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Samen verder in de strijd tegen corona 
Het zijn vreemde tijden. Ook voor het gemeente- en OCMW-bestuur is 
niet alles altijd even duidelijk. Zo kan een beslissing van de Nationale 
Veiligheidsraad van de ene dag op de andere een grote impact hebben op de 
werking van een lokaal bestuur. Die moeten wij dan op onze beurt vertalen 
in maatregelen en acties die impact hebben op onze lokale handelaars, 
ons verenigingsleven, kermissen,… Uiteraard proberen we steeds optimaal 
rekening te houden met de voorgeschreven veiligheidsvereisten maar op 
een manier dat de impact voor de meesten zo minimaal mogelijk blijft. 
Daarom volgt Oosterzele alle nieuwe maatregelen op de voet op; we 
evalueren en sturen bij waar nodig. 
Heel wat mensen hadden of hebben het moeilijk gekregen omwille 
van de coronacrisis. Denk maar aan werknemers die een deel van hun 
inkomen verloren of nog steeds verliezen door werkloosheid omwille 
van overmacht, eenoudergezinnen die alleen stonden voor de zorg en 
oppas van de kinderen wanneer de scholen verplicht moesten sluiten, 
zelfstandigen, onze lokale handelaars… Ons bestuur is er zich ten volle van 
bewust dat het voor vele van onze inwoners niet evident is om het hoofd 
boven water te houden. Onze maatschappelijk werkers staan klaar met 
raad en daad om hen bij te staan waar mogelijk. Gezinnen met kinderen 
krijgen een extra ondersteuning via het Groeipakket. Je leest er verder in 
dit infozine meer over. 
Naar aanleiding van de Covidcrisis werkten de federale en Vlaamse 
overheid ook enkele maatregelen uit voor Coronasteun aan OCMW’s. Ons 
bestuur zal inzetten op de ondersteuning van mensen in armoede en 
op het verhogen van de koopkracht van mensen met een laag inkomen 
door het uitwerken van een waardebonnensysteem, te spenderen bij 
onze lokale handelaars. Op die manier verhogen we de koopkracht van 
huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies 
leden en versterken we de lokale economie die evenzeer getroffen is.
Uiteraard staan wij ook voor jullie klaar voor andere dan Corona-
gerelateerde materies.
Wist je dat je bij het OCMW terechtkunt om poetshulp aan te vragen? De 
voorwaarden waaraan je moet voldoen en hoe je de hulp aanvraagt, lees 
je op pagina 13 van dit infozine.
Misschien ben je wel op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ook dan kunnen 
wij je misschien helpen! Voor onze dienst Onthaalouders zoeken we 
namelijk op regelmatige basis mensen die hun hart verloren hebben aan 
kinderen. Vanuit het OCMW krijg je de nodige ondersteuning bij de opstart 
en onze medewerkers zorgen voor de betalingen en administratie. 
Ook voor onze poetsdienst van het OCMW zijn we op zoek naar nieuwe 
medewerkers die onze oudere inwoners een handje willen helpen.
Verder lees je in dit infozine ook meer over de vele activiteiten die onze 
verenigingen organiseren. De activiteiten zullen plaatsvinden rekening 
houdende met de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing 
zijn. Neem in geval van twijfel dus zeker contact op met de organisator. 
Via deze weg wil ik graag nog eens alle Oosterzelenaren bedanken voor hun 
inzet, geduld en begrip tijdens de afgelopen periode. Het is ongetwijfeld 
niet altijd even makkelijk geweest, maar als we allemaal samen verder de 
gouden regels voor sociaal contact toepassen, kunnen we ervoor zorgen 
dat de besmettingen blijven dalen! Samen tegen COVID!
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Bestuur

Evaluatie burgemeestersbesluiten afschaffing 
evenementen en mondmaskerplicht

De vier burgemeesters van de 
gemeenten binnen politiezone 

Regio Rhode en Schelde evalueer-
den eind augustus de lokale coronamaatregelen i.f.v. 
de genomen maatregelen van de Nationale Veilig-
heidsraad.

Er werd overeengekomen dat de burgemeesters-
besluiten op het verbod van evenementen werden 
opgeheven met ingang van 1 september 2020. Daar-
mee wordt het federale kader gevolgd en vinden 
evenementen onder voorwaarden plaats sinds sep-
tember. De voorafgaandelijke goedkeuring door de 
lokale besturen en het respecteren van de veiligheids-
voorschriften blijven van toepassing. De aanvragen 
kunnen net zoals vroeger ingediend worden. 

Concreet:
• Evenementen zijn weer toegelaten sinds 1 sep-

tember; het burgemeestersbesluit op het verbod 
van evenementen werd opgeheven met ingang van 
1 september.

• De algemene verplichting om een mondmasker 
te dragen wordt aangepast bij ministerieel besluit.

• Het burgemeestersbesluit op het verplicht dragen 
van een mondmasker is gewijzigd.

• Je bent verplicht om steeds een mondmasker bij 
je te hebben.

• Een mondmasker dragen is verplicht op drukke 
plaatsen of op plaatsen waar de social distancing 
niet gehanteerd kan worden.

• Een mondmasker dragen blijft verplicht op de plaat-
sen vastgesteld door de Nationale Veiligheidsraad.

Gemeentelijke diensten werken enkel op afspraak
Alle diensten van het gemeentebestuur werken enkel 
op afspraak. Op die manier kunnen we de nodige tijd 
vrijmaken om je te helpen en je vragen te beantwoor-
den. Daarbovenop kunnen we onze dienstverlening zo 
ook organiseren zodat die voldoet aan de vigerende 
coronamaatregelen.

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 

(openingsuren via oosterzele.bibliotheek.be)

Weet je niet goed waar je precies moet zijn?
Bel het algemeen onthaal via 09 362 50 09

Klachten zonder wachten: lokale politie op afspraak
Voor niet-dringende aangiftes, klachten en meldingen werkt de lokale politie voortaan met onthaal op afspraak. 
Dankzij deze nieuwe aanpak wordt onze inwoners een efficiëntere dienstverlening aangeboden met het oog op 
de uitdagingen van de toekomst.

Een afspraak maken kan eenvoudig en online via www.
politie5418.be of door het scannen van de QR-code. 
Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet 
doen? Neem telefonisch contact met het centraal ont-
haal van de politiezone via 09 363 71 71 (weekdagen 
tussen 8 en 19 uur en op zaterdag tussen 9 en 13 uur). 
Een medewerker geeft je graag advies en maakt even-
tueel een afspraak. 

De interventieploegen staan uiter-
aard steeds 24/24 en 7/7 voor je 
klaar! Heb je dringende hulp nodig 
of merk je een verdachte situatie: 
aarzel nooit en bel 101/112!  
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Bestuur

Meer inkomsten uit onroerende
voorheffing en minder uit
personenbelasting zorgen voor
herverdeling van de belastingen
Door de federale verlaging van de personenbelasting 
(de federale taksshift) verliest Oosterzele 3 miljoen 
euro aan inkomsten over de periode 2020-2025; dat 
komt neer op ongeveer 40 euro per inwoner per jaar. 
Een aanpassing aan de gemeentelijke aanslagvoeten 
drong zich dus op.

Daarom besliste de gemeenteraad in zitting van 19 decem-
ber 2019 o.a. om de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing te verhogen. Daarnaast werd ter compen-
satie de personenbelasting verlaagd. Beide aanpassin-
gen gelden voor de aanslagjaren 2020 – 2025.

Onroerende voorheffing?
Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 werden de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld 
op 950 (voordien bedroeg dat 756). Door die aanpas-
sing komt het bedrag van de opcentiemen ook meer op 
het niveau van de omliggende gemeenten. De onroe-
rende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor 
het Vlaams Gewest (basisheffing). Het andere gedeelte 
is bestemd voor de provincie en de gemeente. Het deel 
voor de gemeenten en de provincies noemt men de 
opcentiemen. Gemeenten en provincies kunnen zelf de 
hoogte van de opcentiemen bepalen. 

Personenbelasting
De aanslagvoet van de aanvullende belasting op de 
personenbelasting voor de gemeente Oosterzele is 
vast gesteld op 7,8%. Daarmee verlaagde Gemeente 
Oosterzele de aanslagvoet van 8 naar 7,8% vanaf 
inkomsten jaar 2020.

De aanvullende belasting op de personenbelasting 
(APB) wordt gevestigd als een percentage op de inkom-
stenbelastingen die geregeld, gevestigd, en ingevorderd 
worden door de federale overheid.
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Bestuur

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1

Gezin met twee kinderen, een belastbaar inkomen 

van 35 000 euro per jaar en een woning met een 

niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 800 euro.

Onroerende voorheffing

Verschil

Onroerende voorheffing +96 euro

Personenbelasting (inkomstenjaar) -122 euro

TOTAAL
-26 euro

Voorbeeld 2
Gezin zonder kinderen, zonder woning en een 
 belastbaar inkomen van 20 000 euro

VerschilOnroerende voorheffing
/Personenbelasting (inkomstenjaar) -54 euroTOTAAL

-54 euro

Voorbeeld 3
Gezin zonder kinderen, een woning met een niet- geïndexeerd kadastraal inkomen van 1 000 euro en een belastbaar inkomen van 45 000 euro

VerschilOnroerende voorheffing +153 euroPersonenbelasting (inkomstenjaar) -150 euroTOTAAL
+3 euro

Als we kijken naar de periode 2015-2025 dan blijkt 
dat de inkomsten voor de gemeente Oosterzele uit de 
onroerende voorheffing en personenbelasting, na een 
inflatiecorrectie, gelijk blijven.

Voorbeeld 4

Een alleenstaande met een woning met een 

niet- geïndexeerd kadastraal inkomen van 600 euro 

en een belastbaar inkomen van 15 000 euro

Verschil

Onroerende voorheffing +69 euro

Personenbelasting (inkomstenjaar) -50 euro

TOTAAL
+ 19 euro
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Korte berichten

Wil jij ook een duwtje in de rug voor jouw lokaal 
project? Indiening nieuwe projecten tot 17 november  
Met de nieuwe projectoproep gaat Streek-
motor23 op zoek naar initiatieven in 
de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.  Geselec-
teerde projecten halen via een crowd-
fundingcampagne zelf een bedrag op en 
Streekmotor23 verdubbelt dit bedrag met 
een maximum van 5 000 euro.

Misschien wil je met je buurt wel een stukje groen aan-
leggen. Of wil jouw vereniging of organisatie tuinieren 
en  er verschillende doelgroepen actief bij betrek-
ken.  Of het oude jeugdhuis nieuw leven inblazen en 
actief inzetten op duurzaamheid en buitenruimte. Of 
organiseer je  fietsactiviteiten voor minder mobiele 
mensen?

Het zijn maar enkele mogelijke ideeën om 
mensen te verbinden met elkaar en met 
de  omgeving. De corona-crisis heeft de 
nood hieraan alleen maar aangescherpt.

Is ook jouw lokaal project erop gericht 
om MENS en OMGEVING met elkaar te 
verbinden? Wil je ook een maatschap-

pelijke nood aanpakken die MENS en OMGEVING 
linkt? Waar wacht je  nog op? Tot 17 november 
2020 kan je intekenen op de projectoproep van 
2020.

Meer info?
https://streekmotor23.be of info@streekmotor23.be

Wat doet de EU?
Hoe kan ik solliciteren

of  veilig online winkelen in
een ander EU-land? 

Het Informatiepunt is de brug
tussen ons allemaal en Europa. 

Zit je met een vraag 
of heb je informatie nodig? 
Bel, mail of spring eens binnen. 
+32 9 267 70 17
europadirect@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/europadirect 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Welkom bij het
Informatiepunt Europa Direct?

 Inwoner van
 Oost-Vlaanderen

        · Gratis brochures en publicaties 
                           over wonen, werken en  
  studeren in EU landen,

· Activiteiten
 debatten, workshops,
 evenementen en vormingen,

· Uitleen- en spelmateriaal
 een puzzelkoffer, kleurboeken, 

stickerpuzzel...,

· Wedstrijden zoals onze
 jaarlijkse tekenwedstrijd,

   · Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden? 
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

Meer weten? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

Ben
jij thuis in
Europa?

Provincie
Oost-Vlaanderen
helpt je
op weg

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.

Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

gecofinancieerd door
de Europese Unie

Dit doen we voor jou

 Leerkracht
 in Oost-Vlaanderen

· Educatief materiaal
 Europese puzzel, 
 werkboekjes,
 EU tattoos ...,

· Specifieke databanken,

· Activiteiten
 evenementen,
 workshops ...,

· Wedstrijden
 zoals Sterrenklas.

 Gemeentebestuur
 of bibliotheek

· Educatief materiaal
  Europamat,
 stand zoek
 de 12  verschillen ...,

· Gratis publicaties
 over wonen,  werken
 en studeren in
 EU landen,

· Activiteiten
 infosessies,
 voorleesmomenten ...
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Cultuur

Kwistenbiebels Kristof en Fre stellen zich aan je voor

In het voorjaar van 2021 
staat Kwistenbiebel op het 
podium van GC De Kluize. 
Om ze aan je voor te stel-
len, nodigde  programma-
tor van GC De Kluize – Els 
Van Nieuwenhove – hen 
uit voor een gesprek.

Jullie artiestennaam 
doet me denken aan 
mijn grootmoeder 
die in haar rijke ver-

tellingen naar menig kwisten-
biebel verwees. Het is een licht, humorvol en voor 
eenieder verstaanbaar woord, dat bovendien 
quasi meteen een beeld van een kwistenbiebel 
uit onze eigen omgeving oproept. Rekenen jullie 
er op dat jullie publiek zich meteen een voorstel-
ling zal maken van kwistenbiebels Kristof en Fre?
“Een kwistenbiebel is inderdaad een persoon met een 
hoekje af. Een klein beetje prettig gestoord. Wij horen 
graag dat onze naam die betekenis bij jou oproept, 
want dat omschrijft goed wie wij zijn als kwistenbiebel. 
Het geeft onmiddellijk een accuraat beeld van wat 
men van ons mag verwachten: luchtige humor, zonder 
clownesk te zijn, net wat luider, net wat onstuimiger, 
maar steeds onszelf. Wie komt kijken, zal Fre en Kristof 
zien, maar wel in de overtreffende “trap.”

“In onze eigen kop zijn wij gewoon 
kweetnie-hoe-wijs-de-max maat!”

Cabaretiers stralen vaak veel assertiviteit uit, 
zeker op een podium. Het verbale geweld dat 
daarmee gepaard gaat, dient niet zelden als 
camouflage voor een kwetsbare en persoonlijke 
onderlaag. Anderzijds wordt het genre ook geken-
merkt door een muzikale invalshoek, die qua toon 
en tekst eerder bescheiden klinkt. Past het caba-
ret van kwistenbiebel in deze omschrijving?
“Dat we een groot bakkes en een klein hartje hebben, 
gaan we niet proberen te ontkennen. Onze voorstel-
ling gaat over grote EGO’s. Assertiviteit is dus zeker 
niet ver te zoeken. Wij vertrekken echter niet vanuit 
het breekbare. We durven gevoelig en kwetsbaar zijn, 
maar zelfs in die ernstige momenten komt de kwisten-
biebel in ons algauw weer naar boven. Bescheidenheid 
is misschien net wat wij op het podium nog het minste 
hebben. Wij zetten geen masker op; in onze eigen kop 
zijn wij gewoon kweetnie-hoe-wijs-de-max maat!

Ook onze muziek, die zeer aanwezig is in onze show, 
is absoluut niet bescheiden. Ook daar weer zoeken 
wij net dat bredere spectrum en de uitersten op. Met 
onze instrumenten doen wij hier en daar ewa zotte-
kes. Soms intiem en tweestemmig, maar die ingetogen 
gitaar durft wel al eens een rockgitaar worden, en de 
zachte piano wordt een zelfgebouwde keytar.
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Korte berichten

We zouden ons genre eerder omschrijven als humoris-
tisch muzikaal theater, waarbij dat muzikale een zeer 
grote rol speelt. Onze muziek is cruciaal voor de rest 
van ons verhaal. We gaan op zoek naar de artistieke 
balans tussen humor en een streepje melancholie, 
tussen verhaal en lied, tussen kunst en entertainment.”

Jullie voorstelling werd ‘EGOist’ gedoopt. Kruisen 
er veel ‘ego’s’ jullie pad en maakten jullie daar 
een voorstelling over of vertellen jullie niets dan 
goeds over de altruïstische medemens?
“We maken eerder een karikatuur van mensen met 
een te groot EGO, en in het bijzonder van onze eigen 
personages. We lachen in de voorstelling met de 
andere zijn veel te grote ego maar anderzijds beseffen 
we niet altijd dat dat een ego, net broos en vergankelijk 
is. Bovendien zijn onze ego’s dan weer zo groot dat het 
algauw absurd wordt. Een mens kan niet alles hebben 
zeker?”

Jullie maakten jullie eerste voorstelling net voor 
de uitbraak van de pandemie. Hoe zien jullie de 
toekomst van de zaalcabaratier in deze tijden? 
Zitten er kansen en mogelijkheden in online cul-
tuurbeleving?
“Wij zijn twee eenvoudige kwistenbiebels die willen 
entertainen. Wij halen onze energie uit de respons en 
de lach van ons publiek. Uit de glimlach van herken-
ning, de brede lach van enthousiasme en de plotse lach 
van verwondering. In die zin is een online cabaretvoor-

stelling geven het equivalent van een te hard gebakken 
biefstuk zonder saus. Ja, je hebt ook gegeten, maar het 
was niet echt lekker. Dit is natuurlijk vanuit ons oog-
punt. Uit de heropening van de culturele centra bleek 
duidelijk dat de mensen zaten te wachten op hun dosis 
entertainment en cultuur. De honger is misschien wel 
zo groot dat, als men fysiek zijn gading niet vindt, het 
online gebeuren een alternatief kan zijn.”

Is Kwistenbiebel online ‘aanwezig’?
“Wij triggeren en teasen graag online, maar het echte 
werk reserveren we toch graag voor fysieke voorstel-
lingen. Er zijn wel korte filmpjes en leuke sketches te 
vinden op onze facebook en website www.kwistenbie-
bel.be”

Overtuig onze lezers om een kaartje voor 
jullie voorstelling te reserveren en vertel ons 
hoe ze dat kunnen doen!
“Het leven is, zeker de laatste maanden, al meer dan 
serieus genoeg geweest. Bij ons is er geen corona-cri-
sis, zijn er geen clowneske regeringsvormingen en geen 
links of rechts. Bij ons heeft heel eventjes niemand nog 
relatieproblemen, zijn er geen middenvaksrijders, en 
doet dat loszittend velleke aan uw nagel géén pijn meer. 
Wij trakteren jullie op een avond waarin luchtigheid 
heerst over zwaarmoedigheid en kolder over verzuring. 
Een avond waar je de beste muziek aller tijden zal horen 
en buikpijn alleen door het lachen komt. En dat zeggen 
we natuurlijk niet omdat we een groot EGO hebben.”

Koop een azalea en steun kankerpatiënten 
en hun naasten

Kom op tegen Kanker orga-
niseert ook dit jaar het 

bekende Plantjesweekend 
ten voordele van kan-
kerpatiënten en hun 
naasten. Al is een tra-
ditionele verkoop door 
de vele vrijwilligers van-
wege corona deze keer 

jammer genoeg onmo-
gelijk. Het wordt dus een 

fikse uitdaging om de azalea’s 
dit jaar aan een nieuwe eigenaar 

te helpen. Die uitdaging gaat Kom op tegen Kanker 
aan door zijn vermaarde azalea’s voor het eerst enkel 

online te verkopen. Dit maakt het bestellen en betalen 
van de plantjes makkelijk en veilig.

Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen 
dat de zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten 
kan blijven doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 sep-
tember naar plantjesweekend.be en bestel een azalea 
(7 euro). Of vraag ineens bij vrienden en familie wie een 
plantje wil kopen en plaats een gezamenlijke bestel-
ling. Zo beperk je de leveringskost en je ecologische 
voetafdruk. Je vrienden en familie pikken het plantje 
daarna bij jou op of jij bezorgt het hen. Zelf kun je de 
azalea’s gratis afhalen bij een afhaalpunt van vrijwilli-
gers (21-30 september), bij een Aveve (26-30 septem-
ber) of tegen een kleine meerprijs thuis laten leveren.

Info: GC De Kluize – www.gcdekluize.be – tel. 09 363 83 30 of via reservaties@oosterzele.be
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De Schrijfwijzen – 
Het Groot Dictee 
Heruitgevonden

We verwelkomen je graag in onze bib om deel te 
nemen aan De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruit-
gevonden. Het is een dictee voor íédereen die graag 
speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingkrak 
te zijn om mee te doen. Het spel start om 20 uur stipt 
en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel Vlaan-
deren en Brussel.   Inschrijven is gratis en kan vanaf 
1 september in onze bib. Wat valt er te winnen? Toffe 
prijzen en eeuwige roem. 

De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden 
wordt gecoördineerd door Creatief
Schrijven vzw en De Standaard, i.s.m. Cera, de biblio-
theken en Team Taaladvies (naar een
idee van de bibliotheek van Mechelen).

Vrijdag 9 oktober - 20 uur
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: gratis

Ken je gemeente: 
Moortsele
Met Nadine Delvo, regiogids in de Vlaamse Ardennen, 
Vlaanderens mooiste landschap. Houd oosterzele.
bibliotheek.be in de gaten voor meer info!

Zondag 11 oktober - 14 tot 17 uur 
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 3 euro

Alleen met jou |  
Lezing met Rika Ponnet  

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’. 

Bibliotheek Oosterzele  i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
& Eva vzw - Oosterzele 
 
Donderdag 1 oktober - 19.30 tot 21.30 uur 
in GC De Kluize
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 20PW8664 - 
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro

Bibliotheek



    

                     Gepersonaliseerde geschenken voor baby’s, kids, hem & haar 

Borduuratelier 

Geschenken Boetiek 
Home Parfum, Lederwaren, Fantasiejuwelen, … & nog veel meer voor groot & klein 

Shop online 
www.tresorsdaxelle.be 

of 

kom langs in de winkel 
Pelgrim 43 

Centrum Scheldewindeke 
 

Mijn Realisaties  
& Nieuwigheden 

zijn ook te zien op 
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Grip op je (digitale) 
administratie -
Handvaten ter organisatie

Heb je een hoge stapel administra-
tie of papieren die blijven liggen? We 
staan stil bij je struikelblokken en wat 
je kan doen om meer grip te krijgen op 
je administratie. Zowel de organisatie van 
papieren als de organisatie van digitale adminis-
tratie komen aan bod. Je gaat naar huis met een eigen 
plan. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
 
Dinsdag 20 oktober - 19.30 tot 22 uur
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 20PW8629 - 
Prijs: 13,5 euro | 10,5 euro | 6,5 euro

#Mediaopvoeding: 
interactieve lezing 
door Digisaurus
Kinderen, tieners en hun smart-
phone, ze lijken soms wel met 
elkaar vergroeid. Voor veel ouders 
blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat 
trekt hen daar precies in aan? En houdt al dat gamen, 
chatten en staren ook geen gevaren in? In deze lezing 
kijken we op met een positieve én kritische blik naar de 
aantrekkingskracht van games, sociale netwerken, vlog-
gers ... en geven je tips hoe je jouw kinderen én jezelf 
mediawijzer kan maken.

Voor leerkrachten en ouders van kinderen in het basis- 
en secundair onderwijs

i.s.m. Regiobib Route 42

Woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: 5 euro 

Van Eyck en de 
hedendaagse kunst: 
opmerkelijke relaties -
Kijkworkshop

In deze cursus ontdek je op een actieve en creatieve 
manier de schilderkunst van  Van  Eyck én de actuele 
kunst. De werken die aan bod komen, blijken heel 
verrassend op visuele, thematische of maatschappe-
lijke wijze op elkaar in te spelen. Uiteraard is er ook 
aandacht voor de kunsthistorische context waarbin-
nen deze kunstwerken werden vervaardigd. Een voor 
iedereen toegankelijke cursus kunst kijken! 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 

Maandag 19 en 26 oktober - 19.30 tot 22 uur 
Inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo 
via www.vormingplusgent-eeklo.be, 
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 20CF8604 - 
Prijs: 32 euro| 24 euro | 16   euro 

Bibliotheek



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. 
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Rf-Technologies is een prominente Europese fabrikant van gespecialiseerde brandwerende oplossingen voor compartimentering en ontroking.
Onze leiderspositie in Frankrijk, Nederland en België is een duidelijk resultaat van onze internationale ambities. We verkopen onze producten 
in meer dan 20 Europese landen en de omzet van het bedrijf groeit jaarlijks gemiddeld meer dan 8% sinds 2002.  
Begin 2019 werd Rf-technologies bekroond met het label ‘Factory of the Future’.
Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een:

Operator metaal
Als operator op de metaalafdeling bereid 
je de metalen onderdelen van onze 
verschillende brandkleppen voor. 
In eerste instantie word je opgeleid om de 
robotgestuurde automatisatie te bedienden, 
deze installatie verwerkt metalen coils tot 
kaders/tunnels. 
In een latere fase word je ook ingezet om de 
CNC-gestuurde pons- en (rib)plooimachine 
te bedienen. Op deze afzonderlijke machines 
worden metalen platen bewerkt tot kaders/
tunnels die in de assemblageafdeling als 
basis dienen voor de brandkleppen. 
Opdrachten krijg je van de coördinator en/of 
productieleider.

Taken:  
  Geautomatiseerde machines bedienen
  Nauwgezet de kwaliteit van de productie 
opvolgen zonder de kwantiteit uit het oog 
te verliezen

  Zelfstandig producties opstarten, 
de instellingen van de machines bijsturen 
en  de afgeleverde producten controleren

  Eenvoudige storingen analyseren en 
oplossen

  Metaal ponsen en plooien
  Actief deelnemen aan de teammeetings 
op donderdag

Profiel:
  A2 diploma Elektromechanica of 
Mechanica of gelijkwaardig door ervaring

  Je hebt technisch inzicht en je bent handig
  Ervaring is niet noodzakelijk, de juiste 
ingesteldheid wel

  Je werkt in een 2-ploegenstelsel 
  Je hebt oog voor detail en een kwaliteits-
bewuste houding

  Je kan zowel in team als zelfstandig werken
  Je staat open voor verdere ontwikkelingen 
en automatisaties

Ons aanbod:
  Een uitgewerkt opleidingsplan onder bege-
leiding van een peter, en on-the-job training

  Een jong team in een resultaatgericht, 
ambitieus bedrijf

  Vlot bereikbaar (5 km van snelweg)
  Uitdagende en afwisselende job

Interesse? Mail vandaag nog je cv naar hr@rft.be

Neem een gezonde ‘terug naar school’
Bon gratis 1 kg appelen

Scheldewindeke

(1 bon/klant-enkel geldig in Carrefour Market Scheldewindeke van 15/09/2020 tot 15/10/2020)
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Nood aan 
poetshulp?
 
Het OCMW biedt zonder politiek, filosofisch 
of godsdienstig onderscheid poetshulp 
aan:

• Alle bejaarden vanaf 65 jaar die in de 
onmogelijkheid verkeren om de door 
hun gevraagde taken uit te voeren.

• De mindervaliden, alleenstaanden of 
gezinshoofden met een minimum inva-
liditeitspercentage van 66%.

• De gezinnen bestaande uit: man – vrouw 
of elke andere vorm van samenwonen-
den, van wie één lid gedurende ruime 
tijd ziek of afwezig is.

• Alleenstaanden die in fysische en/of bij-
zondere sociale omstandigheid verkeren 
om zichzelf te beredderen.

De aanvragers moeten het grondgebied 
Oosterzele bewonen en er gedomicilieerd 
zijn.
Een normale poetsbeurt beslaat vier uur per 
beurt en kan naargelang de vraag van de 
cliënt en de mogelijkheden van het OCMW 
zowel in de voormiddag als in de namiddag 
gegeven worden van maandag t.e.m. vrij-
dag, dit zowel wekelijks of 14-daags.

De taak van de poetshulp bestaat voorna-
melijk uit het gewone onderhoud van de 
woning: stof afnemen, stofzuigen, dweilen, 
schuren, ruiten wassen, … Het dringendste 
werk heeft hier de voorkeur. De poetshulp 
kan niet gevraagd worden voor de was en 
de strijk, onderhoud van de tuin, persoons-
verzorging, …

De betaling verloopt via factuur en de bij-
drage is afhankelijk van uw inkomen: 5, 7 
of 9 euro/uur. Indien je niet onmiddellijk 
geholpen kan worden, worden je gegevens 
bijgehouden via een wachtlijst. 

Je kunt een aanvraag indienen bij de 
dienstverantwoordelijke: 
Micheline Haesebeyt, 09 363 88 91,
micheline.haesebeyt@oosterzele.be 

Welzijn en OCMW

Iets voor jou? 
Word onthaalouder! 
Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe 
professionele uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werk-
ritme en dagindeling te beslissen. Je bent de files beu en wil graag 
thuis of in de buurt werken. Je wilt graag meer tijd doorbrengen 
met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met andere kin-
deren te delen. Dan is dit het moment waarop je droom en wer-
kelijkheid kan laten samenvallen. Heb je er al eens over gedacht 
om onthaalouder te worden?

Waarom jij de geschikte persoon bent?
Ben je achttien, dertig of zestig jaar? Dan ligt een toekomst als 
onthaalouder voor jou open.
Om van je nieuwe carrière een succes te maken, zijn enkele ele-
menten van belang:

• Je volgt een kennismakingstraject gezinsopvang en bent bereid 
je geregeld bij te scholen. 

• Als je de opvang in je eigen woning inricht, is het nodig dat je 
huis kindvriendelijk en veilig is.

• De gezondheid, de veiligheid en het geluk van je opvangkindjes 
zijn voor jou prioriteit nummer één.

• Je geeft de kinderen een tweede thuis. Je stimuleert hen in hun 
ontwikkeling en onderneemt samen leuke dingen.

• Je zorgt voor een gezonde voeding.
• Ten slotte vind je het fijn om samen te werken met de dienst 

en met de ouders.

Welke voordelen heb ik als onthaalouder?
• Je werkt steeds thuis waardoor je ook kan zorgen voor je eigen 

kinderen. 
• Je kiest zelf je werkuren en dagen. Je bepaalt zelf hoeveel 

vakantiedagen je wil en wanneer.
• Je organiseert volledig je eigen werk en je dag.
• Je hebt een dienstverantwoordelijke en collega-onthaalouders 

bij wie je steeds terecht kan voor steun en overleg.
• Geen gedoe met administratie, rekeningen en controle van 

facturen. De administratie en betalingen regelt de dienst. 
• Je krijgt een vaste vergoeding per kind. Maandelijks schrijft de 

dienst deze vergoeding over op jouw rekening. Deze vergoeding 
wordt niet belast.

• Je bent sociaal verzekerd en bouwt bijvoorbeeld pensioen-
rechten op.

Meer info?
Je kunt voor alle informatie en vragen terecht bij de verantwoor-
delijke van de dienst voor onthaalouders: Eveline Schepens – 
09 363 88 94 - eveline.schepens@ocmwoosterzele.be
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Hulpverlening n.a.v. coronacrisis
De OCMW’s zullen materiële, soci-
ale, medische, medisch-sociale 
of psychologische hulp verlenen 
aan personen die hun dagelijkse 
uitgaven of uitgaven die verband 
houden met medische zorgen niet 
meer kunnen betalen omwille van 
de coronaviruscrisis. 
Deze steun is niet beperkt tot enkel 
de leefloners, maar is bestemd 
voor iedereen die, na een indivi-
duele analyse, door het OCMW 
erkend wordt als behoeftig. 

Bijvoorbeeld: bepaalde werkne-
mers die een deel van hun inko-
men verloren zijn of die met extra 
schulden te maken krijgen, werkne-
mers uit de deeleconomie, deeltijds 
tewerkgestelde werknemers - met 
aandacht voor eenoudergezinnen, 
jobstudenten, bepaalde zelfstandi-
gen, personen met een handicap, ... 

Deze maatregel is niet bedoeld 
voor personen die geen verblijfs-
vergunning (meer) hebben en niet 

legaal op het Belgisch grondgebied 
verblijven.

Voor welke tussenkomsten?
• Hulp bij huisvesting: incl. de 

kosten met uitzondering van de 
huurwaarborg. 

• Hulp inzake energie: het ener-
gieverbruik, met inbegrip van de 
sociale en budgettaire begelei-
ding of andere ondersteuning.

• Psychosociale hulp: het ten 
laste nemen van de kosten van 

Vraag tijdig je sociale toelage aan
Sociale toelage van 50 euro - 
inkomens garantie
Voor personen die recht hebben op de inkomensga-
rantie en niet over een eigendom beschikken, behalve 
de eigen woning. Je moet hiervoor een geldig attest 
inkomensgarantie voor 2020 toevoegen.

Sociale toelage van 50 euro – 
personen met een handicap
Voor personen die recht hebben op verhoogde ver-
zekeringstegemoetkoming (RVV- statuut; zie klever 
ziekenfonds) EN beschikken over het attest van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst per-
sonen met een handicap met minstens 7 punten op 
de schaal van zelfredzaamheid of vermelding van 66 % 
invaliditeit

Sociale toelage van 150 euro – 
mantelzorgpremie cat.2
De zorgbehoeftige is 68 jaar of ouder, moet in Ooster-
zele verblijven en gedomicilieerd zijn en moet beschik-
ken over een attest van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zaken, dienst personen met een handicap met 
minstens 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar 
eenmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige 
kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden.

Sociale toelage van 250 euro – 
mantelzorgpremie cat.1
De zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 67 jaar, moet in 

Oosterzele verblijven en gedomicilieerd zijn en moet 
beschikken over een attest van de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met een 
handicap met minstens 12 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid
De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar 
eenmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige 
kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden.

Sociale toelage van 300 euro – 
mantelzorgpremie voor palliatieve thuiszorg
Er zijn geen leeftijd- en inkomensvoorwaarden voor de 
zorgbehoeftige; hij/zij moet in Oosterzele verblijven en 
gedomicilieerd zijn en moet beschikken over een beta-
lingsbewijs inzake de forfaitaire vergoeding palliatieve 
thuiszorg uitbetaald door het ziekenfonds.
De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De 
mantel zorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar 
eenmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige 
kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden.

De toelagen moeten aangevraagd worden via een aan-
vraagformulier. Deze aanvraagformulieren zijn vanaf 
september beschikbaar via www.ocmwoosterzele.be 
of kunnen op telefonisch verzoek worden opgestuurd 
(09 362 40 30)

De aanvraagformulieren moeten uiterlijk op 
31 december 2020 bezorgd worden op het OCMW, 
ter attentie van de voorzitter BCSD: 
Gootje 2 in 9860 Oosterzele.

Welzijn en OCMW
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COVID-19 toeslag via het Groeipakket
Gezinnen die het wegens een inkomensverlies door de coronacrisis financieel moeilijk hebben, kunnen 
eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan 
nog tot en met 31 oktober aangevraagd worden. 

Voor wie?
De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen
• en die door de coronacrisis in maart, april, 

mei of juni een inkomensverlies van minstens 
10% hebben in vergelijking met de maand januari of 
februari 2020;

• en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomens-
grens van 2 213,30 euro ligt (bruto belastbaar 
inkomen). 

Hoeveel bedraagt de toeslag?
Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van  120 euro 
voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. 
Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: 
een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je 
de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de 
twee daaropvolgende maanden. De toeslag wordt apart 
betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groei-
pakket.

Wie kan de toeslag aanvragen?
Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een 
aanvraag is nodig. Wie het Groeipakket voor zijn kind(e-
ren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen.

Hoe kun je de toeslag aanvragen?
Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groei-
pakket. Dat kan t.e.m. 31 oktober 2020. Je uitbetaler zal 
je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te 
voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfi-
ches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkerin-
gen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Wanneer krijg je de toeslag?
Je uitbetaler gaat op basis van je aanvraag na of je aan 
alle voorwaarden voldoet en betaalt de toeslag uit als 
je in aanmerking komt. Je ontvangt de eerste schijf van 
40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aan-
vraag. De volgende twee schijven ontvang je telkens in 
het begin van de maand.

Wat als je gescheiden bent?
Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket 
en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere 
ouder  (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan  elke 
ouder de helft  van de COVID-19-toeslag krijgen als 
zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide 
ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.
Woont je  kind meer dan de helft van de tijd bij 
jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipak-
ket, dan krijg jij de volledige toeslag als je er recht op 
hebt.

Wil je navragen hoe dat precies werkt in jouw situatie? 
Contacteer dan je uitbetaler.
www.groeipakket.be

professionals erkend voor de 
behandeling van partnergeweld, 
problemen inzake angst en 
psychiatrische problemen.

• Hulp inzake gezondheid: 
tussenkomsten bij ziekenhuis-
facturen, me dicijnen, ... en de 
aankoop van mondmaskers, 
gels en handschoenen.

• Hulp inzake digitale toegankelijk-
heid: digitale ondersteuning om 

de online stappen, de sociale 
contacten en schoolondersteu-
ning te bevorderen.

• Financiële hulp: voor onbetaalde 
facturen naar aanleiding van 
een daling van de inkomsten.

• Basisbehoeften: voor onder 
ande re tussenkomsten in trans-
portkosten, de aankoop van 
kledij, aankoop van brillen, ... 

• Hulp voor de families in moeilijk-
heden: in het kader van de strijd 
tegen kinderarmoede

 
 

OCMW Oosterzele – 
Gootje 2 in Balegem
www.ocmwoosterzele.be – 
09 362 40 30

Welzijn en OCMW



Beste (groot)ouders, juf/meester, 

Mijn naam is Charlotte De Sutter. Eind juni studeerde ik af als logopediste. 
Vanaf september werk ik voltijds in het onderwijs als ondersteuner. 
Daarnaast zal ik in het schooljaar op zaterdag en tijdens de schoolvakanties op alle 
werkdagen en zaterdag huiswerkbegeleiding en bijles geven aan lagereschool- 
kinderen. 

Heeft uw lagereschoolkind nood aan begeleiding bij het maken van zijn/haar huiswerk? 
Heeft uw lagereschoolkind wat extra uitleg/inoefening nodig bij spelling, lezen, rekenen, …? 
Weet uw lagereschoolkind niet goed hoe de lessen in te studeren? 

Dan geef ik met veel enthousiasme en geduld de ondersteuning die uw kind nodig heeft!

Adres Hettingen 5, 9860 Oosterzele – Scheldewindeke 

Wanneer? – �Tijdens�het�schooljaar�op�zaterdag
� – �Tijdens�de�schoolvakanties�op�alle�werkdagen�en�zaterdag��

Hoe kan u mij bereiken?  1. via GSM: 0476 86 67 29 
 2. via mail: charlotte.desutter@hotmail.be

HUISWERKBEGELEIDING / BIJLES LAGERESCHOOLKINDEREN
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Huis van het kind in Oosterzele
Dit najaar kan je bij Huis van het kind naast de gewone 
dienstverlening ook weer terecht voor tal van boei-
ende activiteiten. Gemeente Oosterzele werkt samen 
met Huis van het kind Zottegem om gezinnen met 
jonge kinderen te ondersteunen. Hierbij vind je alvast 
een overzicht van de activiteiten voor het najaar vanuit 
Huis van het Kind Zottegem.

Wil je weten welk effect de coronamaatregelen hebben 
op de werking: via facebook kan je de actuele stand 
van zaken vinden. Je kan zeker ook per mail of tele-
fonisch opvragen of en hoe een activiteit plaatsvindt. 
Ben je ingeschreven? Dan schrijven we je individueel 
aan over eventuele aanpassingen in de organisatie 
(verkleining van de groep, digitaal aanbod of dragen 
van een mondmasker bv.). Voor toegang tot de gebou-
wen vragen we je standaard een mondmasker te 
dragen.

Alle activiteiten zijn gratis en zonder inschrijving. Voor 
de infoavonden moet wel worden ingeschreven. Dit 
kan via het google formulier (zie link bij het facebooke-
venement), via huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of 
via 09 339 04 10, tenzij anders vermeld.

Huis van het Kind regio Zottegem is een samenwer-
kingsverband tussen de gemeenten: Brakel, Lierde, 
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. 
Zo goed als alle activiteiten hieronder vermeld 
vinden plaats in ons Huis te Zottegem. 
Iedereen is welkom!

Maandag 28 september – 19.30 uur
LEZING OVER HET BOEK VIKTOR EN HET VUUR
Viktor en het vuur is een sprookje waarin burn-out, 
stress en balans in kindertaal worden uitgelegd. Sarah 
van Wolputte, moeder van drie kinderen, kreeg zelf 
een burn-out. Maar hoe leg je dat uit aan je kinderen? 
Graag inschrijven op voorhand
Locatie: HuisvandeMens - Hoogstraat 42 -Zottegem

Donderdag 10 september (13 – 15 uur) 
en donderdag 12 november (19 – 20.30 uur)
OVER HAPJES EN PAPJES
Alles wat je wil weten over babymaaltijdjes
Inschrijven: 
- via de Kind&Gezin-lijn (078 15 01 00)
- cbzottegem@kindengezin.be
- jouw verpleegkundige

Dinsdag 6 oktober en 26 januari  
van 19 – 20.30 uur
MIJN PEUTER WORDT ZINDELIJK
Je komt meer te weten over de rijpheidsignalen, het 
leerproces, de aanpak, de correcte zithouding, ... Alle 
aanwezigen ontvangen ook het plaspoort, een handig 
notitieboekje met stappenplan en praktische tips. 
Door Lieve De Ridder en Anne Aelvoet, verpleegkun-
digen Kind & Gezin. Graag inschrijven op voorhand 
via de Kind&Gezin-lijn 078 15 01 00; cbzottegem@kin-
dengezin.be of jouw verpleegkundige. Beperkt aantal 
deelnemers!

Zaterdag 24 oktober van 14 – 17 uur
BABY AAN BOORD
Infobeurs over levenswijze tijdens de zwangerschap, 
relaxatie en arbeid, bevalling, verblijf op materniteit, 
verzorging baby, borst/flesvoeding, ... Gratis - inschrij-
ven niet nodig.
Locatie: Auditorium - route 111, 
Godveerdegemstraat 69.
Meer info: dienst materniteit, materniteit@sezz.be of 
09 364 87 60

Dinsdag 10 november van 9.30 – 11.30 uur
ERGONOMISCH DRAGEN VAN JE BABY
Nathalie Corne van Zonnehoed, mama van vier kinde-
ren en met o.a. diploma’s verpleeg-en vroedkunde 
op zak, is ook draagconsulente. Zij kent alle mogelijke 
draagtechnieken en -systemen om je baby ergono-
misch te dragen. Breng gerust je baby (tot 18 maan-
den) mee naar deze draagworkshop! Graag inschrijven 
op voorhand! Beperkt aantal deelnemers.

Donderdag 19 november van 19.30 – 21.30 uur
GEZIN IN BALANS
Katrijn Declerck, professional organiser, focust tijdens 
deze lezing op het gezin als een team waarin iedereen, 
ook kinderen, zijn steentje bijdraagt. Voor ouders van 
peuters, kleuters en kinderen tot 9 jaar. Graag inschrij-
ven op voorhand. In samenwerking met CM

Welzijn en OCMW
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• 14 december: Thema gekozen door de groep
•  11 januari: Thema gekozen door de groep

Onthaal vanaf 9.30 - start om 10 uur - afronden om 
11.30 uur
Graag op voorhand aanmelden via een mailtje naar 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of 09 339 04 10. 

DE KATROL
De Katrol biedt studie- en opvoedingsondersteuning 
aan gezinnen met kinderen van de derde kleuterklas tot 
en met de eerste graad van het secundair onderwijs.
De Katrol Zottegem geeft steeds voorrang aan kinde-
ren uit het basisonderwijs. Na het kennismakingsge-
sprek wordt samen met de ouders beslist of de Katrol 
een passend antwoord kan bieden op de vragen van 
het gezin.
Een student uit een sociaal-agogische opleiding of 
uit de lerarenopleiding biedt, in samenspraak met de 
ouders, op een creatieve manier hulp bij het huiswerk.
De studieondersteuning vindt minimum tweemaal per 
week plaats, bij de gezinnen thuis.
De contactpersonen van De Katrol zijn steeds telefo-
nisch bereikbaar. Een gesprek of huisbezoek gebeurt 
na afspraak. Je kan de katrol bereiken via 0468 12 22 03 
(Katleen), 0495 56 46 77 (Ellen) of katrol@ocmw.zot-
tegem.be. 

Gezocht:
COLLEGA’S VOOR ONZE POETSPLOEG
Wij staan dagelijks in voor het poetsen bij bejaarde 
en hulpbehoevende personen in de gemeente. 
 Misschien is dat ook wel iets voor jou?

Wat bieden wij aan?
�  Team van topcollega’s
�  Opleidingen en persoonlijke coaching
�  Contract van zes maanden, met kans op contract 

onbepaalde duur in de toekomst
�  Goede verloning: vanaf 1 811 euro bruto per 

maand (voltijds) 
�  Voor het bepalen van de wedde worden alle over-

heidsdiensten, evenals de relevante privé-diensten 
ten belope van maximum tien jaar in rekening 
gebracht

�  Extra’s: maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, 
eindejaartoelage en fietsvergoeding

�  26 vakantiedagen

Interesse?
Contacteer Marijke De Meyer - 
adjunct-algemeendirecteur - tel. 09 363 88 93
Je kandidatuur indien kan tot uiterlijk 15 oktober a.s. 
via marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be 
of per post naar Gootje 2, 9860 Oosterzele

BABYCAFE 
Het babycafé wordt georganiseerd door de Materniteit 
van het Sint-Elizabeth Ziekenhuis Zottegem en heeft 
als doel het samenbrengen, opvangen en informeren 
van jonge ouders na de bevalling. Het babycafé vindt 
plaats op donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur, in 
een ongedwongen sfeer en onder begeleiding van 
twee ervaren vroedvrouwen. Deelname is gratis.
Inschrijven kan via de agenda op www.sezz.be. Schrijf 
je snel in, het aantal plaatsen is beperkt!
donderdag 17 september: Help, mijn baby is ziek!
donderdag 19 november: Tips om je baby te troos-
ten (rustige mama, blije baby ...)

TWINKELTJE
In Twinkeltje kan je baby- en kinderkledij ruilen tot 
maat 128. Allerlei spullen voor de baby- of peuteruitzet 
kan je hier ruilen, ook speelgoed. 
Twinkeltje is momenteel enkel toegankelijk op afspraak, 
dit kan per mail via twinkeltje@ocmw.zottegem.be en 
telefonisch via 0945 56 46 77.

SPELENDERWIJS
Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn 
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens ons ont-
moetingsmoment Spelenderwijs. In het najaar willen we 
dit indien mogelijk opnieuw opstarten. Het is mogelijk 
dat we dan zo veel mogelijk onze tuin hiervoor gaan 
opzoeken of het aantal bezoekers moeten beperken. 
We plannen eenmaal per maand een leuke begeleide 
activiteit, volledig gratis en zonder inschrijvingen.
21 oktober: De herfst strijkt neer... - 18 novem-
ber: Huis van Karaoke - 2 december: De Sint op 
bezoek! - 16 december: De grote kerstshow! - 
20 januari: Pimp je potje!

MAMAGROEP – ONDERSTEUNENDE GROEPS-
GESPREKKEN OVER MAMA-ZIJN
Het moederschap roept veel twijfels, vragen en gevoe-
lens op:
• Doe ik het goed?
• Hoe vind ik opnieuw evenwicht in mijn leven?
• Is het normaal dat het me soms zwaar valt?
Je bent welkom met jouw verhaal. In onze groep willen 
we het moederschap zoals het echt is op een milde 
manier ruimte geven. De groep wordt begeleid door 
een medewerker van het HuisvandeMens. We bespre-
ken telkens een thema. Jouw kindje is ook welkom.
De mamagroep komt samen in het Huis van het Kind 
(Kloosterstraat 40, Zottegem) op:

• 12 oktober: Mama en manager ... wie maakt het 
lijstje?

• 9 november: Het goed genoeg ouderschap: mama 
zijn, doe ik het goed genoeg?

Welzijn en OCMW
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Nacht van de duisternis … 
Doe je mee? 
Naar goede gewoonte zal in Oosterzele het licht uit-
gaan tijdens de nacht van de duisternis; dit jaar vindt 
die plaats op zaterdag 10 oktober. 

De nacht van de duisternis is ondertussen aan zijn 
25ste editie toe. Deze themanacht wordt georganiseerd 
door Bond Beter Leefmilieu samen met een aantal 
werkgroepen en organisaties die werken rond licht-
hinder en de impact van lichtvervuiling. We verlichten 
vaak te veel en onnodig. De nacht van de duisternis wil 
aantonen dat we ons ook veilig kunnen voelen met wat 
minder licht. Bovendien staan je zintuigen meer open, 
zodat je oog krijgt voor zaken die anders verborgen 
blijven. Ook Oosterzele neemt opnieuw deel. Voor het 
zevende jaar op rij doven wij de straatverlichting 
in het centrum van iedere deelgemeente. 

In onderstaande straten zal dat weekend geen open-
bare verlichting branden.

• Oosterzele: deel Windekekouter, Kouterweg, 
Dorp, Kerkplein, Groenweg, Keiberg

• Gijzenzele: Schoolstraat, Gijzenzelestraat, 
Brielstraat, Kerkstraat, Sint-Bavoplein

• Moortsele: Sint-Antoniusplein, Vijverstraat, 
Moortselestraat, Rollebaan, deel Kloosterstraat

• Scheldewindeke: deel Pastoor De Vosstraat, 
Marktplein, Pelgrim, Dreef, Markt, Marktwegel, 
Stationsstraat

• Balegem: Balegemstraat, Kattenberg
• Landskouter: Rooberg, Bakkerstraat, 

Schildershoek, Stuivenberg, stukje 
Lembergestraat

Proef de nacht met volle teugen!

Milieu en duurzaamheid

Oosterzele is Octopusgemeente 
Oosterzele investeert heel wat in veilige schoolomge-
vingen. Om de 12 schoolomgevingen op het grond-
gebied Oosterzele blijvend verkeersveilig te maken, 
schreef Oosterzele zich ook in als Octopusgemeente 
voor het schooljaar 2020 - 2021. A.d.h.v. het Octopus-
plan kunnen we zo samen met de scholen werk maken 
van veilige, gezonde en groene schoolomgevingen. 
Dankzij het lidmaatschap kunnen alle basisscholen op 
het grondgebied van Oosterzele zich ook gratis inschrij-
ven als Octopusschool. Alle scholen deden dat ook!

Schoolomgeving 2.0, de schoolomgeving van morgen

Sinds het ontstaan in 2005, streeft het Octopus-
plan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kind-
vriendelijke schoolomgevingen en -routes. Omdat 
de vraagstukken in schoolomgevingen steeds com-
plexer worden, verbreden we onze aanpak. De rol van 

publieke ruimte rond scholen is veel groter dan ver-
keersveiligheid alleen.
Bijna dagelijks wordt een nieuw onderzoek gepubli-
ceerd waaruit blijkt dat  kinderen te weinig beweging 
hebben, minder sociale contacten leggen en de nade-
len ondervinden van slechte luchtkwaliteit, lawaai- en 
geurhinder. Een aandachtige inrichting van de publieke 
ruimte met oog voor de behoeften van kinderen biedt 
aan veel van deze problemen het hoofd.
Meer dan honderd gemeenten tekenden intussen al in! 
Oosterzele zal in nauw overleg met de scholen acties 
uitstippelen. Oosterzele mag alvast rekenen op een 
Vlaamse subsidie van 25 000 euro om verder te werken 
aan een veilige schoolomgeving voor GILO Balegem.

Mobiliteit
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Activiteitenkalender Oosterzele
Alle activiteiten in deze kalender kunnen plaatsvinden rekening houdende met de coronamaatregelen 
die op dat moment van toepassing zijn. Check dus zeker de vermelde website of neem contact met de 
organisator.

dinsdagen 15 en 
29 september om 19 uur
sjaal breien
parochiecentrum Balegem - Ferm Balegem 
- leden 6 euro; niet-leden 10 euro  

 Lin Lenaers, 09 362 44 76, 
linlenaers@msn.com

donderdag 17 september – 
19.30 uur
culinair klassiek gezonder
zaal De Rots
Prijs nog te bepalen – Ferm Schelde - 
windeke

 info: Juliette Van De Sijpe - 
09 362 78 12

maandag 21 september – 
20.15 uur
yoga voor volwassenen
 benedenzaaltje van Sporthal De Kluize
Gezinsbond Scheldewindeke 

 Info: Ann Boterdaele - 09 362 07 75 

dinsdag 22 september van 
20 - 20.45 uur
interactieve live infosessie 
over autodelen georganiseerd 
door SOLVA, Autodelen.net en 
Valckenier Share

 Zie het evenement op de gemeente-
lijke facebookpagina.

donderdag 24 september – 
20 uur
Marc Hauman & Groep,  
denkend aan Wannes van de 
Velde en Dirk Van Esbroeck
Theater Berg 30 – 15 euro 

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

zaterdag 26 september 
van 9 – 13 uur
Handen uit de mouwen in ons 
natuurgebied de Gondebeek
Natuurpunt Oosterzele - 

 jean_luc_eggermont@hotmail.com

zondag 27 september – 
10 uur
feestelijke opening poel en 
brugje over de Gondebeek
verzamelen aan NMBS station Gontrode
Natuurpunt Oosterzele

 info@natuurpuntoosterzele.be

dinsdag 29 september, 
27 oktober – 19 uur
hobbyclub
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem – leden 3 euro, anderen 
5 euro

 info: Antoinette Verlinden 
09 362 60 13 - rafdepaepe@hotmail.com

 
woensdag 30 september – 
19.30 uur
bloemschikken
zaal De Rots – prijs nog te bepalen – 
Ferm Scheldewindeke

 info: Juliette Van De Sijpe
09 362 78 12

tot 30 september
midzomer-fietszoektocht
Landelijke Gilde Oosterzele – start en 
aankomst aan het gemeentehuis (Dorp 1)
gratis

 Danny Meersman - 0486 914 422

september/oktober (data 
nog te bepalen; 5 lessen)
naaien voor beginners
Femma Oosterzele – polyzaal De Appelaar

 monique_roels@hotmail.com 

september – oktober
Junior journalisten (schrijfwed-
strijd voor alle lagere scholen in 
Oosterzele)
Davidsfonds – gratis deelname via de 
school

 Etienne Gevaert – 0472 75 20 27

vrijdag 2 oktober – 19.30 uur
verkeersquiz Herontdek de hui-
dige verkeersregels
in polyzaal De Appelaar
Femma i.s.m. Gezinsbond

 info: saskiapruyt72@gmail.com 

zaterdag 3 oktober 
van 9 – 12 uur
vers geperst – voorstelling van 
het uitgavenpakket lidmaat-
schap 2020-2021
in de bib – Davidsfonds – gratis

 info: Etienne Gevaert - 0472 75 20 27

dinsdag 6 oktober – 19 uur
avondwandeling
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem – gratis

 info: Linda De Backer - 09 362 44 50 - 
lindadebacker@outlook.com

woensdagen 7 oktober en 
4 november + dinsdagen 13, 
20 en 27 oktober – 19.30 uur
fun dance
polyzaal De Appelaar
Ferm Gijzenzele

 info: fermgijzenzele@gmail.com 

vrijdag 9 en zaterdag 
10 oktober
fruit- en groentenactie GILO 
Balegem
bestellen via  
ouderraad.dedriepikkel@gmail.com 
of via 0490 44 45 96

maandag 12 oktober – 
20 uur
goed in je vel – gewrichten in 
de kijker
zaal De Rots - Ferm Scheldewindeke 
i.s.m. CM

 info: Nicole De Bacquer  
09 362 71 86
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De gemeentelijke diensten 
zijn gesloten:

-  maandag 2 november: allerzielen
-  woensdag 11 november: 

 Wapenstilstand

vrijdag 16 oktober – 19 uur
relaxatie met klankschalen
parochiecentrum Balegem
Ferm Balegem

 info: Chris De Boose - 09 362 43 51 - 
chrisdeboose@gmail.com

zaterdag 17 oktober
feest 60 jaar Femma Oosterzele
zaal Agathea Landskouter

 info: saskiapruyt72@gmail.com

zondag 18 oktober
Trage wegen – weetjes - 
wandeling
tijdstip en startlocatie via 
www.natuurpuntoosterzele.be

 info: info@natuurpuntoosterzele.be

woensdag 21 oktober – 
19 uur
workshop crea Herfst- of graf-
stuk met bloemen
polyzaal De Appelaar - Femma 
Oosterzele

 info:  sabine.hostens@skynet.be

vrijdag 23 oktober – 20 uur:
voordracht Jan Smets voorma-
lig gouverneur van de Nationale 
Bank van België
locatie afhankelijk van social distancing 
maatregelen – Culturele Kring Land van 
Rode – 5/7 euro

 info: www.cklvr.be 

vrijdag 23 en zaterdag 
24 oktober – 20 uur
concertavond Con Animo
GC De Kluize

 info: www.gcdekluize.be - 
www.conanimo.be - 09 363 83 30 of 
reservaties@oosterzele.be`

donderdag 29 oktober – 
20 uur
Simone Milsdochter, Lecture 
performance
Theater Berg 30

 info: theater.leenpersijn@telenet.be - 
09 360 39 25

donderdag 29 oktober – 
19.15 uur
bloemschikken herfst 
Allerheiligen
zaaltje Kerkstraat 2 in Gijzenzele – 
Ferm Gijzenzele

 info: fermgijzenzele@gmail.com 

zaterdag 31 oktober – 13 uur
handen uit de mouwen in ons 
natuurgebied de Gondebeek; 
ingang Gondebeek (Neerstraat)
Natuurpunt Oosterzele

 info: jean_luc_eggermont@hotmail.com

dinsdag 3 november – 14 uur
kinderactiviteit: pizza’s bakken 
in de Walhoeve (Schaperstraat 
10 in Scheldewindeke)
prijs nog te bepalen - Ferm Schelde  - 
windeke

 info: Juliette Van De Sijpe - 
09 362 78 12

 
dinsdag 3 november – 
19.15 uur
kookles feestmenu
zaaltje Kerkstraat 2 in Gijzenzele -
Ferm Gijzenzele

 info: fermgijzenzele@gmail.com

vrijdag 6 november
Lieve Blancquart circle of live
in De Pinte (exacte locatie nog niet 
gekend) - Davidsfonds Gewest Leie en 
Schelde

  info: Etienne Gevaert - 0472 75 20 27

 
zondag 8 november – 14 uur
bomen onthullen ons hun 
verhalen
actieve gezinswandeling (2,5 km) i.s.m. 
Natuurpunt Boven-Schelde - parking sta-
tion Gontrode - gratis voor natuurpunt-
leden, vrije bijdrage voor niet-leden - 
Natuurpunt oosterzele en Natuurpunt 
Boven-schelde

 info en inschrijven: 
yves.opstal@telenet.be of 
lievevanacker@hotmail.com

maandag 9 november – 
19.30 uur
crea glasetsen met etspasta
zaal De Rots – prijs nog te bepalen
Ferm Scheldewindeke

 info: Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12 

dinsdag 10 november – 
19 uur
kookles feestmenu
Ferm Balegem – parochiecentrum 
Balegem

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

 
iedere dinsdag en 
donderdag van 19 tot 
20.30 uur
karateles bij Tomodachi 
Oosterzele
www.tomodachi.be – drie gratis initiatie-
lessen voor jong en oud vanaf 6 jaar

  Info: Ronny Van Saen – 0476 63 35 02

donderdag 15 oktober – 
20 uur
Guy Poppe, voormalig VRT-
journalist en Afrika specialist, 
spreekt n.a.v. 60 jaar onafhan-
kelijkheid van Congo over de 
kolonisatie en racisme – 
GC De Kluize
Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelings samenwerking

 
aanbod lessen bij Toi, Moi et 
la danse

 https://balletschooltmd.be/

 
iedere dinsdag 
vanaf 6 oktober om 20 uur 
(15 lessen)
Hip en fit – sporthal De Kluize
Ferm Scheldewindeke; prijs nog te 
bepalen

 Lieve Clinckspoor - 09 362 76 48

Activiteitenkalender
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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

elke eerste donderdag en 
derde donderdag van de 
maand om 14 tot 17 uur 
in de bib (niet in juli en 
augustus) en elke tweede 
maandag in De beweging in 
Gijzenzele
breisalon i.s.m. de bib
gratis – Ferm Scheldewindeke

 Juliette Van De Sijpe - 09 362 78 12

iedere zondag om 9.30 uur
nordic walking – marktplein 
Scheldewindeke
gratis – Ferm Scheldewindeke

 Nicole De Bacquer - 09 362 71 86

iedere maandag 
van 17.30 tot 18.30 uur en 
van 19 tot 20 uur
start to yoga (inhaallessen van 
vorige afgelaste reeks)
sporthal De Kluize - Femma Oosterzele

 irene.de.leener@hotmail.com

Data zittingen gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn
De volgende zittingen vinden plaats op 15 oktober, 19 november 
en 17 december. De agenda en de notulen zijn te raadplegen via 
www.oosterzele.be. Wil je de agenda in je mailbox ontvangen? 
Stuur een mailtje naar info@oosterzele.be 

In augustus zou normaliter het weekend Oosterzele Ademt plaats-
gevonden hebben. Een weekend waarbij iedereen te voet of met 
de fiets op verkenning kon in Oosterzele en zo de diverse handels-
zaken en verenigingen kon ontdekken. Corona besliste er helaas 
anders over. Zodat je de route zelf zou kunnen verkennen, werkte 
Gemeente Oosterzele i.s.m. wandelclub WSV Land van Rhode zes 
bepijlde wandelroutes uit. Je kunt ze nog steeds ontdekken via 
www.oosterzele.be 



SEIZOENSOPENER:
Het Scheldeoffensief 
speelt Waramis
18 september

Voor zij die er in januari 2019 bij waren in en rond de 
kerk van Gijzenzele is alle verdere info overbodig, zij 
werden namelijk al weggeblazen door de bijzondere 
bende van Het Scheldeoffensief. 

Voor de onwetenden: Het Scheldeoffensief wil goesting 
en talent voor theater bij (jong)volwassenen met een 
beperking opsporen, uitdagen en tonen aan een breed 
publiek. In hun wekelijkse ateliers laten ze mensen met 
een beperking (16+) proeven van theater. Ze worden 
uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. De ateliers 
worden begeleid door diverse professionele theater-
docenten. Deze trajecten monden uit in een voorstel-
ling die we tonen aan een breed publiek.

In de nieuwe theaterproductie Waramis maakt artistiek 
bezieler Frank Dierens een plastische familievoorstelling 
met bijzondere spelers op muziek van Geoffrey Burton. 

Voor iedereen vanaf 9 jaar!

Tickets:
standaard 14 euro / 60+ en EDC 13 euro / -26 6 euro

Guido Belcanto, Isabelle A 
& Klaas Delrue
De Wereld van Bobbejaan
26 september 

Een ode aan ‘onze cowboy’, maar ook aan een begenadigd muzi-
kant. Denk Lichtjes van de Schelde, denk Eerbied voor jouw grijze 
haren en Café zonder bier, maar denk ook minder gekende, maar 
des te verrassender pareltjes van mans’ hand.

Verwacht je niet aan een avondje gezapige nostalgie, maar denk 
een grandioze en hedendaagse ode aan het vakmanschap van 
één van onze grootste artiesten, Bobbejaan Schoepen.

Tickets:
standaard 25 euro/ 60+ en EDC 24 euro/ -26 23 euro

Een bijzondere seizoensstart voor
GC De Kluize!(?)

Eerste helft juni viel de seizoensbrochure van GC De Kluize bij je in de bus. Voor het eerst sinds 2012 zonder de intussen 
traditionele (geanimeerde) seizoensvoorstelling. 
We sloegen evenwel de handen in elkaar met de collega’s/buren van Merelbeke, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem en 
probeerden in sombere lockdowntijden met de ‘Alles begint met licht-campagne’ toch enig perspectief te bieden. 
Dat perspectief blijven we je graag bieden, ook in deze nog steeds onzekere nazomertijd. Gebaseerd op de meest actuele 
richtlijnen van de federale en lokale overheden, engageert de cultuurdienst zich om programma en werkmethodiek 
voortdurend bij te sturen en af te stemmen op wat op dat moment mag/kan én in een corona proof omgeving.
Tickethouders krijgen vooraf via mail en per voorstelling alle praktische info over het verloop van een avond in De Kluize.

Voor updates en de meest recente info kan je steeds terecht op www.gcdekluize.be of https://www.facebook.com/DeKluize/. 
Neem gerust telefonisch contact met ons op via 09 363 83 30 of mail naar reservaties@oosterzele.be.
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Tickets en info: GC De Kluize – www.gcdekluize.be – tel. 09 363 83 30 of via reservaties@oosterzele.be
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 Laatste tickets!


