdag: 10u-12u en 13u30 -18u 

Opendeurdagen
Lente - zomer 
2020

10% korting  
 t.e.m. zaterdag 14 maart

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 

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 - Rifle - Rtb - Rtb Schoenen - Scapa
So Pretty By Pauline B. - Tommy Hilfiger - Varones sy
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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.

http://www.gcdekluize.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

Omgaan met onze innerlijke 
criticus
Deze workshop wil helpen om de innerlijke criticus te 
leren herkennen en begrijpen. 

Donderdag 5 en 12 maart 2020 
van 19.30 tot 21.30 uur
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 30 euro

LETS komt naar Oosterzele
Lokaal Economisch Transactie Systeem: het is een 
systeem waarbij mensen spullen, diensten en kennis 
ruilen zonder dat hier geld aan te pas komt. 

Donderdag 5 maart om 20 uur
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be - Gratis

Peter Verlinden over kinderen op 
de vlucht
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, Davidsfonds 
Oosterzele en Vlaams Fonds voor de Letteren

Peter Verlinden maakt zich druk om het feit dat kinde-
ren en minderjarige vluchtelingen nauwelijks begelei-
ding 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 Rwan-
dese genocide. 

Dinsdag 10 maart van 20 tot 21.30 uur
Inschrijven: 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

Een Brexit, wat nu? Door EU
expert Europahuis Ryckevelde
i.s.m. Okra-Academie Merelbeke-Oosterzele

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
Inschrijven niet nodig - Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 
6 euro voor niet-leden

Digistatie | 
Facebook en social media in 
verenigingen
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Erfgoed 
Viersprong

In deze demo tonen we wat het verschil is tussen ver-
schillende sociale media, hoe je ze kunt koppelen aan 
elkaar en wat de zinvolle toepassingen zijn voor ver-
enigingen.

Maandag 16 maart van 19 tot 22 uur 
Inschrijven: 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

Het vaste plantenassortiment
i.s.m. Velt Land van Rhode + vaste planten

Na deze voordracht ga je zeker aan de slag met vaste 
planten en met kennis van de juiste plant op de juiste 
plaats.

Dinsdag 17 maart 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)

Alleen met jou | 
Lezing met Rika Ponnet
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo

Rika Ponnet komt naar Oosterzele om haar laatste, 
baanbrekende boek Alleen met jou voor te stellen. 
Hierin houdt ze een opvallend pleidooi voor ‘de terug-
keer van de romantische liefde’. 

Donderdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Inschrijven: 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

Digidokter

Elke 2de en 4de maandag, van 14 tot 17 uur, staat een 
IT-deskundige voor je klaar om je te helpen. Gratis. 

Maak vooraf een afspraak en kies een tijdstip!

https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek@oosterzele.be


Dag in, dag uit overwint Rf-Technologies het vuur! 
Wij ontwerpen innovatieve oplossingen voor efficiënte compartimentering en ontroking om gebouwen en de mensen daarbinnen veilig te 

houden. Onze producten zijn onzichtbaar in uw ziekenhuis of school, maar wanneer het onvoorstelbare gebeurt, zullen ze je leven redden.
Sinds zijn oprichting in 1985 kent Rf-Technologies een constante groei: van een eenmanszaak naar een bloeiend middelgroot bedrijf met ruim  

80 medewerkers in België en een productievestiging in Slowakije. 
Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn we regelmatig op zoek naar dynamische en enthousiaste collega’s.

Gebrand om bij ons te werken?

www.rft.be/jobs - hr@rft.be

Rf-Technologies NV 
Lange Ambachtstraat 40 • B - 9860 Oosterzele • info@rft.be • www.rft.be

 Magazijnier
Je zorgt voor een vlotte verwerking van alle 
goederen (inkomende, uitgaande en intern 
afgewerkte producten). Daarbij houd je 
voortdurend de kwaliteit in de gaten om de 
klanten tijdig en correct te kunnen beleveren. 

Teamwerk en coördinatie zijn van 
fundamenteel belang. Het roteren binnen de 
verschillende subafdelingen en de correcte 
uitvoering van de job dragen bij tot goede 
resultaten en een sterker team. 

Je bent flexibel en kan in 2 ploegen werken

 IT Projectleider
Als IT-projectleider vertaal je de behoeftes 
van verschillende diensten en collega’s (Sales, 
Logistics, Marketing...) naar Dynamics 365 
of je zorgt voor goed werkende interfaces 
tussen andere systemen en Dynamics 365. 

In eerste instantie moet je goed begrijpen 
wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, 
e-commerce...) en achterliggende flows 
identificeren en definiëren. Nadien ga je 
op zoek naar de gepaste software, deze 
implementeren en opleiding van de collega’s 
voorzien.

Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t 
en haar zusterbedrijven harmoniseren.

 Productmanager
Binnen de marketingafdeling versterk je ons 
team van twee productmanagers, geleid 
door de senior productmanager. Onze 
productmanagers zijn verantwoordelijk 
voor het blijvend succes van de productfolio 
en werken hiervoor nauw samen met de 
collega’s van R&D en Sales. 

Als dé specialist van de producten, 
toepassingen, normen en wetgeving zal je 
veel contacten leggen met eindklanten en 
kennis moeten opdoen over werfsituaties. Je 
zal de behoeften van de installateurs vertalen 
op productniveau en naar ondersteunende 
middelen en platformen. 

ADV Infozine Oosterzele_11-2019.indd   1 2/12/2019   8:54:17
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Save the date: 25 & 26 april
Openingsavond 
toeristisch 
seizoen
Voorstelling van de nieuwe 
toeristische projecten - 
Zaterdag 25 april om 10.30 uur 
in Stokerij Van Damme

Erfgoeddag 
2020 De nacht
Op zaterdag 25 april en zondag 
26 april 2020 viert Erfgoeddag 
zijn 20ste verjaardag. Speciaal 
voor deze feesteditie draagt 
Erfgoeddag als thema De Nacht. 
Want de nacht betovert en staat 
synoniem voor verbeelding. 
In Balegem kan je terecht voor 
een sfeervolle avondwandeling 
waarbij er op verschillende 
plaatsen onderweg spannende 
streekverhalen verteld worden. 
Meer info volgt!

Vlaamse 
Molendag
Op zondag 26 april zijn tussen 
10 en 18 uur de Klepmolen en 
de Windekemolen open voor 
het publiek. 

Centraal deze dag staat de 
feestelijke inwandeling van de 
Molenroute: een wandelroute 
doorheen Balegem, langs 
de Guillotinemolen, de 
Klepmolen, de Watermolen 
en Windekemolen, met 
Jeneverstokerij Van Damme als 
start- en eindpunt.

De Levende Bibliotheek

“Beoordeel een boek niet op zijn kaft”

Ieder leven heeft zijn verhaal
In de Levende Bibliotheek vind je geen papieren 
boeken. Je ontmoet er mensen van vlees en bloed. 
Mensen met een inspirerend verhaal of een aangrij-
pende getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, 
geluk, ziekte, hoop, herstel, ... Praten met een Levend 
Boek is de beste remedie tegen vooroordelen en 
taboes.

Hoe werkt het?
In de Levende Bibliotheek ontmoet je mensen van 
vlees en bloed. Bij het begin van elke Levende Biblio-
theek krijg je een overzicht van de aanwezige Levende 
Boeken. Je kiest het verhaal dat jou het meest aan-
spreekt en maakt kennis met de man of vrouw achter 
het verhaal. Elk gesprek duurt 20 tot 30 minuten. In 
die tijd krijg je de gelegenheid om het Levend Boek te 
leren kennen, in een persoonlijk gesprek, van mens tot 
mens.

Maandag 9 maart van 17 tot 20 uur
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
oosterzele.bibliotheek.be - Prijs: gratis

Oproep cultuurcafe
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Korte berichten

Oosterzele vierde nieuwjaar

Traditiegetrouw organiseerde Oosterzele de nieuw-
jaarsreceptie voor de personeelsleden op 2 januari. 
Op zondag 5 januari verzamelden 850 inwoners in 
Moortsele om daar samen te klinken op het nieuwe 
jaar. 

Hulp nodig bij je 
belastingsaangifte?

Donderdag 28 mei 
komt FOD Financiën 
opnieuw naar Ooster-
zele om inwoners te 
helpen bij het invullen 
van de belastingsaan-
gifte. Net als vorig jaar 
kan je enkel op afspraak 

langskomen. Houd onze kanalen in de gaten voor 
meer info over hoe je kunt inschrijven.

Is jouw fiets al 
geregistreerd?
De vrijwilligers van de Zonale Misdrijfpreventie Organi-
satie (ZMPO) organiseren ook in 2020 enkele momen-
ten waarop je gratis je fiets kunt laten registreren. Zij 
helpen je graag verder op zaterdagen 4 april, 9 mei, 6 
juni en 5 september – telkens tussen 9.30 en 11.30 uur 
in sporthal De Kluize. Breng zeker je identiteitskaart 
mee voor je rijksregisternummer.

© Foto’s Danny De Lobelle

Laat angst om te vallen 
je leven niet bepalen
i.s.m. Logo Gezond+vzw 

Van 20 tot en 26 april vindt gaat de 9de Week van de 
Valpreventie plaats, georganiseerd door het Experti-
secentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het 
Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. 
Net als de vorige editie bedraagt het thema van deze 
week ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’. 
Met een divers aanbod aan specifieke campagnema-
terialen, te raadplegen via www.valpreventie.be, bun-
delen we ook dit jaar de krachten om zoveel mogelijk 
ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijns-
werkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informe-
ren. Doe ook mee en help ouderen hun valangst te 
overwinnen.

info1
Ingevoegde tekst
Améline Van Herreweghe en Ruth Van Oost lazen er hun nieuwjaarswensen voor.
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Oosterzele warme gemeente
Dat Oosterzele een warme gemeente is met inwoners 
die het hart op de juiste plaats hebben, werd nog eens 
bewezen tijdens de afgelopen Warmste Week! Toen 
werden heel wat acties georganiseerd om geld in te 
zamelen voor diverse goede doelen.
Een overzicht van de acties:

• Popcorn en chocomelk in De Beweging t.v.v. 
Sint-Michiel Agape

• De CHOKOTOFFEboodschap t.v.v. Kinderhartfonds 
vzw

• Planten voor Panda t.v.v. WWF-Vlaanderen vzw
• H-BAR for life t.v.v. MucoGent vzw
• Glühwein en Chocomelk for Life t.v.v. Sint-Michiel 

Agape
• Snoepverkoop in WZC OLV Ter Veldbloemen 

t.v.v. ’t Ensemble
• De warmsteweek-chutney en gelei t.v.v. Integratio
• Warmste Soepmoment in Oosterzele t.v.v. 

Streekfonds Streekmotor23
• Wafels for life t.v.v. Stichting Brandwonden
• Spelnamiddag en warmste café t.v.v. UZ -INTENS
• De warmste Pelgrim t.v.v. Kinderkankerfonds
• De Bloesemkoekjes t.v.v. Kinderkankerfonds
• Laat jonge mensen met dementie niet los! 

Verkoop fotomagneten. T.v.v. vzw Gewoon Leven
• You never walk alone t.v.v. Centrum ter Preventie 

van Zelfdoding
• Warmste plein Moortsele t.v.v. vzw De stilte 

omarmd
• JP for Life t.v.v. Kom op tegen Kanker

• Horse Riding for life t.v.v. Kinderkankerfonds
• Een warm hart voor Spina Bifida t.v.v. vereniging 

voor Spina Bifida en Hydrocephalus
• Beleef de Oosterzeelse soep! T.v.v. Fonds Emilie 

Leus
• Snoep soep t.v.v. De Kazematten
• Dans for Life t.v.v. Villa Rozerood
• Solidariteit met personen met Spina Bifida en 

Hydrocephalus t.v.v. vereniging
• Noukies Kerst Stickers t.v.v. Kom op tegen Kanker

Bedankt voor jullie inzet!

Winterconcert
4  000 euro; dat is het mooie 
bedrag dat  B4 Winterconcerts 
in aanwezigheid van Jean Bosco 
Safari - op vrijdag 10 januari l.l. - 
overhandigde aan de MS-Liga.

In november 2019 organiseerde 
B4 Winterconcerts drie concert-
avonden in Den Amb8. De 
opbrengst daarvan schenken zij al 
voor het derde jaar op rij aan de 
MS-liga. In 2020 volgt een nieuwe 
editie van dit initiatief!

Personeelsleden Oosterzele zamelen geld in t.v.v. het fonds 
Emilie Leus

https://www.facebook.com/B4Winterconcerts/?__tn__=K-R&eid=ARALqg9zhF0ZPK2q1uk1n74ITiBRlHGm07w4UStu4OtST4XsU2WVKwUXd2jCoyJKJW11uQT7UASws56i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1TrNMPs6Hd26glYp0Tt29ZWwyq_PY053zlm8sSoyHTMqgwcc24l-MmLHwqipeN3NuOB9dgDTk6qqVPSG1B_YysEVVQ6tdi2JSACVCAoOR_3mfQnUjwad_R3n9dAk0iDCSl7PoX29l0UlF-kU6UrQtwb3Fz-Na-c3za08KItvkaMLbwMRuY7Evb9xM5K6xFjKwf-qydV4iCZyf2W2VbTG4u9tIgaxMk14hVWYkHoVW_lEHyktOAXo4lYw68nPmgXxusVXf0ZliTjnUFJuRvs6r1nHdPsyzJthL3LxEoBvmExQo2tD1wI6we7HXxwy4Jw43CQNWyzPrd2IKapL8VNY


1/2
ADVERTENTIE

GB CARREFOUR

1/2
ADVERTENTIE

AVALONHOEVE
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Activiteitenkalender

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

dinsdag 3 maart – 19 uur
glasetsen in Parochiecentrum 
Balegem

 Ferm Balegem – 12 euro voor leden, 
niet-leden 15 euro - lieffi@live.be, 
09 362 05 72

woensdag 4 maart – 20 uur
Film Papicha in GC De Kluize
Soroptimist in samenwerking met Ferm

zaterdag 7 maart – 20 uur
Escape Room Exit Games Gent

 Femma Oosterzele - 
saskiapruyt72@gmail.com

woensdag 11 maart – 
19.15 uur
kookles ‘klassiek gezonder’
zaaltje Gijzenzele (Kerkstraat 2)

 Ferm Gijzenzele - 
fermgijzenzele@gmail.com

vrijdag 13 maart – 20 uur
Allez chantez! In buurthuis 
Wetteren Ten Ede
10 euro – Ferm Bloeiende Regio

 lieffi@live.be, 09 362 05 72

zaterdag 14 maart
lentecafé
in seizoenscafé Landskouter

zaterdag 14 maart – 19 uur
5de algemene quiz CKLVR
parochiecentrum Balegem – 
Culturele Kring Land van Rode – 
24 euro per ploeg (4-6 personen) 

 quiz@cklvr.be

zaterdag 14 maart – 18 uur
eetfestijn scouts Sjaloom 
Oosterzele (Achterdries 31C
14 euro 

 groepsleiding.sjaloom@gmail.com

donderdag 19 maart – 14 uur
voordracht door neuropsycho-
loog Michael Portzky ‘geheugen 
en vergeten’ in De Rots 
Scheldewindeke
NEOS Oosterzele – NEOS-leden 8 euro, 
niet-leden 10 euro 

 Dany De Loor: 0497 48 92 08 – 
danielle.deloor@telenet.be

vrijdag 20 maart – 19.30 uur
gin tasting en cocktails met gin
polyzaal De Appelaar 

 Femma Oosterzele - 
nadine_vl@hotmail.com 

donderdag 26 maart – 20 uur
concert Leen Persijn & pianist 
Patrick Desmedt – theater
Berg 30 – 15 euro 

 Jaak vermeulen: 09 360 39 25

zaterdag 28 maart
22ste editie van de jogging met 
start aan sporthal De Kluize
14.45 uur kinderen 5 tot 7 jaar, 
14.50 uur kinderen 8 tot 10 jaar. 
Hoofdloop: 15 uur met keuze uit 
4,250km; 8,5 km of 12,750 km - 
Kinderen 2 euro, hoofdloop 6 euro= 
lid van Sporta, 7 euro = geen lid van 
Sporta Joggingclub Oosterzele 

 Jan Van der Heyden: 0471 62 42 34

zaterdag 28 maart
beheerwerken natuurgebied 
Gondebeek
ingang Gondebeek Meersstraat 
Gontrode 9 uur - Natuurpunt 
Oosterzele 

 jean_luc_eggermont@hotmail.com

zaterdag 28 maart – 
20 uur met vanaf 19 uur
gratis receptie
lenteconcert Harmonie Con 
Animo
GC De Kluize – 14 euro, 7 euro voor 
 kinderen t.e.m. 12 jaar 

  tickets via www.conanimo.be of 
reservaties@oosterzele.be of 
09 363 83 30

zondag 29 maart – 11.30 uur
Winticamdiner
Winticamruiters LRV Scheldewindeke – 
GC De Kluize – 18 euro volwassene, 
10 euro kind 

 Toon Glorieux, 09 362 88 27

dinsdagen 31 maart en 
28 april – 19 uur
hobbyclub met vrij breien, 
haken, naaien, met mogelijk-
heid tot deskundig advie
Parochiecentrum Balegem – 3 euro incl. 
drankje – Ferm Balegem 

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

woensdag 1 april – 19 uur
bloemschikken voor Pasen
Parochiecentrum Balegem

 Ferm Balegem - lieffi@live.be, 
09 324 53 64

woensdag 1 april – 19.15 uur
groendecoratie ‘lenteschikking’
zaaltje Gijzenzele (Kerkstraat 2)

 Ferm Gijzenzele - 
fermgijzenzele@gmail.com

woensdag 1 april – 20 uur
bezoek/rondleiding Atelier Aster 
Caemaert
Markant Oosterzele -  

  Tiberghien Micheline 0475 48 89 58, 
Bergmans Christina 0474 27 99 49

mailto:lieffi@live.be
mailto:saskiapruyt72@gmail.com
mailto:fermgijzenzele@gmail.com
mailto:lieffi@live.be
mailto:quiz@cklvr.be
mailto:groepsleiding.sjaloom@gmail.com
mailto:danielle.deloor@telenet.be
mailto:jean_luc_eggermont@hotmail.com
http://www.conanimo.be
mailto:reservaties@oosterzele.be
mailto:mieke.sepelie@telenet.be
mailto:lieffi@live.be
mailto:fermgijzenzele@gmail.com
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vrijdag 3 april – 19 uur
Film Rabot - Parochiecentrum 
Balegem
Ferm Balegem

 lieffi@live.be, 09 362 05 72

vrijdag 3 april – 
16 tot 19.30 uur
bloedinzameling Rode Kruis 
Vlaanderen afdeling Oosterzele

 http://oosterzele.rodekruis.ben - 
chrismonique1@telenet.be

zaterdag 4 april – 7 tot 15 uur
Bursitiatocht
Parochiaal Centrum Sint-Martinus, 
(Kerkstraat 2, Burst) – 
WSV Land Van Rhode vzw – 
1,5 euro - www.landvanrhode.be 

 erik-lievens@skynet.be

zondag 5 april – 10 uur
opening amfibiepoel en brugje
afspraak aan NMBS station Gontrode - 
Natuurpunt Oosterzele

 www.natuurpuntoosterzele.be

dinsdagen 7 april en 5 mei – 
19 uur
avondwandeling
Parochiecentrum Balegem - gratis - 

 Ferm Balegem - 
chrisdeboose@gmail.com, 09 362 43 51

maandag 13 april – 
9 tot 18 uur
eventing/cross voor paarden & 
pony’s
(Hauwsestraat 43) – gratis toegang voor 
bezoekers, deelnemers inschrijven via 
LRV Winticamruiters Scheldewindeke 

 Toon Glorieux 09 362 88 27

maandag 13 – 
vrijdag 17 april
themakampen 1ste kleuter 
t.e.m. 1ste leerjaar in turnzalen 
De Appelaar
vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse

 info@balletschooltmd.be 
0499 13 20 89 - 
www.balletschooltmd.be - 
https://balletschooltmd.be/kampen/ 

vrijdag 17 april – 19 uur; 
18 april – 14.30 en 20.30 uur
TOO-gether again? Turnfeest 
van turnclub Olympia vzw

 Marie-Rose Van Cauwenberghe 
0468 32 95 50

zaterdag 18 april – 19.30 uur
quiz met streekbieren
scouts Sjaloom Oosterzele 
(Achterdries 31C) – 4 euro 

 anna.ysebie123@gmail.com

zondag 19 april
stiltewandeling
start aan parochiecentrum Balegem 

 Ferm Balegem - lieffi@live.be, 
09 362 05 72

dinsdag 21 april – 20 uur
De erfenis van Leopold II; 
 voordracht door Bas De Roo
GC De Kluize - Davidsfonds i.s.m. 
Heemkundig Genootschap Land van 
Rode

 Etienne Gevaert, 0472 75 20 27

woensdag 22 april – 198 uur
kookworkshop ‘lente’ 
(o.a. met asperges)
polyzaal De Appelaar

 Femma Oosterzele - 
nadine_vl@hotmail.com

zondag 26 april – 9 uur
ontbijt + gezinswandeling 
in Moortsele

 Femma Oosterzele - 
irene.de.leener@hotmail.com

woensdag 29 april – 19 uur
zomerse gerechtjes met 
Claudine Struyvelt
GC De Ganck in Moortsele – 
Markant Oosterzele - 

 Tiberghien Micheline , 
0475 48 89 58 en Bergmans Christina, 
0474 27 99 49

vrijdag 1 mei
dauwtrip met ontbijt
Locatie en tijdstip: check 
www.natuurpuntoosterzele.be 

  info@natuurpuntoosterzele.be

woensdag 6 mei – 19.15 uur
kookles ‘heel de wereld bakt’
zaaltje Gijzenzele (Kerkstraat 2)

 Ferm Gijzenzele - 
fermgijzenzele@gmail.com

woensdag 6 mei – 19 uur
plantenterrarium maken
Parochiecentrum Balegem

 Ferm Balegem - 
chrisdeboose@gmail.com, 09 362 43 51 

donderdag 7 mei -19.30 uur
degustatie van olijfolie met 
productinformatie
polyzaal De Appelaar 

 Femma Oosterzele - 
saskiapruyt72@gmail.com

vrijdag 8, zaterdag 9, 
zondag 10 mei
optreden hiphop en compag-
nieën afdeling Oosterzee
GC De Kluize - vzw Balletschool Toi, Moi 
et la Danse

  info@balletschooltmd.be 
0499 13 20 89 - www.balletschooltmd.be

Iedere maandag en 
donderdag van 30 maart tot 
15 juni
start running
sporthal De Kluize – Joggingclub 
Oosterzele – 10 euro voor 12 weken. 
Je blijft verzekerd tot eind 2020 mits 
daarna nog 10 euro te betalen

  Jacky 0497 13 39 06 
of Christine 09 362 91 61

Komende 
sluitingsdagen

De gemeentelijke diensten 
zijn gesloten:

• maandag 13 april: 
paasmaandag

• vrijdag 1 mei: dag van de 
Arbeid

mailto:lieffi@live.be
http://oosterzele.rodekruis.ben
mailto:chrismonique1@telenet.be
http://www.landvanrhode.be
mailto:erik-lievens@skynet.be
http://www.natuurpuntoosterzele.be
mailto:chrisdeboose@gmail.com
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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

Nieuw uit de raden

Naar een samenleving 
van het genoeg
Broederlijk Delen voert dit jaar 
campagne rond het thema delen. 
Broederlijk Delen kiest voor een 
ander soort ontwikkeling en voor 
een nieuwe manier van leven. Blij-
ven groeien is immers niet langer 
de oplossing om voor alle 7,7 mil-
jard mensen een menswaardig 
bestaan te bieden. Samen met 
onze partners in Zuid en Noord 
streven we naar een ‘samenleving 
van het genoeg’, een manier van 
leven die ook nog toekomst biedt 
aan onze kinderen en kleinkinde-
ren, een samenleving die basisbe-
hoeften als onderwijs, voldoende 
gezond voedsel en gezondheids-
zorgen voor iedereen garandeert. 
We moeten dus werken naar 
een systeem dat gebaseerd is op 
her-verdeling i.p.v. op groei.  

Onze partners in het Zuiden zijn 
hiervoor onze inspiratiebron. Een 
samenlevingsmodel waarbij de 
gemeenschap centraal staat, is bij 
hen meestal veel sterker verankerd. 

Her-verdelen dus, want delen 
doet goed, ook met het Zuiden. 
Dat kan via BE12 0000 0000 
9292. En kom zeker naar het 
Solidariteitsontbijt, maar dan 
anders op zondag 22 maart in 
het Parochiaal Centrum van 
Balegem, Poststraat 48. Aan-
schuiven van 8 tot 11 uur. Deel-
name 10 euro vanaf 11 jaar, 
7 euro voor kinderen van 3 
tot 10 jaar, 30 euro voor een 
gezinskaart (max. 2 volwasse-
nen en 3 kinderen). Inschrijven 
via bdoosterzele@gmail.com.

Rechtzetting 
functie AGB 
De Kluize
In het infozine van januari 
kon je de samenstelling van 
o.a. de gemeenteraad nale-
zen. Er sloop echter een 
foutje in de vermelding van 
een van de functies: raadslid 
Filip Vermeiren is voorzitter 
van het directiecomité van 
AGB De Kluize en niet van de 
Raad van bestuur; die functie 
wordt ingevuld door sche-
pen Marleen  Verdonck.



Op woensdag 22 april vindt dit jaar de 
officiële Buitenspeeldag plaats. Een dag 
waarop het jonge volkje buiten mag 
spelen en ravotten. 

En Oosterzele doet mee!

Noteer deze woensdagnamiddag al 
zeker in je agenda en kom naar site 
De Kluize in de Sportstraat. Wat kan 
je daar doen? Vooral buiten spelen 
natuurlijk! Meer info vind je in de 
vrijetijdsbrochure zomer 2020 en via 
www.oosterzele.be.

Oosterzele doet mee
aan Buitenspeeldag 2020!


