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Beste Oosterzelenaar

De zomer kondigt zich stilaan aan en dat merk je ook aan dit overvolle 
magazine met tal van activiteiten en initiatieven. We zetten graag ook het 
project Beleef(de) Plekjes in de kijker waarbij Anja Van De Walle vertelt hoe ze 
samen met buren de Gijzenzelenaars met elkaar in contact brengt in en rond 
hun Bar des Amis. Levendige buurten creëren waar mensen elkaar ontmoeten 
en waar het gezellig en fijn wonen is, is een van de doelstellingen die ons 
bestuur zich stelt. Projecten zoals Beleef(de) Plekjes ondersteunen we dan ook 
graag omdat ze mensen uit hun isolement halen en een flinke portie geluk en 
samenhorigheid tot stand kunnen brengen.

In dit magazine reiken we jou ook tools en info aan om je woning duurzaam 
te (ver)bouwen. Met de hoge energieprijzen kan je bijvoorbeeld overwegen of 
zonnepanelen en een thuisbatterij voor jou rendabel zijn. De groepsaankoop 
van de provincie garandeert je alvast een lage marktprijs en een correcte 
opvolging van de werken.

Je waterverbruik kan je dan weer beperken door het gebruik van een regenton. 
Ook hier zorgt een groepsaankoop voor een aantrekkelijk aanbod. Tijdens 
de talrijke energiefitsessies en de bouwfitcursus krijg je objectieve en 
onafhankelijke info over duurzaam verbouwen. 

In onze landelijke gemeente hebben we uiteraard een hart voor de natuur en 
voor dieren. Zo zijn we enorm verheugd met de uitbreiding van het Gootbos en 
zetten we graag ook BOOST in de kijker dat particulieren ondersteunt die zelf 
een bos willen aanplanten. We blikken ook kort terug op een zeer succesvolle 
paddenoverzetactie.

Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om iedereen te bedanken 
die zich vrijwillig heeft ingezet voor de opvang en ondersteuning van 
Oekraïense vluchtelingen. De solidariteit van de Oosterzelenaars was en is 
hartverwarmend. 

Veel leesplezier!

Schepen Els De Turck
Bevoegd voor ruimtelijke ordening,  omgevingsvergunning  
(stedenbouwkundige en milieuvergunning),  
Sociale zaken – OCMW, land- en tuinbouw en huisvesting
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Groepsaankoop zonnepanelen  
en/of thuisbatterij

Wil je besparen op je energiekosten en  tegelijk 
je steentje bijdragen aan een beter leefmilieu? 
Neem dan gratis deel aan de groepsaankoop 
zonne panelen en/of thuisbatterij van de Provincie 
 Oost- Vlaanderen. Een inschrijving is vrijblijvend en 
verplicht je tot niets.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de 
zesde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Zonne-
panelen blijven een erg interessante investering, die 
meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Door samen 
aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel. 
De Provincie maakt werk van een klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen en wil de uitstoot van broeikasgassen 
drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaat neutraal 
zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op 
energiebesparing en productie van hernieuwbare ener-
gie. Ook Oosterzele ondersteunt dit initiatief. Ooster-
zele ondertekende in 2019 het Europese Burgemees-
tersconvenant en engageert zich om de CO2-uitstoot 
met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030. 

Wie kan deelnemen? 
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn 
van het dak, of huurders die expliciete toestemming 
hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. De 
groepsaankoop houdt rekening met een maximum 
van 10 kWp geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen 
met ongeveer 40 panelen). Ook als zelfstandige, kleine 
of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van 
mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Waarom kiezen voor zonnepanelen? 
• Onuitputtelijke energiebron 

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. 
In tegenstelling tot schaarse grondstoffen zoals 
olie, gas en steenkool. 

• Besparen op energiekosten 
Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. 
Daardoor bespaar je jarenlang op je energiekos-
ten. Zonnepanelen blijven hierdoor een erg inte-
ressante investering, die meer opbrengt dan spaar-
geld op de bank. 

• Goed voor het klimaat 
Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij 
aan de vermindering van CO2-uitstoot en aan een 
 klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 

• Waardestijging van je huis 
Met zonnepanelen verbeter je de EPC-waarde van 
je woning en daarmee verhoog je de marktwaarde 
van je huis.

Hoe werkt de groepsaankoop? 
• Schrijf je in: Inschrijven is volledig vrijblijvend en 

gratis.
• Persoonlijk voorstel: Je ontvangt meteen een per-

soonlijk voorstel, op basis van jouw inschrijvings-
gegevens en met een indicatie van jouw rendement.

• Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Accepteer 
dan je persoonlijk voorstel voor 1 juli. Intussen kan 
je met al je vragen terecht op onze online informa-
tiesessie. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging zodra 
je bent ingeschreven.

• Inspectie: Nadat je het voorstel accepteert, inspec-
teert de winnende leverancier je dak.

• Installatie: Ga je akkoord met de definitieve offerte, 
dan wordt jouw zonnepanelensysteem op je dak 
geplaatst. 

Meer info 
www.oost-vlaanderen.be/zp of 
www.oost-vlaanderen.be/batterij 
Bel naar het gratis nummer 0800 26 803 
(werkdagen van 9 tot 17 uur), of e-mail naar 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be of 
batterij@oost-vlaanderen.be
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Groepsaankoop #1000regentonnen

Van 19 april tot 30 mei kan je als inwoner van 
 Oosterzele een duurzame regenton aankopen aan 
een interessante prijs via een groepsaankoop. De 
actie kadert in de Zuid-Oost-Vlaamse campagne 
#1000 regentonnen. Het streefdoel is dat er in onze 
regio duizend regentonnen bijkomen, goed voor 
300.000 liter wateropvang. Met regenwater kan je je 
auto wassen, de vloer dweilen of je tuin besproeien 
en dat spaart al snel heel wat leidingwater uit. Goed 
voor je portemonnee en voor het milieu.

Oosterzele ondersteunt deze actie maar wat graag. 
Zo bouwen we mee aan de doelstelling uit het Lokaal 
Energie- en Klimaatplan om 1m³ water op te vangen 
per inwoner.

www.1000regentonnen.be

Schrijf je dan voor 30 mei 2O22 
in  voor de groepsaankoop via 
onze website.  Jij en 999 anderen 
kopen hier voordelig een eigen 
regenton. Zo bespaar je binnenkort 
liters water. Een goede zaak voor 
jou én het klimaat!

WWW.1OOOREGENTONNEN.BE

V.U. Bart Wallays, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

VOOR JE PORTEMONNEE 
ÉN VOOR HET KLIMAAT

Wil je ook een ton geluk?

Duurzaam (ver)bouwen

Slim bouwen of renoveren? Kom naar 
de energiefitsessies en bouwfitcursus.

De gemeenten Oosterzele, Zwalm en stad Zottegem 
organiseren samen een reeks van zeven energiefit-ses-
sies én een bouwfitcursus over energetisch verbouwen. 
Zit je met vragen over duurzaam verbouwen? Om je 
wegwijs te maken, bundelden Dialoog vzw en Bond 
Beter Leefmilieu hun jarenlange ervaring en kennis in 
korte energiefit-sessies in samenwerking met Fluvius. 
De Bouwfitcursus vindt plaats op twee opeenvolgende 
zaterdagen en alle aspecten van bouwen en verbouwen 
komen aan bod. De energiefitsessies vinden plaats op 
dinsdagavond. Laat je goed informeren over de vele 
mogelijkheden voor diverse technieken. Zo vermijd je 
verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je 
betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere ener-
giefactuur en meer wooncomfort. Voorkennis is niet 
nodig. Je wordt niet overstelpt met moeilijke techni-
sche termen, de lesgevers spreken jouw taal. Ontdek 
aan de hand van praktijkvoorbeelden de voor- en nade-
len van toestellen en technieken. 

Info en inschrijven
www.fluvius.be/energiefit
De sessies zijn gratis.

Warm water in huis op dinsdag 17 mei 
(Zwalm)
In deze sessie kom je alles te weten over centrale en 
decentrale warmwaterproductie. Met of zonder warm-
wateropslag. Je ontdekt er ook of hernieuwbare energie 
haalbaar is voor jou. Voorkennis is niet nodig. Ontdek 
aan de hand van praktijkvoorbeelden de voor- en na-
delen van toestellen en technieken.
Dinsdag 17 mei van 19.30 tot 21 uur
Sporthal, zaal oude bibliotheek, 
Sportlaan 1, 9630 Zwalm

Warmtepompen op dinsdag 31 mei (Zwalm)
Met een warmtepomp kun je tot driekwart van je 
warmte gratis uit de lucht, grond of water halen. Maar 
is je woning wel geschikt voor een warmtepomp? En 
hoe hou je het elektriciteitsverbruik binnen de perken? 
Welk type biedt de meeste voordelen? En welk warmte-
afgiftesysteem heb je nodig? 
Dinsdag 31 mei van 19.30 tot 21 uur
Sporthal, zaal oude bibliotheek, 
Sportlaan 1, 9630 Zwalm
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Bouwen en renoveren

Zin en onzin over zonnepanelen op dinsdag 
7 juni (Zwalm)
Ook al krijg je er geen subsidies meer voor, toch blij-
ven zonnepanelen een ecologisch en economisch inte-
ressante investering. In deze infosessie steek je heel 
wat op over de onderdelen en de werking van een 
 pv- installatie.

We geven je een antwoord op vragen als: Hoeveel bren-
gen zonnepanelen mij op? Hoeveel panelen moet ik 
plaatsen? Zijn alle zonnepanelen kwalitatief even goed? 
Kan ik batterijen koppelen aan mijn installatie? En wat 
zegt de wet over zonnepanelen?
Dinsdag 7 juni van 19.30 tot 21 uur
GC De Munk, Zaal Stampkot, 
Sportlaan 3, 9630 Zwalm

Duurzame mobiliteit op dinsdag 14 juni 
(Zottegem)
In deze sessie krijg je te horen welke alternatieven er 
zoal zijn voor de auto, uitleg over mobipunten en duur-
zaam vervoer en een lijst met superhandige apps en 
websites (bv. om veilige fietsroutes te plannen). En dat 
voor binnen- en buitenland.
Bovendien kom je erachter wat je zelf kan doen om 
de luchtkwaliteit in jouw buurt te meten. Zo kun je 
meteen vlot aan de slag.
Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21 uur
OC Velzeke, Provinciebaan 275, Velzeke

Tweedaagse bouwfitcursus op zaterdag 
18 en 25 juni (Zottegem)
Alle aspecten van bouwen en verbouwen komen aan 
bod. Isoleren en ventileren, verwarming en sanitair, 
nutsvoorzieningen, duurzame technieken, energie-
premies en wetgeving. Organisatie: Fluvius en Dialoog.
Zaterdag 18 en 25 juni van 9 tot 17 uur
OC Velzeke, Provinciebaan 275, Velzeke

Wil je graag starten met renoveren of 
BENOveren? 

Tijdens de ENERGIEFITSESSIES en 
BOUWFITCURSUS
helpen we je daarmee en geven je nog 
wat extra tips. 

OOSTERZELE, OC ‘t Ijzeren Hekken - Landskouter

• di 26/04 - 19u30 Energiezuinig ventileren
• di 3/05 - 19u30 Snelle energiebesparing
• di 10/05 - 19u30 Energiezuinig verwarmen

ZWALM, sporthal – oude bibliotheek

• di 17/05 - 19u30 Warm water in huis
• di 31/05 - 19u30 Warmtepompen

ZWALM, GC De Munk, zaal Stampkot

• di 7/06 - 19u30 Zin en onzin over zonnepanelen

ZOTTEGEM, OC Velzeke

• di 14/06 - 19u30 Duurzame mobiliteit
• zat 18/06 - 9u00 - 17u00 BOUWFITCURSUS dag 1
• zat 25/06 - 9u00 - 17u00 BOUWFITCURSUS dag 2

De sessies zijn helemaal gratis!

Schrijf je in via www.fluvius.be/energiefit
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www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

www.mobilit.belgium.be

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!
 

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!
Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?

Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen



www.oosterzele.be8

Beleef(de) plekjes in onze gemeente
Binnen het Leader project engageerde Oosterzele zich om in elke deel-
gemeente buurtbewoners samen te brengen om samen na te denken 
over de mogelijkheden in de buurt. We zochten telkens naar plekjes 
die kunnen uitgroeien tot mooie ontmoetingsplaatsen en waarvoor 
de buurt zich wil inzetten. De buurt adopteert als het ware dat plekje. 
De gemeente hielp de plekken mee inrichten. 

Het project zelf ontving subsidies van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling, het Europese LEADER, het Vlaams 
Landsfonds en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Leader project 
liep van januari 2018 tot en met juni 2020. Het project werd vanuit 
Leader nog een half jaar verlengd en werd eind 2020 wat betreft de 
sub sidiëring afgerond.

Gijzenzele (‘Gijzel’), Houte (Bale-
gem), Moortsele, Anker en de 
Vinke molenwijk gingen allen aan 
de slag en creëerden één of meer-
dere Beleef(de) Plekjes. We namen 
poolshoogte bij Anja Van De Walle, 
één van de pioniers van het project 
in Gijzenzele. 

Met welk idee of welke doelstel-
ling(en) zijn jullie in Gijzenzele 
gestart met Beleef(de) Plekjes?
Anja Van De Walle: Toen we 
hoorden dat er binnen het pro-
ject budget vrijgegeven werd om 
gezellige plekjes te creëren in de 
verschillende dorpen, kwam mijn 
buurvrouw ook bij mij polsen of 
we hier in Gijzenzele niets konden 
doen. De start verliep wat moei-
zaam omdat mensen zich niet altijd 
verder wilden engageren en ik heb 
dan een paar mensen opgetrom-
meld in de buurt. Onze belangrijk-
ste doelstelling was om het buurt-
leven hier terug wat tot leven te 
brengen. We wilden ook een mix 
van jonge en oude mensen aan-
trekken, mensen die misschien ook 
wat last hebben van eenzaamheid 
of isolement. In Gijzenzele is er ook 
een nieuwe woonwijk bijgekomen 
en ook die nieuwe of jonge gezin-
nen wilden we graag aanspreken 
om de cohesie in de buurt te ver-
hogen. Eigenlijk is onze bedoeling 

vrij eenvoudig, namelijk iedereen 
een gezellige ontmoeting bezorgen. 

Jullie richtten al een ‘Bar des Amis’ 
op. Hoe kwam die tot stand?
Anja: Als je activiteiten wil orga-
niseren, heb je een locatie nodig 
met elektriciteit, water en een 
toilet. We hadden die uiteraard 
niet. Na een overleg met Jasmine 
Coen van de gemeente vatten we 
het idee op om een oude caravan 
te pimpen en de activiteiten in en 
rond die caravan te laten plaats-
vinden. Met het geld van het 
project hebben we dan een afge-
dankte caravan helemaal omge-
bouwd tot een sfeervolle bar. De 
caravan kreeg een nieuwe vloer, 
een flinke lik verf, een gezellige 
inrichting en de gemeente spon-
sorde ons ook om de buiten-
kant op te fleuren. Onze caravan 
hebben we ‘Bar des Amis’ gedoopt 
en onze activiteiten kondigen we 
aan via onze Facebookpagina Bar 
des Amis Gijzel en via een 400-tal 
flyers die we huis aan huis bezor-
gen. We hebben sinds de start een 
4-tal keer de bar open gehouden. 
De caravan heeft haar vaste stek 
op de speelplaats van de Oude 
Mannekesschool in Gijzenzele, 
waar ook Het Gijzels Genootschap 
van de Kerkuil zijn thuis basis 
heeft. We delen de speelplaats als 

gemeenschappelijke ruimte en we 
kunnen er ook een klein zaaltje 
huren zodat we sanitaire voorzie-
ningen kunnen aanbieden tijdens 
onze activiteiten.

Wat mag de Gijzenzelenaar ver-
wachten op jullie activiteiten?
Anja: Onze caravan doet dienst als 
bar waar mensen kunnen genieten 
van een drankje en een hapje. Het 
Gijzelaarke van de familie De Pels-
maecker wordt heel graag genut-
tigd. Wat we merken is dat mensen 
eigenlijk niet veel nodig hebben 
om zich te amuseren: gezellig 
samen zijn is wat ons drijft. De 
straat wordt afgezet en de kin-
deren kunnen op straat spelen. 
De  plaatselijke cafés zijn uit het 
dorpsbeeld verdwenen en met dit 
initiatief brengen we mensen terug 
samen. Op zondag openen we onze 
Bar des Amis om 11 uur. In de 
voormiddag krijgen we dan enkele 
groepen wielrenners over de vloer 
en daarna stroomt er meestal veel 
volk binnen. Op 30 april houden we 
onze activiteit op zaterdag van 16 
tot 24 uur.

Waar halen jullie de middelen 
vandaan om alles in te richten? 
En wie engageert zich voor het 
project?
Anja: De middelen komen uit het 
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leaderproject en de gemeente 
steunde ons ook. We hebben al 
geïnvesteerd in materiaal zoals 
tafels en stoelen. We dienden ook 
een dossier in voor het project 
Buurten op de buiten bij de Koning 
Boudewijnstichting en werden 
geselecteerd. We volgden uit inte-
resse een vorming. Het gekregen 
budget gebruikten we om ons ini-
tiatief nog verder uit te bouwen. 
We investeerden zo in sfeervolle 
verlichting en in een degelijke frigo 
om onze dranken te koelen in de 
caravan. We moeten telkens goed 
kunnen aantonen wat we met de 
centen doen via een evaluatie-
rapport. Zo’n activiteiten organise-
ren kost uiteraard ook telkens geld: 
een verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid, een vrijwilligersver-
zekering, huurgeld voor het zaaltje, 
budget om drank in te kopen, enz. 

Daarnaast is er een vaste kern 
van vrijwilligers die zich schaart 
achter het project: buurvrouw Sara, 

Steven, Bart, Riet en Anja uit Gijzel, 
Christophe uit Gontrode, Kathleen 
en Ivan uit Landskouter. Maar we 
zoeken nog altijd mensen die zich 
vrijwillig engageren om mee te 
helpen bij de activiteiten. 

Corona gooide wat roet in het 
eten bij de eerste activiteiten. 
Wat zijn jullie plannen voor de 
nabije toekomst?
Anja: Met de bescheiden winst 
die we maken, kopen we nieuwe 
spullen aan. Zo hebben we bij-
voorbeeld palletbanken van gratis 
hout gemaakt en hebben we kus-
sens gekocht om zo twee gezellige 
zithoeken te creëren. We willen in 
de toekomst ook volksspelen, een 
grote vier op een rij of andere ani-
matie voor de kinderen kunnen 
aanbieden. Volwassenen moeten 
zich kunnen ontspannen maar we 
willen ook de kinderen een mooie 
tijd laten beleven. We denken er 
ook aan om eens een outdoor 
cinema te organiseren waarbij we 

een tekenfilm voor de jongsten en 
daarna een film voor volwassenen 
programmeren. Als we wat meer 
middelen hebben, willen we ook 
eens een live muziekbandje vragen 
om wat rustige muziek te spelen. 
We willen vooral verder een posi-
tief initiatief zijn en absoluut geen 
hinder veroorzaken in de buurt. 
Mensen mogen er zeker van zijn 
dat we hun nachtrust niet zullen 
verstoren en enkel mensen bij 
elkaar willen brengen op een ont-
spannen en gezellige manier. 

Waar dromen jullie nog van met 
Bar des Amis? 
Anja: We willen er verder de posi-
tieve spirit inhouden. De mensen 
amuseren zich en willen met ple-
zier terugkomen.

Meer info of vrijwilliger 
worden bij Bar des Amis
Anja.van.de.walle2@telenet.be  
of FB Bar des Amis Gijzel 

Samenleving



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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Aangenaam pauzeren op het traject 
van de fietssnelweg in Oosterzele

De fietssnelweg F417 is erg belangrijk voor onze 
gemeente. Op termijn zal die weg Gent en Zotte-
gem verbinden. Oosterzele wil dat traject omvor-
men tot een aangenaam parcours voor jong en 
oud. We plaatsten al een eerste bank om even te 
pauzeren, maar er zijn meer plannen zoals een bal-
kenparcours en sneukelhaag.

De gemeente plaatste een eerste bank op de fiets-
snelweg, ter hoogte van het bosperceeltje aan de 
Hofkouter. Er volgen er nog op het deel van de 
fietsweg tussen Balegem en Scheldewindeke, meer 
bepaald ter hoogte van de basisschool GILO Bale-
gem en een ter hoogte van Walzegem. Op die manier 
kunnen fietsers een aangename pauze inlassen op 
hun tocht.

Op sommige locaties plant de gemeente extra bele-
veniselementen voor kinderen. Op de locatie van de 
eerste bank staat al een klein balkenparcours naast 
de nieuw aangelegde takkenril. Iets verderop, rich-
ting het station van Moortsele, zijn er plannen voor 

een sneukelhaag en een fotogeniek kader dat het 
landschap letterlijk inkadert. Waar mogelijk legt de 
gemeente langs het hele traject bloemrijke, biodi-
verse bermen aan.

In het deel tussen Balegem-Zuid en de grens met 
Zottegem werd bij de opening destijds een pick-
nicktafel met fietspomp geplaatst. Samen met alle 
andere initiatieven moet de fietssnelweg uitgroeien 
tot een aangenaam belevingsparcours en mensen 
aansporen om meer te fietsen.

Gootbos breidt uit

De oude VRV (Vereniging voor Veeteelt)-site in Ooster-
zele wordt al enkele jaren niet meer gebruikt door het 
ILVO. Eind januari plantte Agentschap Natuur en Bos op 
het perceel achter de gebouwen ongeveer 1500 bomen 
en een 1000-tal struiken via samenwerking met een soci-
ale werkplaats. Dit is goed voor een bebossing van 3,2 
ha. De bosuitbreiding was mogelijk door een eenvoudige 
eigendomsoverdracht tussen de twee overheidsdiensten.

Aangezien dit perceel (zie kaart, geel) binnen Natura 
2000 (zie kaart, groene lijn) valt en aansluit op het 
bestaande habitatbos, is dit een mooie realisatie in het 
kader van de bosuitbreiding voor de Europese natuur-
doelen. De gemeente stelde ook de vraag om in dit bos 
een wandelpad aan te leggen. 

De aanplanting staat ondertussen ook op de bosteller, 
waar alle bosuitbreidingen in heel Vlaanderen worden 
bijgehouden. Zoek onder de naam “Gootbos” op  
www.bosteller.be/deelnemers.

Leefmilieu
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Moeten we elk  
wespennest verdelgen?

Het antwoord op deze vraag is kort en simpel: nee! 
Integendeel zelfs. Het klinkt misschien raar, maar 
wespen zijn onze bondgenoten.

Wespen zijn van nature vleeseters. Ze vangen enorm 
veel insecten in onze (moes)tuin en in de natuur. Eigen-
lijk zijn ze een natuurlijk verdelgingsproduct. Boven-
dien zijn ze ook tuk op vliegen en muggen. Vliegende 
beestjes waar iedereen minder dol op is. 

Moeten we dan elk nest laten hangen?
Dat hangt af van waar het nest zich bevindt. Ergens 
achteraan in de tuin is de hinder veel minder dan bij-
voorbeeld aan de achterdeur. Op die plaats laat je de 
diertjes best gewoon hun natuurlijke werk doen. Is er 
iemand binnen de familie allergisch aan wespengif, dan 
neem je uiteraard best geen risico’s en laat je het nest 
weghalen.

Waarom hebben we zo een schrik van wespen?
We denken dat een wesp zonder reden de aanval inzet. 
Dat is eigenlijk niet zo. Zoals de meeste dieren gaat 
een wesp in de aanval als ze zich in het nauw gedreven 
voelt. Slaan en wegspurten geeft dus een verkeerd sig-
naal. Best laat je de wesp met rust en wandel je weg. 
Je zal zien dat de wesp gewoon afdruipt.

De wesp is meestal op zoek naar zoetigheid op het 
einde van de zomer. De larven binnen het nest pro-
duceren dan geen zoet braaksel meer, dus de werk-
ster gaan op zoek naar andere bronnen. En laten wij 
mensen ook best fan zijn van zoet….

Meer info
www.wespennest.vlaanderen

Succesvolle paddenoverzetacties

In de loop van februari ontwaken heel wat amfibieën 
uit hun winterslaap. Ze trekken dan massaal naar beken 
en poelen om voor nageslacht te zorgen. Vaak moeten 
ze daarvoor een drukke straat oversteken met gevaar 
voor hun eigen leven. 

Natuurpunt helpt de dieren veilig de overkant berei-
ken. De gemeente plaatst schermen en emmers en 
de vrijwilligers van Natuurpunt Oosterzele brengen ze 
manueel naar de overkant. In Oosterzele zijn er over-
zetplaatsen in de Lembergestraat, Hoek ter Hulst en 
de Turkenhoek. Dit jaar redden we 1.512 padden, 262 
kikkers en 11 salamanders (zie tabel).

Als de werken van Aquafin in de Lembergestraat vol-
gens plan verlopen, kunnen de amfibieën het volgende 
trekseizoen gebruik maken van amfibieëntunnels.

Overzetcijfers 2022 Lembergestraat Hoek ter Hulst Turkenhoek TOTAAL

Padden 105 236 1.171 1.512

Kikkers 243 9 10 262

Salamanders 3 2 6 11

Meer info
www.natuurpuntoosterzele.be
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Laat je kat 
chippen en 
registreren

Dankzij de chip ben je snel op de 
hoogte als je kat gewond is geraakt of 
verloren is gelopen. Het chippen en 
registreren is verplicht en gebeurt bij 
een dierenarts. De chip is zo klein als 
een rijstkorrel en het dier heeft er geen 
last van. De registratie gebeurt in de 
databank CatID. Verhuis je? Pas dan 
zelf je adres aan in CatID of laat je die-
renarts dit doen (www.catid.be).

Verkoop je een kat of geef je ze gratis 
weg? Dan moet ze vooraf geregistreerd 
én gesteriliseerd/gecastreerd zijn.

GAIA geeft 
Oosterzele 
een score 
van 81%

Op basis van de resultaten van een 
enquête met meer dan zestig vragen 
en 10 speerpunten maakte GAIA een 
ranking op. Ze onderzochten o.a. de 
aanwezigheid van een schepen van 
Dierenwelzijn, sensibilisering van de 
bevolking, een beleid rond zwerf-
katten, de afwezigheid van levende 
dieren op markten, kermissen en 
braderijen, een verbod op knallend 
vuurwerk, en de onmogelijkheid om 
een vergunning voor thuisslachtin-
gen te verkrijgen.

De gemeente Oosterzele draagt die-
renwelzijn hoog in het vaandel en 
zet de komende jaren nog meer in 
op sensibilisering en een diervrien-
delijk beleid. Een gemeente waar het 
ook voor dieren goed vertoeven is.

Leefmilieu

Voorzie voldoende 
drinkwater voor je 
huisdier

De zomer is in aantocht. Voorzie altijd voldoende vers drinkwater 
voor je huisdier(en). Zit je dier buiten in een kennel terwijl je zelf 
aan het werk bent? Voorzie dan extra water bij warme dagen.
Ook runderen hebben veel drinkwater nodig omdat ze meer drin-
ken dan voeder opnemen. 
Test regelmatig de kwali-
teit van het water en hou 
de drinkbakken schoon. Als 
water besmet is met bacte-
riën (bv. door dode vogels) 
kunnen vooral jonge runde-
ren ziek worden. 

Laat je afval niet achter

Dagelijks ontvangt de gemeente klachten over sluikstort. Sluikstor-
ten is het doelbewust dumpen van afval. Het gaat vaak om grote 
stukken afval, bouw- of sloopafval maar ook om glas, autobanden, 
frituurolie, slachtafval, enz. Bepaalde mensen laten het na om hun 
vuilnis te recycleren op het containerpark.

De gemeente heeft een GAS-reglement opgemaakt waarbij sluik-
storters boetes krijgen van 500 euro plus 150 euro opruimkosten. 
Een gepeperde rekening voor afval dat je makkelijk naar het recy-
clagepark kan brengen tegen een schappelijke prijs. In Oosterzele 
hangen op diverse plekken ook camera’s. Laat je afval dus niet 
achter en hou een oogje in het zeil zodat we sluikstorten kunnen 
vermijden.
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Inname openbaar domein

Vanaf 2 mei 2022 is er een nieuw 
retributiereglement voor tijdelijke 
innames van het openbaar domein. 
Het bestaande reglement en de 
tarieven worden vereenvoudigd.

De administratiekost van 15 euro 
voor iedere aanvraag blijft behou-
den, maar verder is er enkel nog 
sprake van één tarief in plaats van 
drie (0,50 euro - 0,80 euro – 1 euro).

Neem je de openbare weg langer 
dan 2 dagen in? Dan betaal je 
voortaan 0,80 euro/m² per dag 
vanaf de start van de inname. De 
aanvraagtermijn wordt verkort tot 
5 dagen. Dien je je aanvraag laattij-
dig in? Dan is het niet zeker dat je 
aanvraag nog verwerkt kan worden 
en betaal je een bijkomende kost 
van 50 euro.

Voor welke werken moet je 
een vergunning aanvragen?

• Inname van parkeerplaatsen, 
voet- en fietspaden voor het 
plaatsen van een verhuis wagen 
en -lift, leveren van materialen, 
…

• Het plaatsen van containers, 
bouwmaterialen, … op het 
openbaar domein.

• Het leveren en plaatsen van 
bouwmaterialen waarbij de rij-
baan tijdelijk bezet wordt door 
een vrachtwagen, kraan, werk-
zone, …

• Inname van de straat voor een 
buurtfeest of activiteit, …

• …

Dien je aanvraag digitaal in 
vanaf mei
In de loop van de maand mei 
 schakelen we over naar een nieuw 
systeem. Je kunt vanaf dan je aan-
vragen enkel nog digitaal indienen 
en betalen. Het bestaande formu-
lier kun je dan niet meer gebrui-
ken. Op de gemeentelijke website 
vind je altijd de correcte aanvraag-
methode.

Meer info 
Info over de omschakeling naar de 
digitale aanvraag en betaling: via 
de gemeentelijke infokanalen.

www.oosterzele.be

Doe mee aan onze bebloemingswedstrijd

Fleur onze gemeente mee op, neem deel aan onze 
bloemenwedstrijd en maak kans op een leuke prijs! 
Elke Oosterzelenaar kan deelnemen. Je vergroot op 
die manier mee de biodiversiteit in onze bij-vriende-
lijke gemeente.

Je kunt deelnemen in drie categorieën:
• de mooiste siertuin
• bebloeming van de gevel van een woning of appar-

tement of een aangelegd geveltuintje
• de meest ecologische tuin (natuurlijke tuin)

Tijdens de zomermaanden bekijkt een jury alle inzen-
dingen en kent een score toe. De officiële prijsuitreiking 
vindt plaats in september. Raadpleeg het reglement op 
www.oosterzele.be.

Samen met lokale handelaars
De wedstrijd zet inwoners aan om bloemen te kopen 
bij de vele lokale bloemenkwekers en - handelaars die 

Oosterzele rijk is. Het bestuur reikt prijzen in de vorm 
van Oh-bonnen uit en ondersteunt zo ook de lokale 
handelaars.

Per categorie kun je een Oh-bon met deze waarde 
winnen:

• eerste prijs: 150 euro
• tweede prijs: 100 euro
• derde prijs: 40 euro
• vierde prijs: 30 euro
• vijfde prijs: 20 euro

Alle andere deelnemers met een quotering van de jury 
ontvangen een aandenken.

Het inschrijvingsformulier vind je:
• op www.oosterzele.be (rubriek ‘nieuws’)
• aan de balie van het gemeentehuis en de bibliotheek

Vergunningen/milieu
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Landbouw

Vernieuwde brochure  
Van alle markten thuis

Wil je als land- of tuinbouwer een nieuwe activiteit 
(zoals thuisverkoop, landbouweducatie, zorgboer-
derij, hoeveterras, teambuilding, …) ontwikkelen 
op je bedrijf? Dan is deze vernieuwde brochure met 
info fiches een handig instrument om je op weg te 
helpen in de wet- en regelgeving, communicatie, pro-
motiekanalen en subsidies. Aanvullend vind je een 
overzicht van (Oost-Vlaamse) organisaties die je met 
raad en daad bijstaan.

De brochure is aan een derde druk toe. Een aantal 
nieuwe activiteiten zoals kamperen op de boer-
derij, energie produceren, ecosysteemdiensten 
 aanbieden, … zijn toegevoegd.

Bestel je papieren exemplaar via   
landbouw@oost-vlaanderen.be of download je 
digitaal exemplaar op www.oost-vlaanderen.be
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Huis van het kind

Het Huis van het kind organiseert dit voorjaar boei-
ende activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis. Voor 
de infoavonden of webinars moet je wel vooraf 
inschrijven via huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be,  
09 339 04 10 of via het googleformulier (link bij 
facebook evenement). Volg de facebookpagina Huis van 
het Kind Zottegem voor meer info. 

Opvoeden in een  eenoudergezin
donderdag 12 mei van 19.30 tot 21.30 uur

Eenoudergezinnen zijn geen nieuw fenomeen, ze 
komen steeds vaker voor in onze samenleving. Wie 
door scheiding of overlijden plots zonder partner de 
opvoeding van (jonge) kinderen moet verderzetten, 
staat voor een immense opdracht. Op het eerste 
gezicht lijkt dit misschien onmogelijk … maar dat is 
het niet. In deze sessie focussen we op de impact die 
het ‘alleen vallen’ voor een ouder heeft. We maken 
tijd voor vragen en eigen inbreng of getuigenissen van 

de deelnemers. En we zoeken samen naar manieren 
om met deze opvoedingssituatie om te gaan, zowel op 
emotioneel als praktisch vlak. Vooraf inschrijven. 

Mamagroep
maandag 9 mei en 13 juni van 9.30 tot 11.30 uur

Mama-zijn roept veel twijfels, vragen en gevoelens 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 opvoedingsconsulente Tatjana Van derschueren. 
We bespreken telkens een thema. Jouw kindje is ook 
welkom. De mamagroep komt samen op 9 mei en 13 
juni. Onthaal vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur en 
ronden af rond 11.30 uur. Meld je op voorhand aan via 
huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be of 09 339 04 10.

Volg ons nu ook op                  @carrefourmarketscheldewindeke&olg ons nu ook op                  @carrefourmar
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Opvoeding

Plezant naar dromenland
donderdag 2 juni van 19.30 tot 21 uur

Soms hebben kindjes moeite om zelfstandig in slaap te 
vallen, ze worden midden in de nacht wakker en willen 
niet meer slapen zonder mama of papa in de buurt. 
Als ouder sta je vaak voor een grote uitdaging. Helaas 
bestaat er geen wondermiddel om je kind elke nacht 
te laten slapen als een roos. Maar met goede slaapge-
woonten en door positief te reageren op het slaapge-
drag van je kind, kom je gelukkig al een heel eind. En 
jong geleerd is oud gedaan. Deze praktische workshop 
is een aanrader voor ouders van kinderen tussen 2,5 en 
6 jaar die thuis aan de slag willen gaan met het opbou-
wen van een slaapstructuur en goede slaapgewoonten. 
In samenwerking met CM. Schrijf je in via www.cm.be/
agenda (beperkt aantal deelnemers).

Baby aan boord
woensdag 8 juni van 18.30 tot 21.30 uur

Infobeurs over volgende onderwerpen: levenswijze 
tijdens de zwangerschap, relaxatie en arbeid, beval-
ling, verblijf op de materniteit, verzorging van de 
baby, borst/flesvoeding, enz. Gratis - inschrijven niet 
nodig. Locatie: Auditorium - route 111, Godveerdegem-
straat 69.

Meer info
dienst materniteit,  
materiniteit@sezz.be of 09 364 87 60

Fiets ze veilig
dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.30 uur

Uitwisseling tussen ouders over kinderen op de fiets 
in het verkeer. Een infoavond rond verkeersveiligheid 
vanuit fietsstandpunt, meteen de perfecte voorberei-
ding op de workshop fiets(je)vaardig van 21 september.

Twinkeltje

In Twinkeltje kun je baby- en kinderkledij tot maat 128, 
allerlei spullen voor de baby- of peuteruitzet en speel-
goed ruilen. Het werkt als volgt:

1. Je brengt proper gewassen kinderkledij of ander 
bruikbaar materiaal naar Twinkeltje. 

2. Elk stuk dat je binnenbrengt, wordt geteld en 
bezorgt je punten op je klantenkaart. 

3. Met je punten kun je naar hartenlust shoppen in 
Twinkeltje, onmiddellijk of bij een volgend bezoek.

Twinkeltje is open op maandag van 9 tot 12 uur en 
van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 
16.30 uur. 

Spelenderwijs
woensdag van 13.30 tot 16 uur 

Elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur zijn 
(groot)ouders en kinderen welkom tijdens het ont-
moetingsmoment ‘Spelenderwijs’. Een keer per maand 
plannen we een leuke begeleide activiteit, volledig 
gratis en zonder inschrijvingen: 
woensdag 11 mei: Ketchup is ook een groente
woensdag 15 juni: Allemaal slijm

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 onder-
wijs. De Katrol Zottegem geeft voorrang aan kinderen 
uit het basisonderwijs. Na een kennismakingsgesprek 
kan een student uit een sociaal-agogische opleiding of 
uit de lerarenopleiding, in samenspraak met de ouders, 
op een creatieve manier hulp bieden bij het huiswerk. 
De studieondersteuning vindt minimum 2 maal per 
week plaats bij het gezin thuis.

De contactpersonen van De Katrol zijn altijd tele-
fonisch 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.zottegem.be.

Meer info
Huis van het Kind
Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem



We zijn er ook nu voor jou
We dragen zorg voor de veiligheid van onze klanten én die van 
onze medewerkers

Vragen?
Neem contact op met Familiehulp of bekijk www.familiehulp.be

Wij bieden een contract van onbepaalde duur.

Voor meer info of sollicitatie: Isabelle.vermoesen@familiehulp.be
of 0473/402264

Zin in een job als poetshulp, poetsvrouw, schoonmaker of 
schoonmaakster? Heb je een warm hart voor zorgbehoevende 
mensen? Dan is werken bij Familiehulp iets voor jou!

Familiehulp levert zorg aan huis vanuit kleine, zelforganiserende teams 
bestaande uit verzorgenden en huishoudhulpen.

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de cliënten uit
jouw regio.

Jouw taken binnen het team:

 Je poetst de woningen van onze zorgbehoevende cliënten
 Je wast en strijkt als de cliënt dit wil
 Je hebt aandacht voor de noden van de cliënt

Voor een job als huishoudhulp heb je geen ervaring of specifiek
diploma maar wel goesting nodig

Huishoudhulp zorgverlening regio
Oosterzele 20 uur of bespreekbaar 
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Mondialisering

Een vlindereffect in Bangladesh,  
met de financiële steun van Oosterzele

Ken jij het vlindereffect? Het 
toont aan hoe één vlinder, op 
één plek in de wereld, met één 
vleugelslag een ketting van 
weersveranderingen in gang kan 
zetten, met een tornado in een 
ander continent tot gevolg.

De beweging voor volksgezondheid 
GK uit Bangladesh heeft meer dan 
duizend community health wor-
kers in dienst. Vooral plattelands-
vrouwen met een stevige opleiding. 
Zij verlenen gezondheidszorg tot in 
de verste uithoeken van het land. 
Babli Akhter is één van hen. Babli 
volgde de opleiding tot gezond-
heidswerker in het vormingsinsti-
tuut van GK. 

Studeren is niet voor alle Benga-
lese jonge vrouwen weggelegd, 
onderwijs is immers duur. Dank-
zij de samenwerking met organi-
satie WSM, zijn er kwalitatieve én 
betaalbare op leidingen mogelijk. 
Zo kunnen jongeren die het thuis 
financieel niet breed hebben, toch 
naar school. 

Als gezondheidswerker is Babli ver-
antwoordelijk voor zo’n vijf- tot zes-
duizend mensen. Ze doet haar job 
vol overgave. Gedreven vertelt ze 
over die keer dat ze een zwangere 
alleenstaande vrouw opvolgde. 
Over hoe ze aan haar zijde bleef, 
tijdens en na de bevalling. Sinds-

dien krijgt Babli het vertrouwen 
van vele andere jonge moeders. 
Ook oudere patiënten rekenen op 
haar goede zorgen. Ze is erg geliefd 
in de dorpen die ze bezoekt en in 
het lokale gezondheidscentrum 
waar ze werkt.

Door jaarlijks honderden vrouwen 
op te leiden, kan GK aan duizenden 
mensen medische zorgen en advies 
verlenen. De eigen ziekteverzeke-
ring maakt medische kosten betaal-
baar voor meer dan een miljoen 
aangesloten leden. En bij de over-
heid dwingt GK sociale bescherming 
af, voor iedereen. Over een storm 
van veranderingen gesproken!

De gemeente Oosterzele steunt 
Babli en GK. En met een  financiële 
gift aan WSM kan ook jij het 
vlinder effect versterken. Je gift is 
welkom op de giftenrekening van 
WSM: BE41 8900 1404 3510 - BIC 
VDSPBE91. Een gift vanaf 40 euro 
geeft recht op een fiscaal attest 
voor belastingvermindering. In de 
mededeling vermeld je : Oosterzele 
– vlindereffect.

WSM
De ngo WSM komt op voor 
het recht op waardig werk 
en sociale bescherming en 
wil armoede en uitsluiting 
bestrijden en voorkomen. 
Een actuele missie, want 
wereldwijd kunnen drie op 
vier mensen niet waardig 
leven van hun harde werk. 
Om structureel iets aan dit 
onrecht te veranderen werkt 
WSM samen met bijna 100 
sociale bewegingen in meer 
dan 20 landen in Afrika, 
Azië, Latijns-Amerika én in 
België: vakbonden, mutua-
liteiten, microkredietinstel-
lingen, vrouwen-, jongeren- 
en ouderenorganisaties. De 
gezondheidsorganisatie GK 
in Bangladesh is één van die 
bewegingen. 

Contact: Katrien Liebaut – 
Fondsenwerving   
(katrien.liebaut@wsm.be)
02 246 36 79
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Beginnerscursus Apple iPhone 
woensdag 18 en 25 mei en 1 en 8 juni  
van 9 tot 11.30 uur

Gebruik je voor het eerst een iPhone en wil je hierover 
graag wat meer weten? Dan is deze snelcursus iets voor 
jou! Stap voor stap leren we de basisaspecten van de 
iPhone kennen. De geheimen van dit toestel worden 
onthuld in vier sessies van tweeënhalf uur. Iedere les 
omvat een stukje theorie gevolgd door een paar prak-
tische oefeningen. We bespreken ook een aantal goede 
boeken om je te ondersteunen. 

Een greep uit de leerstof:
• de iPhone: alles begint bij de basis 
• e-mail en internet met je iPhone
• contacten en apps downloaden
• foto’s, video en muziek

Info en inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 30 euro

De Bib Digitaal 
Digitaal betalen - hoe werkt het?
donderdag 9 juni van 14 tot 16 uur

‘Digitaal betalen’ is voor velen erg belangrijk gewor-
den. Het is een van de evoluties die door de corona-
pandemie nog versneld zijn.

Wat komt er in deze cursus allemaal aan bod? De 
verschillende soorten bankkaarten, betalen met een 
smartphone, Payconiq by Bancontact en betalen op 
het openbaar vervoer. Beslist een aanrader!

Info en inschrijven 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 5 euro

In en rond de ‘cloud’ 
donderdag 23 juni van 14 tot 16 uur

Tegenwoordig hoor je vaak 
de digitale term ‘cloud’. 
Wat betekent die nu eigen-
lijk en hoe maken we er, 
vaak zonder het te weten, 
gebruik van? 

Werken in de cloud is het verhuizen van software en 
documenten van de computer of smartphone naar het 
internet. Deelnemers aan deze cursus maken allereerst 
kennis met het concept en de basiskennis van werken 
in de cloud en leren wat de voor- en nadelen ervan zijn. 
Het is een relevante cursus voor iedereen die zich wil 
verdiepen in het opslaan van software en data, zowel 
op privégebied als binnen het bedrijfsleven. 

Breng gerust je eigen laptop, smartphone of tablet mee 
(maar dit is niet verplicht). 

Info en inschrijven 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 5 euro

De beste apps 
donderdag 30 juni van 14 tot 16 uur

Wie gebruik maakt van een smart-
phone of iPhone maakt auto-
matisch gebruik van apps. Een 
mobiele applicatie of kortweg app 
is een klein computerprogramma 
ontworpen om te draaien op een 
smartphone, smartwatch, tablet of een ander mobiel 
apparaat. Met behulp van apps is het mogelijk om een-
voudig extra functies aan een mobiel apparaat toe te 
voegen. Zo zijn er ook apps waarmee je veilig kan inlog-
gen en transacties doen, zoals de itsme-app.

Inhoudelijk kunnen apps variëren van sport-, weer- 
of nieuwsapplicaties tot toepassingen voor of over 
 internetbankieren, boeken, fotografie, koken, muziek, 
routenavigatie, spelletjes, … In deze sessie bespreken 
we een aantal populaire apps zoals Buienradar, NMBS, 
De Lijn, mobiel parkeren met de 4411-app, itsme en 
Stocard.

Info en inschrijven 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 5 euro

Een nieuwe wereld  
gaat voor je open… in de bib!
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Bibliotheek

Bibliotheek & Toerisme  Oosterzele 
i.s.m. Cultuursmakers Land van Rode 

Wijn, cultuur en gastronomie in  
het spoor van de ‘Tour de France’
woensdag 1, 8, 15 en 22 juni van 19.30 tot 22.30 uur

Dat de ‘Tour de France’ een populaire wielerronde bij 
Vlamingen is, is een feit.

Maar wat dacht je van een Tour de France door schitte-
rende wijngebieden, historische steden, mooie beziens-
waardigheden en gastronomische klassiekers uit deze 
regio’s?

In vier avonden reizen we door 
wijngebieden als  Champagne, 
Elzas, Jura en Savoie, Loire, 
Bourgogne, Rhône, Provence, 
Languedoc, Bordeaux en het 
zuidwesten. We proeven tien 

heerlijke wijnen van bekende en minder bekende of 
onbekende domeinen. Een ware ‘ontdekkingstour’ over 
wijn, cultuur en gastronomie. Sabine De Boose is ge-
diplomeerd Sommelier Conseil aan de Vlaamse Wijn-
academie en Université du Vin de Suze la Rousse en 
gepassioneerd door (Franse) wijn en gastronomie.

Prijs: 80 euro voor de 4 avonden 
(wijnen inbegrepen). 
Max. aantal deelnemers: 18

Meer info en inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be | 
0497 35 61 96 | sabine.deboose@skynet.be

Bibliotheek Oosterzele  
i.s.m. Avansa regio Gent
Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die 
het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit 
staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: standaard-
prijs | reductieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is 
er voor mensen met een beperkt pensioen, éénouder-
gezinnen met kinderen, studenten, … Werkzoekenden 
en mensen met een verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds genieten het sociaal tarief. Neem con-
tact op met Avansa regio Gent (09 224 22 65) voor de 
kortingsvoorwaarden.

Jazz in little Belgium
maandag 9 en 16 mei van 19.30 tot 22 uur
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Wat is de impact van Belgen (musici en 
uitvinders) op de jazzgeschiedenis? 
Aan de hand van talrijke luister- en kijk-
voorbeelden leer je jazz beluisteren 
terwijl de typische uitvoeringspraktij-
ken worden toegelicht. We vergelijken 
daarbij Amerikaanse jazzmusici met 

Belgische initiatieven. Maarten Weyler vertelt over jazz, 
vanaf het ontstaan van de stijl tot op vandaag. Gaan-
deweg worden de vele genres en stijlperioden grondig 
behandeld. Deze cursus geeft je een basiskennis van 
de jazzgeschiedenis en een grondige kennis van de Bel-
gische jazzscene.

Info en inschrijven 
Bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 22CF9726
Prijs: € 26 | € 20 | € 13

Infosessie  
Mens- en milieu vriendelijk  
bouwen en wonen 
donderdag 12 mei van 20 tot 22 uur

Leer waarom mens- en milieu-
vriendelijk (ver)bouwen ook 
op maat van jouw project 
en budget mogelijk is. Waar 
vind je correcte informatie en 
bij wie kan je terecht met je 
vragen? Je krijgt in een notendop een doe-wijzer en 
uiteraard tonen we je inspirerende realisaties uit de 
praktijk. Na deze boeiende infosessie kun je aan de 
slag om jouw mens- en milieu vriendelijke bouwproject 
te realiseren.

In samenwerking met VIBE vzw

Info en inschrijven 
Bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 
met vermelding van de cursuscode: 22AS9533
Prijs: € 8 | € 6 | € 4

© VIBE VZW
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CULTUUR
zondag 22 mei om 11 uur
MUZIEK

Apero Klassiek
Celine Debacquer & Nils Gistelinck – Al Ayre Espanol
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.
In samenwerking met SAMWD en CC Zoetegem.
Prijs: 6 euro (-26) - 10 euro (standaard)

Volgende voorstellingen zijn volzet en/of  verplaatst. 
Je kan intekenen op de wachtlijst via  
www.gcdekluize.be:

• vrijdag 21 januari: Wim Opbrouck Singalong Songbook 
➞ verplaatst naar vrijdag 14 oktober

• zondag 23 januari: Kapitein Winokio – Chillen op 
je billen ➞ verplaatst naar zondag 22 januari 2023
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CNC Operator

OVER RF-TECHNOLOGIES: MISSIE EN WAARDEN

duidelijke missie: RF-Technologies heeft een 
As a market leader, we inspire the European construction sector*
by designing, manufacturing and marketing outstanding products 

* (yes, even our competitors)

Om deze missie tot een goed einde te brengen, delen we waarden 
die ons samen sterk maken:
Fire: With passion every day…
Integrity: …we do the right thing for our customer and our colleague
Responsibility: …we keep our promises,
Excellence: …and we focus on outstanding results!

HET INTEGRATIETRAJECT 

Voor deze functie wordt een gestructureerd inlooptraject on-the-job 
voorzien dat onder andere zal bestaan uit interne opleidingen, 
praktijkopleidingen in productie en externe opleidingen. 

Solliciteren kan via: hr@rft.be

 

Rf-Technologies NV/SA | Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele  
www.rft.be | info@rft.be | +32 9 362 31 71 

 

 1  -  Functieomschrijving IT-projectleider  JDW 

 

IT Projectleider 
 

 
Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van 
morgen. We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging. 
 
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

In de loop van 2021 stappen we over naar een nieuwe versie van ons ERP-pakket (van Axapta 2009 
naar Dynamics 365, Finance & Operations) en om die upgrade in goede banen te leiden zoeken we 
een projectleider. Na dit project word je het aanspreekpunt voor ERP gerelateerde deelprojecten, 
vragen, best practices, … 
 
DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJ F 

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 zal je goed moeten begrijpen wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, e-
commerce,...) en achterliggende flows identificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek moeten gaan 
naar een gepaste oplossing, deze implementeren en opleiding aan de collega’s voorzien. 
 
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t en haar zusterbedrijven harmoniseren. 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

•  Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend 
met de technische haalbaarheid, het budget, de timing, de bestaande structuren,.... 

•  Je analyseert bestaande flows en je weet die om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software. 

•  Je verzorgt op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en je 
waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

•  Je zorgt voor een vlot Change Management proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens de realisatie van de projecten. 

•  Je implementeert uniforme processen tussen de zusterbedrijven en communiceert hiervoor op 
een correcte, vlotte manier. 

•  Je  bevordert en stimuleert continu de ontwikkeling en de verbetering van de de gebruikte 
processen en tools. 

•  Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT. 

  

PROFIEL  

•  Je hebt een Bachelor in een informaticarichting of equivalent door ervaring 
•  Je hebt kennis van en ervaring met ERP (idealiter Dynamics 365) 
•  Grondige kennis van Office 365 applicaties (Office/Sharepoint/apps/…) 
•  Goede kennis Nederlands en Engels  

 

Rf-Technologies is een prominente Europese speler in gespecialiseerde brandwerende oplossingen voor de bouwsector. 
Als hedendaags productiebedrijf werd Rf-Technologies in 2019 bekroond met de prestigieuze erkenning als 
“Factory of the Future”.

Dankzij continue R&D investeringen is Rf-Technologies in Europa erkend als technologisch leider en voorbeeld in de sector. 

Dit heeft zich vertaald in marktleiderschap in een groot aantal landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Portugal. 
In de afgelopen jaren hebben wij een netwerk van distributiepartners uitgebouwd in alle landen van Europa en Noord-Afrika. 

Onze producten beschermen ondertussen talrijke prestigieuze gebouwen (o.m. ziekenhuizen, hotels, commerciële centra…) 
in een 30-tal landen. 

Rf-Technologies is een dynamisch familiebedrijf, met beslissingscentrum in België, dat een gemiddelde jaarlijkse groei van 8% 
realiseert sinds 2002 

Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een CNC Operator om ons team te 
versterken.

 
 

 

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Je staat in voor het bedienen van de CNC-gestuurde machines voor het bewerken van brandwerende platen. Je wordt tewerkgesteld in de 
afdeling die aan de basis ligt van het assemblageproces. Opdrachten krijg je van de coördinator en/of productieleider. 

 

 

PROFIEL

• diploma Technische richting (Hout)
• technisch inzicht 
• ervaring met CNC gestuurde machines
• bereid in 2 ploegen te werken
• een basiskennis PC
• kwaliteitsbewuste houding
• grote zelfstandigheid

Een heftruckattest behaald hebben is een pluspunt

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je bedient de CNC-gestuurde machines en voert vervolgens de nodige kwaliteitscontroles uit op de bewerkte stukken. Ook zorg je voor het 
aanbrengen van de nodige grondstoffen. Alle taken worden uitgevoerd met respect voor veiligheids-, productie- en kwaliteitsvoorschriften.
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Jeugd

Dien je aanvraag voor een  speelstraat in!

Wil je je kinderen graag laten 
ravotten in je eigen straat? Dien 
dan een aanvraag voor een 
speelstraat in. Een speelstraat is 
een straat die tijdens bepaalde 
dagen en uren afgesloten wordt 
voor gemotoriseerd verkeer. 
Zo kunnen kinderen veilig en 
ongehinderd op straat spelen. 
Enkel bewoners en hulpdiensten 
mogen nog stapvoets door de 
straat rijden.

Meer info
www.oosterzele.be
Vraag een gesprek aan via  
jeugddienst@oosterzele.be

Inclusief sporten en spelen! 

Sinds 2013 is de speelpleinwerking in Oosterzele inclu-
sief. Ook op onze sportkampen zijn kinderen met een 
beperking vanaf nu welkom. Zo kunnen alle kinderen 
een volledige dag sporten en spelen op site de Kluize! 
Ook BKO Het Vinkemolentje verwelkomt kinderen met 
een beperking. 

Wil je je kind inschrijven voor een dag inclusief sport- 
en spelplezier? Maak dan vooraf een afspraak (voor 31 
mei) via jeugddienst@oosterzele.be. Zo leren we elkaar 
beter kennen en kunnen we ons optimaal voorbereiden 
om de nodige ondersteuning te bieden. 



Sales Manager België - Luxemburg

OVER RF-TECHNOLOGIES: MISSIE EN WAARDEN

duidelijke missie: RF-Technologies heeft een 
As a market leader, we inspire the European construction sector*
by designing, manufacturing and marketing outstanding products 

* (yes, even our competitors)

Om deze missie tot een goed einde te brengen, delen we waarden 
die ons samen sterk maken:
Fire: With passion every day…
Integrity: …we do the right thing for our customer and our colleague
Responsibility: …we keep our promises,
Excellence: …and we focus on outstanding results!

HET INTEGRATIETRAJECT 

Voor deze functie wordt een gestructureerd inlooptraject on-the-job 
voorzien dat onder andere zal bestaan uit interne opleidingen, 
praktijkopleidingen in productie en externe opleidingen. Solliciteren kan via: hr@rft.be

 

Rf-Technologies NV/SA | Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele  
www.rft.be | info@rft.be | +32 9 362 31 71 

 

 1  -  Functieomschrijving IT-projectleider  JDW 

 

IT Projectleider 
 

 
Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van 
morgen. We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging. 
 
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en 
institutionele gebouwen doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra. 

In de loop van 2021 stappen we over naar een nieuwe versie van ons ERP-pakket (van Axapta 2009 
naar Dynamics 365, Finance & Operations) en om die upgrade in goede banen te leiden zoeken we 
een projectleider. Na dit project word je het aanspreekpunt voor ERP gerelateerde deelprojecten, 
vragen, best practices, … 
 
DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJ F 

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 zal je goed moeten begrijpen wat de collega’s nodig hebben (CMS, WMS, e-
commerce,...) en achterliggende flows identificeren en definiëren. Nadien zal je op zoek moeten gaan 
naar een gepaste oplossing, deze implementeren en opleiding aan de collega’s voorzien. 
 
Daarnaast zal je ook de processen tussen Rf-t en haar zusterbedrijven harmoniseren. 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

•  Als IT Projectleider verzeker je de opvolging en de realisatie van projecten rekening houdend 
met de technische haalbaarheid, het budget, de timing, de bestaande structuren,.... 

•  Je analyseert bestaande flows en je weet die om te zetten naar Dynamics 365 of andere 
software. 

•  Je verzorgt op regelmatige basis de rapportering over de vooruitgang van de projecten en je 
waakt over een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. 

•  Je zorgt voor een vlot Change Management proces waarbij je de betrokken medewerkers 
stimuleert, coördineert en motiveert tijdens de realisatie van de projecten. 

•  Je implementeert uniforme processen tussen de zusterbedrijven en communiceert hiervoor op 
een correcte, vlotte manier. 

•  Je  bevordert en stimuleert continu de ontwikkeling en de verbetering van de de gebruikte 
processen en tools. 

•  Je houdt jezelf voortdurend op de hoogte van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied 
van IT. 

  

PROFIEL  

•  Je hebt een Bachelor in een informaticarichting of equivalent door ervaring 
•  Je hebt kennis van en ervaring met ERP (idealiter Dynamics 365) 
•  Grondige kennis van Office 365 applicaties (Office/Sharepoint/apps/…) 
•  Goede kennis Nederlands en Engels  

 

Rf-Technologies is een toonaangevend bedrijf dat meedenkt aan de brandwerende oplossingen van morgen. 
We ontwerpen en produceren innovatieve oplossingen voor passieve brandbeveiliging.

Onze compartimenterings- en rookbeheersingsproducten garanderen de veiligheid van commerciële en institutionele gebouwen 
doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, overheidsgebouwen en winkelcentra.

Ons sales team is de laatste jaren sterk gegroeid met nieuwe collega’s in o.a. Duitsland, UK, Zweden en Frankrijk. 
Om het team nog verder te versterken zijn we momenteel op zoek naar een Sales Manager voor België en Luxemburg. 

 
 

 

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Als Sales Manager krijg je de verantwoordelijkheid voor het behalen van eigen omzet- en resultaatsdoelstellingen.  Je bewerkt een bestaande 
klantenportefeuille in België en in Luxemburg. Je komt in contact met de sleutelfiguren van verschillende organisaties op verschillende niveaus.  

Dankzij je professionele aanpak bouw je een vertrouwensrelatie op met installateurs en studiebureaus. Je stelt de producten van Rf-Technologies 
voor, je geeft technisch advies en zorgt voor een optimale klantenservice. 
Daarnaast leg je actief nieuwe contacten en breid je het klantenbestand systematisch uit.

Je biedt een proactieve aanpak en technische ondersteuning aan waardoor je alle troeven in handen  hebt om offertes en onderhandelingen 
succesvol af te ronden.  Je rapporteert aan de Sales & Marketing Manager.

 

 

 • De relatie met de klant optimaliseren en verder uitbouwen door frequente contacten, serviceverlening, klachtenopvolging,…. 
• Actief op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten en nieuwe klanten
• De klant in relatie brengen met Rf-t als bedrijf (edi, workshops, …).
• Goedkeuren, opvolgen en commercieel waarmaken van offertes voor projecten
• Organiseren van technische en commerciële opleidingen voor installateurs, studiebureaus en eventueel brandweer. 
• Voortdurend nieuwe inzichten verwerven in de producten, de spelers en de concrete toepassingen van brandbeveiliging / HVAC in de kernlanden. 
• Marktkennis doorgeven aan de Product Managers voor verdere opvolging en actie
• Betalingsvoorwaarden en uitstaande kredietlimieten opvolgen en indien nodig bijsturen, dit in overleg met de Finance collega’s. 
• Nauwe samenwerking met de interne commerciële dienst voor een efficiënte opvolging van klantencontacten en projecten.
• Technische ondersteuning geven aan de klanten

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als Sales Manager B – Lux krijg je de verantwoordelijkheid over de evolutie van het verkoopcijfer, de marge en de klantencontacten van Rf-t in 
de betrokken regio.

PROFIEL

Minimale vooropleiding:
• Master niveau 

Bij voorkeur: master industriële wetenschappen maar elke master 
met interesse of feeling voor technische producten kan in 
aanmerking komen

Minimum 2 jaar relevante ervaring in een technisch-commerciële 
functie in een business to business omgeving.

Specifieke vereisten (talen, PC, techn. bekwaamheden, ...):
• Uitstekende kennis Nederlands, Frans en Engels
• Goede basis MS Office
• Grote affiniteit met techniek door opleiding, hobby’s of 

professionele ervaring

Extra troeven zijn:
• Kennis Duits
• Kennis van de HVAC sector
• Technische kennis van ventilatie en brandveiligheid
• Grondige kennis van een ERP systeem (AX)

Minimale competenties (gedrag, persoonlijkheid, teamrol, …):
• commercieel inzicht en een klantgerichte instelling
• resultaatgericht en hands-on aanpak 
• communicatief
• kan zowel zelfstandig werken als in team
• positief ingesteld
• flexibel
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Senioren

SSeenniioorreennrraaaadd  OOoosstteerrzzeellee  
WWooeennssddaagg  1155  jjuunnii  22002222  --  1177  uuuurr——GGCC  DDee  KKlluuiizzee  

Vrij  13 mei  9u30-21u
Zat  14 mei  10u - 18u
Zon 15 mei  10u - 17u

O P E N D E U R W E E K E N D  
 

OPTIEK EVELINE
Stationsstraat  31
Scheldewindeke 

www.optiekeveline.be 

1 3  - 1 4  &  1 5  M E I

 

 
T I J D E N S  H E T  W E E K E N D  E X C L U S I E V E  C O L L E C T I E S  A A N W E Z I G ,

K O R T I N G E N  E N  E X T R A  V E R W E N N E R I J

 

W E  V I E R E N  5  J A A R  O P T I E K  E V E L I N E
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elke maandag  
van 14 tot 17 uur
Digidokter
Je kan bij de Digidokter 
terecht voor een oplossing 
van je  computerproblemen. 
Helemaal gratis!

 Enkel op afspraak! Neem ten 
laatste op vrijdag contact op via 
09 362 81 17, geef het probleem 
door en leg een afspraak vast 
met een van onze medewerkers.

elke maandagavond  
om 20.15 uur
Yoga voor volwassenen,  
voor ♂ en ♀
Benedenzaaltje sporthal De Kluize

 Contactpersoon: 
gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com,  
09 362 07 75
Gezinsbond Scheldewindeke

elke maandag en donderdag 
om 19 uur (vanaf 28 maart)
Start to run
In 10 weken op eigen tempo 
5 km kunnen lopen
Prijs: 20 euro te betalen via 
overschrijving na de 1° sessie

 Contactpersoon: Jacques 
De Cocker, 0497/133 906
Joggingclub Oosterzele

elke maandagnamiddag van 
13 tot 14.30 uur en van  
15 tot 16.30 uur
Lijndans Oosterzele 
Sporthal Oosterzele
Prijs: per les te betalen of 
met een 10-beurtenkaart

 Contactpersoon: Rita Maes 
via maes61rita@gmail.com

elke maandag- en 
donderdagavond joggen  
om 19 uur
Joggen in groep
Aan sporthal De Kluize, 
Sportstraat, Oosterzele
Prijs: 25 euro voor 
een volledig jaar
Afstanden: 5 km - 
6 km - 7,5 km - 9 km

 Contactpersoon: Jan Van 
der Heyden, 0471/624 234
Joggingclub Oosterzele

elke dinsdag van 14 
tot 15.30 uur (niet op 
schoolvakantiedagen)
OKRA Lijndansen
In de sporthal van Oosterzele
Prijs: 3 euro

 Contactpersoon: Jenny 
Meersschaut – 09 362 02 70 

elke eerste donderdag van 
de maand van 14 tot 17 uur 
in de bib 
Breisalon i.s.m. de bib
in De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke (niet 
in juli en augustus)

 Contactpersoon: Juliette 
Van De Sijpe, 09 362 78 12
Ferm Scheldewindeke
gratis

elke zondagmorgen om 
9.30 uur op Marktplein 
Scheldewindeke
Nordic Walking

 Contactpersoon:  
Alix De Cock, 0477 58 89 39
Ferm Scheldewindeke
gratis

elke 1ste, 3e en 5e 
dinsdagavond van de maand
Al-Anon bijeenkomsten 
Oosterzele
Als je lijdt onder het  drinkgedrag 
van iemand anders, bel  anoniem 
naar onze centrale op 03-218 50 56 
en laat je doorverwijzen.

elke vrijdag (m.u.v. 
schoolvakanties)
Seniorensport
Sporthal De Kluize
Prijs: Meerbeurtenkaart 
van 30 euro (20 lessen)

 Contactpersoon: Lieselot De 
Wulf – sportdienst@oosterzele.be 
– 09/362.48.92
Dienst Sport & Jeugd Oosterzele

Alle dagen
Ballet voor kinderen vanaf  
3 jaar – tieners – volwassenen

Modern jazz voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners – volwassenen

woensdag en vrijdag
Hiphop voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners – volwassenen

donderdag
Breakdance voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners

dinsdag en vrijdag
Musical voor kinderen vanaf 
6 jaar – tieners – volwassenen

maandag  
van 20.45 tot 21.45 uur
Total Body Work Out voor 
 volwassenen (beurtenkaart)

woensdag  
van 20.45 tot 21.45 uur
Fun Dance voor volwassenen 
(beurtenkaart)

maandag  
van 20.45 tot 21.45 uur 
Ultra Dance Power voor 
 volwassenen (beurtenkaart)
In Turnzalen De Appelaar, 
Dorp 50, Oosterzele

6, 7, 8 mei en 13, 14, 15 mei 
Toi, Moi et la Danse danst 
Cinderella
GC De Kluize

alle info www.toimoietladanse.be
 Contactpersoon: 

Delfien Neirynck, 
info@balletschooltmd.be, 
0499/13.20.89
vzw Balletschool Toi, 
Moi et la Danse
www.balletschooltmd.be
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maandag 9 mei om 19.30 uur
Opfrissing verkeersreglement  
met verkeersquiz
Ijzeren Hekken, Rooberg 38, 
Landskouter
Prijs: 8 euro per persoon (leden 
en partners) vóór 1 mei 2022 - 
 rekening Markant Oosterzele: 
BE93 8804 4487 3167  
(betaling = definitieve inschrijving)

 Contactpersoon: 
Nicole Declerck, 
nicole.declerck19@gmail.com 
of 0473 78 62 45
Markant

maandag 9 en 16 mei  
van 19.30 tot 22 uur
Jazz in little Belgium
Prijs: 26 euro | 20 euro | 13 euro

 Contactpersoon: Avansa regio 
Gent via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be of 
via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22CF9726 

donderdag 12 mei  
van 20 tot 22 uur
Infosessie - Mens- en milieu-
vriendelijk bouwen en wonen
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro

 Contactpersoon: Avansa regio 
Gent via www.avansa-regiogent.be 
of via info@avansa-regiogent.be of 
via 09 224 22 65 met vermelding 
van de cursuscode: 22AS9533

donderdag 12 mei  
van 14 tot 16 uur
Google-diensten nader bekeken
bib Oosterzele
Prijs: 5 euro

 Inschrijven: 
https://oosterzele.bibliotheek.be, 
09 362 81 17, bibliotheek@oosterzele.be 

donderdag 12 mei  
om 19.30 uur
Workshop ‘Olijfolie tasting’
Polyzaal De Appelaar 

 Contactpersoon: 
carla.mortier@gmail.com
Femma Oosterzele

vrijdag 13 mei om 20 uur
Wijnproefavond Belgische 
wijnen o.l.v. Sabine De Boose
zaal ’t Ijzeren Hekken, 
Rooberg 38, Landskouter
Prijs: 28 euro voor leden / 
32 euro voor niet-leden

 Contactpersoon: 
Nico De Spiegelaere, 
inschrijvingen@cklvr.be
Culturele Kring Land van Rode

zaterdag 14 mei
Ginderella kruidenwandeling 
met botanist
Gent
Prijs: 15 euro per persoon

 Contactpersoon: Sabine De 
Boose, sabine.deboose@skynet.be, 
0497 35 61 96
Cultuursmakers Land van Rode

zondag 15 mei 
Proeven en Vertoeven, fietstocht 
en bezoek aan plaatselijke B&B’s 
en aanbieding streekgerechten 
i.s.m. de bib
Oosterzele 

 Contactpersoon: 
nadine.pien@hotmail.com 
Cultuursmakers Land van Rode, 
landvanrode@cultuursmakers.be

woensdag 18 en 25 mei en 1 
en 8 juni van 9 tot 11.30 uur
Beginnerscursus Apple iPhone 
bib Oosterzele 
Prijs: 30 euro

 Contactpersoon:  
oosterzele.bibliotheek.be, 
09 362 81 17, 
bibliotheek@oosterzele.be 

donderdag 19 mei om 
8.30 uur
Bedevaart Dadizele

 Contactpersoon: Juliette Van 
De Sijpe, 09 362 78 12 en Rita 
De Landsheere, 09 362 79 09
KVG Groot Oosterzele

donderdag 19 mei 
om 20 uur
Cocktails ivm Trias Oeganda 
en met lesgever Franky 
Malbrancke, enkel voor leden
Ijzeren Hekken, Rooberg 39, 
Landskouter

 Contactpersoon: 
Nicole Declerck: 
nicole.declerck19@gmail.com, 
0473 78 62 45
Markant

zondag 22 mei om 11 uur
Muziek: Apero Klassiek
GC De Kluize

 Prijs: 6 euro (-26) - 
10 euro (standaard) 

dinsdag 24 mei om 19 uur
Kookles: wokken, lekker en snel
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem

 Contactpersoon: Mieke 
Sepelie, 09 324 53 64, 
mieke.sepelie@telenet.be
Ferm Balegem

dinsdag 24 mei om 20 uur
Wijnproeverij (Portugese 
wijnen) met Gido Van Imschoot
Plaats: GC De Kluize

 Contactpersoon: Etienne 
Gevaert, 0472 75 20 27
Davidsfonds Oosterzele

woensdag 25 mei, 1 juni, 
8 juni, 15 juni, 22 juni om 
19 uur
Bewegen voor senioren
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem

 Contactpersoon: Chris 
De Boose, 09 362 43 51, 
chrisdeboose@gmail.com
Ferm Balegem
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dinsdag 31 mei om 19 uur
Hobbyclub
Plaats: Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem
Prijs: 3 euro

 Contactpersoon: Antoinette 
Verlinden, 09 362 60 13, 
rafdepaepe@hotmail.com
Ferm Balegem

woensdag 1 juni om 14 uur
Bedevaart Kerselare

 Contactpersoon: Juliette 
Meuleman, 09 362 99 00 en Rita 
De Landsheere 09 362 79 09
Samana Oosterzele

woensdagen 1 juni, 8 juni,  
15 juni, 22 juni en 29 juni  
om 20 uur
Fietstochten (1 tot 1,5 uur lang)
Marktplein Scheldewindeke
Prijs: gratis

 Contactpersoon: 
Alix De Cock, 0477 58 89 39
Ferm Scheldewindeke

donderdag 2 juni
Fietsengluren
Vertrek Marktplein 
Scheldewindeke

 Contactpersoon: Marie-Claire 
De Groote, 09 362 97 03
Ferm Scheldewindeke

dinsdag 7 juni
Uitbreekactie tijdens 
Avondmarkt Sinksenkermis
Dorp ter hoogte van De Appelaar

 Contactpersoon: 
saskiapruyt72@gmail.com
Femma oosterzele

dinsdag 7 juni om 19 uur
Avondwandeling
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem 
Prijs: gratis

 Contactpersoon: Linda 
De Backer, 09 362 44 50, 
lindadebacker@outlook.com
Ferm Balegem

dinsdag 7 juni
Standhouder avondmarkt 
Sinksenkermis
Dorp Oosterzele

 Contactpersoon: Danny 
Meersman, 0486 91 44 22
Landelijke Gilde Oosterzele

startdatum dinsdag 7 juni 
(2 avonden en 2 halve 
dagen)
Cursus Sprinkhanen
Merelbeke
Prijs: 35 euro voor leden, 
40 euro voor niet-leden

 Contactpersoon: 
luc.verstraeten13210@telenet.be
Natuurpunt Oosterzele en 
Natuurpunt Bovenschelde

donderdag 9 juni om 19 uur
Mocktails à la Filipinne
De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke
Prijs: 15 euro

 Contactpersoon: 
Antoine De witte, 
dewittecosyn@yahoo.com, 
0478 40 99 21
Landelijke Gilde, Scheldewindeke

zaterdag 11 juni
Wandeling (h)ettingen 
Oosterzele

 Contactpersoon: Natalie De 
Beukelaer, 0476 32 88 74
Ferm Gijzenzele 

vrijdag 17 juni om 19.30 uur
Thema-avond met quiz
Polyzaal De Appelaar

 Contactpersoon: 
saskiapruyt72@gmail.com
Femma Oosterzele

vrijdag 17 juni om 19 uur
Ledenvergadering: Meer geduld, 
minder stress
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem

 Contactpersoon: Isabelle 
Van Liefferinge, 0496 68 
62 46, lieffi@live.be
Ferm Balegem

zaterdag 18 juni om 18 uur 
en zondag 19 juni om 
11.30 uur
Eetfestijn
GC De Kluize

 Contactpersoon: Juliette Van 
De Sijpe 09 362 78 12, Rita De 
Landsheere 09 362 79 09
KVG Groot Oosterzele

zaterdag 18 juni
Uitstap naar Geraardsbergen 
met gids Monique Hitchinson

 Contactpersoon: Etienne 
Gevaert, 0472 75 20 27
Davidsfonds Oosterzele

zondag 19 juni
Ontbijt in een wijk
Schoolstraat, Gijzenzele

 Contactpersoon: Danny 
Meersman, 0486 91 44 22
Landelijke Gilde, Oosterzele

zondag 19 juni om 14 uur
Gezinsfietstocht
Marktplein Scheldewindeke

 Prijs: gratis
Contactpersoon: Antoine De 
witte, dewittecosyn@yahoo.com, 
0478 40 99 21
Landelijke Gilde Scheldewindeke

zondag 19 juni
Prikkeltocht en Veggiebrunch

 Plaats en prijs: zie 
 website en facebook pagina 
Natuurpunt Oosterzele / EVA
Natuurpunt Oosterzele 
en EVA Oosterzele

vrijdag 24 juni 
Fietstocht met bezoek aan 
Wijndomein ‘Près de Gand’
Vertrek aan Ankerkerk

 Contactpersoon: 
carla.mortier@gmail.com
Femma Oosterzele
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zaterdag 25 juni om 9 uur
Geleide wandeling met ontbijt 
naar ‘Badulinga’ Balegem
De Stokerij Van Damme, 
Issegem 2, 9860 
Oosterzele-Balegem

 Prijs: 12 euro
Contactpersoon: 
Françoise Verhoosele, 
landvanrode@skynet.be
Land van Rode Heemkundig 
Genootschap

zondag 26 juni
Fietstocht
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem

 Contactpersoon: 
Chris De Boose, 09 362 43 51, 
chrisdeboose@gmail.com
Ferm Balegem

zondag 26 juni 
Sneukelfietstocht
Mannekesschool Schoolstraat 21 
te Gijzenzele tussen 
13.30 uur en 14 uur

 Prijs: 7 euro voor leden / 
10 euro voor niet-leden
Contactpersoon: Nico De 
Spiegelaere, www.cklvr.be
Culturele Kring Land van Rode

zondag 26 juni,  
starten rond de middag
60 jaar Markant Oosterzele 
Met muziek en dans Jan 
Parent - Zippora De Brauwer en 
Annelies Parent
Voor leden & partners
Feestzaal Agathea, Landskouter

 Markant 

dinsdag 28 juni om 19 uur
Hobbyclub
Parochiecentrum, 
Poststraat Balegem

 Prijs: 3 euro
Contactpersoon: Antoinette 
Verlinden, 09 362 60 13, 
rafdepaepe@hotmail.com
Ferm Balegem




