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Beste Oosterzelenaar

Nu de laatste coronamaatregelen op de schop zijn gegaan, kunnen we eindelijk 
uitkijken naar een ‘normale’ en hopelijk zorgeloze zomer. Ons infozine bulkt 
alvast van de zomerse initiatieven, feesten en optredens. Of je nu een vakantie 
in het buitenland of een staycation in onze mooie landelijke gemeente 
verkiest, ik hoop oprecht dat je kan en mag genieten van de nodige rust en 
ontspanning en van al het fijne dat het leven je kan bieden, samen met buren, 
familie en vrienden.

Tegelijkertijd heeft ons bestuur ook aandacht voor de minder aangename 
gevolgen van een mogelijks te hete of te droge zomer. We geven je in dit 
magazine concrete tips om je woning zo koel mogelijk te houden en je 
energiefactuur onder controle te houden. 

De klimaatverandering zet zich onverminderd voort en als bestuur nemen we 
maatregelen om de gevolgen voor alle inwoners te beperken. Zo zetten we in 
op ontharding en vergroening om overstromingen te vermijden, waterinfiltratie 
mogelijk te maken en onnodige opwarming tegen te houden. Elke inwoner kan 
hier ook zelf aan meehelpen door bijvoorbeeld geen kiezelstenen of tegels te 
leggen in de eigen voor- of achtertuin en zoveel mogelijk planten, bloemen en 
bomen te voorzien. Wil je tijdens de komende zomermaanden wat extra groen 
in je straatbeeld? Vraag dan een geveltuintje aan. De gemeente voorziet gratis 
de nodige werkzaamheden om het plantvak te maken. Als bewoner sta je zelf 
enkel in voor het aankopen van de plantjes. Het groen in je straat draagt niet 
alleen bij tot meer biodiversiteit, het zorgt ook voor een aangenamer zicht 
en meer zuurstof.

In deze editie zetten we ten slotte Oosterzelenaar en orthopedisch chirurg 
Luc Bouwen in de kijker. Hij liep maar liefst 250 km tijdens de Marathon des 
Sables en zamelde zo geld in voor Artsen Zonder Vakantie. Een ongelofelijke 
en bijna bovenmenselijke prestatie waar we terecht trots op zijn!

Ik wens iedereen een stralende, zonovergoten zomer toe!

Johan Van Durme
Burgemeester van alle Oosterzelenaren
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Wees niet gek. Doe de tekencheck!

Heb je genoten van een dagje in je tuin, het bos of 
het park? Buiten leven en in de natuur bewegen is 
gezond, maar kijk uit voor teken. Van een teek kun 
je namelijk ziek worden. Controleer daarom dezelfde 
avond op een tekenbeet, verwijder een teek rustig 
en in één beweging en volg de symptomen één 
maand lang op.

Een teek bijt meestal zonder dat je het merkt. Ze 
houden van (warme) plekken waar je niet altijd meteen 
aan denkt: knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel 
en oksels. Controleer je lichaam daarom grondig elke 
keer nadat je de natuur in bent geweest. 

Teek ontdekt: wat nu?
Verwijder een teek rustig en in één beweging met een 
tekenverwijderaar. Duw de teek niet plat, want dan kan 
ze braken. Smeer niets op het beestje en gebruik geen 
alcohol, jodium, zeep, ether of olie. 

Let een maand op symptomen
Hou de plek rond de tekenbeet een maand lang in 
het oog. Krijg je een rode vlek rond de beet die groter 
wordt? Ondervind je symptomen zoals koorts met 
spier- of gewrichtspijn? Ga dan naar je huisarts en meld 
de tekenbeet. De ziekte van Lyme kun je behandelen 
met antibiotica.

Registreer je tekenbeet voor onderzoek
Registreer je tekenbeet via tekennet.be of via de app 
van TekenNet (android/Iphone). Zo help je het onder-
zoek naar teken en tekenziekten vooruit.

Meer info 
www.tekenbeten.be
www.facebook.be/tekenbeten 
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Ga naar de huisarts als je je niet goed voelt of een rode kring ziet 
op de plaats van de tekenbeet.

Let EEN MAAND LANG op deze  SYMPTOMEN: 

CONTROLEER je lichaam VAN KOP TOT TEEN, 
want een teek is erg klein en zoekt een warm plekje.

HEB JE EEN TEKENBEET?
VERWIJDER de teek rustig en in één beweging.

Sm
ee

r niets op de teek

Dr
aa

i niet aan de teek

Ve
rb

ran
d de teek niet

Kn
ijp

 de teek niet plat

griepachtige symptomen zoals 
koorts, gewrichts- of spierpijn

een RODE VLEK, 
rond de plaats van 
de beet, die groter 
wordt

Heb je genoten van een dagje in de tuin, 
het bos of het park?

Fijn! Genieten van de natuur is 
goed voor je gezondheid.

Maar ... wees niet gek! 
Doe dezelfde dag nog de TEKENCHECK!
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Koop een  Oh-bon  
en geef 68 lokale 
handelaars als 
cadeau

Schenk je familie, vrienden of je lief een Oh-bon als 
cadeau!

Met de gemeentelijke cadeaubon kan je winkelen bij 
meer dan 60 Oosterzeelse handelaars. De Oh-bon is 
ook het ideale personeelsgeschenk voor bedrijven. 

Koop een Oh-bon rechtstreeks in de bibliotheek of 
bestel hem online via www.oh-bon.be.

Info
Bibliotheek, Toerisme & Lokale Economie
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 09 362 81 17, 
 economie@oosterzele.be

Extra publiciteit 
voor startende 
ondernemingen 

Heb je plannen om een handelszaak in Oosterzele te (her)
openen? Contacteer ons via economie@oosterzele.be 
of 09 362 81 17. Met jouw toestemming nemen we je 
gegevens op in het adressenbestand van dienst Lokale 
Economie Oosterzele en wordt je zaak kort in de kijker 
geplaatst in het infozine.

Meer info
Bibliotheek, Toerisme & Lokale Economie
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 09 362 81 17, 
 economie@oosterzele.be

Oproep:  
stel je bedrijf open als netwerklocatie 
Het eerste netwerkevent voor Oosterzeelse onderne-
mers op 12 mei bij de jonge starter Café Sekuurne was 
een schot in de roos. Dienst Lokale Economie wil in 
de toekomst enkele malen per jaar dergelijke events 
organiseren.

Heb jij een onderneming in Oosterzele en wil je graag 
je bedrijf openstellen voor een netwerkevent op loca-
tie? Laat het ons weten! Misschien contacteren wij jou 
wel voor het volgende netwerkevent. Een ideale gele-
genheid om je bedrijf in de kijker te zetten bij potenti-
ele klanten of business partners.

Meer info
Bibliotheek, Toerisme & Lokale Economie
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 09 362 81 17, 
 economie@oosterzele.be
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Lees de volledige 
jobomschrijving  
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 een 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
DICHT BIJ HUIS
Volg Lisa en vind de droomjob  
in jouw regio op itjobs.cce.be

A4 Verticaal



Hou je huis koel
De voorbije zomers kregen we regelmatig te maken 
met hittegolven. In huis kan de temperatuur dan 
enorm oplopen met slapeloze nachten en lome 
dagen tot gevolg. Gelukkig zijn er een aantal maat-
regelen die je kan toepassen om je woning voor te 
bereiden op de hete zomers.

Maatregelen in een notendop 
Advies voor een hittebestendige woning
De beste manier om je huis fris te houden is ervoor 
zorgen dat de hitte niet kan binnenkomen. Creëer een 
koele omgeving rond je woning met planten en bomen, 
voorzie buitenzonwering en ventileer ’s nachts zodat de 
warmte naar buiten kan. Ook je muren en daken isole-
ren en een lichtgekleurde buitenafwerking houden de 
hitte (in mindere mate) buiten. 

Wordt het alsnog te warm binnen? Dan zijn er verschil-
lende koeltechnieken. Kies vooral voor passieve tech-
nieken die weinig of geen energie verbruiken. Vermijd 
airco, gezien het hoge energieverbruik.

Hou de hitte buiten

Ga volop voor groen
Bomen, struiken en planten zorgen voor de brood-
nodige verkoeling door schaduw en verdamping. Tip: 
bladverliezende loofbomen bieden ’s zomers koelte, 
maar laten ’s winters licht en warmte door. Kleine tuin? 
Ga voor verticaal groen of een groendak. Beperk ook 
de verharding want opritten en terrassen nemen meer 
warmte op en geven die vertraagd af.

Plaats zonwering
Zonwering beperkt de invallende warmte via ramen. 
Kies een type dat past bij de grootte en oriëntatie van je 
ramen. En denk eraan: buitenzonwering is een pak doel-
treffender dan binnenzonwering. Ook groen (bomen, 
struiken, klimplanten, …) kan dienen als zonwering.

Buitenmuren en daken
Isoleer je dak en muren en kies voor een lichtgekleurde 
buitenafwerking, zo beperk je binnenkomende zon-
newarmte. Goed isoleren zorgt dus niet alleen voor 
minder warmteverlies in de winter, maar ook voor 
minder opwarming in de zomer.

Beperk extra warmteproductie
Lampen en elektrische toestellen geven warmte af. 
Apparaten die je niet gebruikt of die in stand-by staan, 
schakel je beter uit. Kies ook voor energiezuinige toe-
stellen: hoe lager het verbruik, hoe minder warmte ze 
afgeven. 

Koeltechnieken

Intensieve natuurlijke nachtventilatie
Profiteer van de koelere ochtend- en nachttempera-
turen om de opgeslagen warmte in je woning af te 
voeren. Open je ramen bij voorkeur in twee tegenover 
elkaar liggende gevels. Of creëer een schouweffect door 
één of meer ramen boven en beneden te openen. Zo 
ontstaat luchtcirculatie en wordt de warmte optimaal 
afgevoerd.

Passief koelen via ventilatie
Verse lucht voorkoelen doe je via mechanische toevoer 
van lucht met een ventilatiesysteem D. Bijvoorbeeld 
een lucht-aardewarmtewisselaar, een bodemwarmte-
wisselaar met koelvloeistof of een adiabatische koeling 
kan ventilatielucht passief voorkoelen.

Passief koelen met een geothermische warmtepomp
Een geothermische warmtepomp kan je woning ook 
koelen. Met de juiste instelling gebruik je de bodem-
temperatuur om het water in je lagetemperatuursys-
teem te koelen in plaats van te verwarmen.

Actief koelen met een ventilator
Een ventilator zorgt voor een plaatselijke verkoeling. 
Plaats een bak ijs of flessen met bevroren water om 
het verkoelend effect te vergroten.

Hou de hitte buiten 

Wil je nu al zorgen voor een aangename woning deze 
zomer? Lees er alles over op 
www.bouwwijs.be/houjehuiskoel

Wil je graag advies op maat? Vraag een gratis renova-
tieadvies aan huis en krijg concrete tips over hoe je 
je huis koel houdt komende zomer. Schrijf je in op:  
www.bouwwijs.be/renovatieadvies

www.oosterzele.be6
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Is je woning klaar voor de toekomst? 
Onze renovatieadviseur komt aan huis! 

Je wilt je woning renoveren. Niet 
zomaar verfraaiingswerken uit-
voeren, maar verbouwingen die je 
achteraf ook iets opleveren zoals 
minder energieverbruik, meer 
comfort: lekker warm in de winter 
en ’s zomers heerlijk koel. Een 
duurzame renovatie die je woning 
klimaatgezond maakt, minder 
CO2 uitstoot en aangepast is aan 
de toekomst. Vraag dan renova-
tieadvies aan bij het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen van 
de Provincie Oost-Vlaanderen.

Duurzaam & comfortabel:  
ja, graag!
Ben je op zoek naar onafhankelijk 
advies om je project waar te maken? 
Het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen geeft renovatieadvies 
aan huis voor Oost-Vlamingen die 
hun verbouwing op een duurzame 
manier willen aanpakken. Dat bete-
kent je energieverbruik naar bene-
den halen en rekening houden met 
een leefbare woonomgeving, maar 

ook meer wooncomfort. Door van 
bij het begin van het proces voor-
uit te kijken, een plan te maken en 
doordacht te kiezen, realiseer je 
stapje voor stapje je droomhuis.

Nieuw: het renovatieadvies heeft 
nu ook extra aandacht voor klimaat-
aspecten in en om de woning zoals 
opvang en buffering van hemelwa-
ter, hittebestendig wonen, onthar-
ding en vergroening.

Voor wie?
Voor alle Zuid-Oost-Vlamingen die 
willen renoveren en meer willen 
weten over isolatie, ventilatie, ver-
warming, zonne-energie, klimaat 
adaptieve maatregelen of duurzame 
materialen. De adviseur spreekt met 
jou af op de werf. Zo krijg je advies 
dat perfect op maat is.

Gratis in Oosterzele! 
Twee uur renovatieadvies is volle-
dig gratis. De gemeente Ooster-
zele en het Steunpunt Duurzaam 

Wonen en Bouwen nemen de 
volledige kost op zich. Surf naar  
www.bouwwijs.be/renovatieadvies 
en vul digitaal je aanvraag in. Een 
adviseur neemt contact met je op 
voor een afspraak.

Kies je voor nieuwbouw? Dan geven 
we je graag advies op ons kantoor. 
Meer info op 
www.bouwwijs.be/bouwadvies. 

Ook voor korte en specifieke vragen 
rond duurzaam bouwen en verbou-
wen kan je terecht bij het Steun-
punt. 

Mail naar dubo@oost-vlaanderen.be 
of bel op het nummer  
09 267 78 07.

Meer uitleg over het project  
Zuid-Oost-Vlaanderen-renoveert! 
vind je op www.bouwwijs.be/
zuidoostvlaanderenrenoveert. 
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Maak het verschil  
en word buddy van een Oekraïner!

CAW Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers (buddy's) om 
Oekraïners wegwijs te maken in de buurt. Als buddy 
sta je Oekraïners bij in hun zoektocht om zich veilig 
en thuis te voelen. Buddy’s ondersteunen vluchte-
lingen op verschillende levensdomeinen: uitbouwen 
van een netwerk, wegwijs maken in hun administra-
tie, ontplooien van hun talenten, spreken van Neder-
lands, ontdekken van het vrijetijdsaanbod, ...

Buddy worden?
• Je bent 18 jaar of ouder en taalvaardig. Je spreekt 

een mondje Engels. Russisch of Oekraïens is een plus.
• Je bent bereid om ongeveer 3 uur per week vrij te 

maken. Het is immers belangrijk dat je een band 
krijgt met de persoon die aan jou werd toegewezen.

• Je bent mobiel en kan zelfstandig werken.
• Je staat open voor vorming en feedback.

Wat kan je van CAW verwachten?
• Als vrijwillige buddy ben je verzekerd en krijg je 

een kilometervergoeding.
• Vorming, opleiding en intervisie zorgen ervoor dat 

je optimaal inspeelt op de noden van de vluchteling.

Meer weten of meteen aanmelden? 
Marleen Bolangier
buddyoekraine@cawoostvlaanderen.be,
0471 466 725, www.caw.be

en word buddy !

van een Oekraïner 

CAW Oost-Vlaanderen zoekt vrijwilligers (buddy's) om

Oekraïners wegwijs te maken in de buurt. De schrijnende

problematiek rond vluchtelingen is voldoende gekend. Maar jij

kunt er écht iets aan doen als je buddy wordt bij het CAW.

www.oosterzele.be8
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Op zoek naar een kitten of pup,  
maar niet uit een asiel? 
Na de coronaperiode zijn veel 
huisdieren in het asiel beland en 
wachten ze op een goed baasje. 
Wens je toch liever een pup of 
kitten van een fokker? 

Hou dan rekening met volgende 
aandachtspunten:

• De verkoper heeft een 
HK-nummer (verplicht bij ver-
koop van katten en bij honden 
vanaf 3 of meer nestjes per jaar). 

• Is de vacht van het dier zuiver? 
Kijk of er geen mest kleeft aan 
de haartjes ter hoogte van de 
anus. Dit zou kunnen wijzen op 
diarree. Let op lopende oogjes 
en neus.

• Een hond moet gechipt en gere-
gistreerd zijn (vermelding in de 
databank DogID), een paspoort 
hebben en minstens 8 weken 
oud zijn.

• Een kat moet gechipt en geste-
riliseerd of gecastreerd zijn en 
minstens 12 weken oud zijn.

• De dieren mogen geen verboden 
ingreep hebben ondergaan.

• Honden en katten uit het bui-
tenland moeten minstens 15 
weken oud zijn en zijn gevacci-
neerd tegen hondsdolheid.

• Laat je niet misleiden door pup-
py’s of kittens met een ‘zielige 
blik’. Een jonge hond/kat moet 
levendig zijn.

• Let op de omgeving waar het 
dier verblijft. Wordt het dier 
goed verzorgd?

• Koop geen dier via het internet 
zonder het te hebben gezien.

• Een goede kweker werkt met 
wachtlijsten en heeft niet altijd 
een dier te koop.

• Koop nooit een pup of kitten als 
de moeder niet aanwezig is. U 
moet de moeder zien.

• Over het paspoort wordt niet 
geheimzinnig gedaan.

• Je krijgt het dier niet onmiddel-
lijk mee (je dient tijd te krijgen 
om na te denken over de aan-
koop en de verkoper dient ook 
te beoordelen of het dier wel in 
je gezinssituatie past).

• De dieren worden niet op zoe-
kertjessites aangeboden. 

• Met deze tips kom je al een heel 
eind bij het aankopen van een 
gezond dier. 

Zonder je huisdier op 
 vakantie?
Realiseer je dat je een oplossing 
moet zoeken voor je huisdier als 
je op vakantie wil. Hou daar ook 
rekening mee als je een dier aan-
koopt. Een huisdier heb je voor 
het leven. Jaarlijks zijn er jammer 
genoeg trieste verhalen van baasjes 
die hun diertjes achterlaten aan de 
kant van de weg, in een bos aan 
een paal, … 

Lukt het niet om je huisdier mee 
te nemen op vakantie? Vraag dan 
aan een goede buur of familielid 
om je dier(en) te verzorgen wan-
neer je niet thuis bent. Er bestaan 
ook honden -en kattenpensions. 
Reserveer tijdig en vertrek zorge-
loos op reis. 

Laat je dier niet ach-
ter in je auto bij warme 
 temperaturen
De temperatuur in een (afgesloten) 
auto kan bijzonder snel oplopen. 
Als het buiten 24 graden is, dan 
kan het in de auto binnen 10 minu-
ten al 34 graden zijn en na een half 
uur zelfs 43 graden! Ook met een 
open raam of in de schaduw kan de 
temperatuur enorm oplopen! Even 
snel een boodschap doen, kan zo 
fatale gevolgen hebben. Laat je 
dier dus nooit achter in je wagen. 
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Ook een kale gevel?  
Fleur hem op met een geveltuintje!

Geveltuinen fleuren niet alleen je voorgevel op, maar ook de straat én de mensen. Verhard materiaal breken 
we uit en zo infiltreert het regenwater in de bodem en stroomt het niet zinloos weg in de riolering. Geveltuinen 
helpen de natuur een handje: ze bieden schuilplaatsen voor insecten en vogels en vergroten de biodiversiteit. 

In 4 eenvoudige stappen geniet je ook van je 
eigen geveltuintje!

1. Check de voorwaarden op www.oosterzele.be en 
maak een keuze tussen geveltuintype 1, 2 of 3. Maak 
je plantenplan en kies planten. 

Hou rekening met de maximale afmetingen van je 
gekozen plantvak en de obstakelvrije loopweg zodat je 
geveltuin geen obstakel vormt voor andere weggebrui-
kers en de hulpdiensten. Kies planten die toegelaten 
zijn volgens het reglement. Je kunt kiezen voor lage 
beplanting, klimplanten of een combinatie van beide. 

Hou rekening met het aantal uren zonlicht dat je plan-
ten zullen krijgen.

Kies je voor een klimplant? Passiebloem, blauwe-
regen, druif en klimaugurk houden van volle zon. Ligt 
je gevel in de halfschaduw (maximum 4 uur per dag 
in de volle zon)? Ga dan eerder voor kamperfoelie of 
bosrank. Klimhortensia en alpenbosrank groeien welig 
aan de schaduwkant. Woekerende planten zoals klimop 
hebben geen klimhulp nodig maar zijn niet toegela-
ten. Klimplanten in een geveltuin kunnen alleen met 
klimhulp.

2. Vraag je geveltuin aan via het aanvraagformulier 
op de website.

Je aanvraag moet volgende gegevens bevatten: een 
foto van de gevel waar je de geveltuin wenst, de plan-
ten die je zal gebruiken en een schets met afmetingen 
van jouw type geveltuin. 

Vraag nu gratis je geveltuin aan!
Grenst je gevel rechtstreeks aan het voetpad? 
Dan kan je een geveltuin laten aanleggen door 
en op kosten van de gemeente. Enkel de planten 
moet je zelf voorzien. De technische dienst doet 
de voorbereidende werken, zoals het graven van 
het plantvak en het vullen met teelaarde.

www.oosterzele.be10
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Tevreden met het resultaat? 
Overtuig je buren, vrienden en kennissen. Neem een foto en post 
hem op Facebook, Instagram of Twitter met de hashtags #Oosterzele 
#1000geveltuinen.be #klimaatgezondZOV. Zo help je mee om het doel 
van 1000 extra geveltuinen in Zuid-Oost-Vlaanderen te bereiken.

En dan is het nu tijd om te genieten. Bedankt voor je bijdrage aan 
een klimaatgezond Oosterzele!

Ook Oosterzele plantte aan haar gemeentelijke gebouwen een gevel-
tuin. Het resultaat is te bewonderen aan het GILO en aan de gemeen-
telijke loods, andere locaties staan op de planning.

Wil jij een unieke 
 geveltuin? 
Als finishing touch kun je een 
bijenhotel of nestkastje aan 
je gevel hangen, zo maak je 
ook bijen en vogels blij. Meer 
info hoe je zelf een bijenho-
tel maakt, vind je op www.
vlaanderen.be/week-van-de-
bij/help-de-bij/voor-iedereen/
maak-zelf-een-bijenhotel
planning.

3. Een plantvak laten graven

De technische dienst van de gemeente voert de voorbe-
reidende werken gratis voor je uit: het plantvak graven, 
de verharding uitbreken en afvoeren en eventueel de 
kopse kant van de verharding afwerken. We vullen het 
plantvak met goede teelaarde. Het tijdstip waarop 

die klus wordt uitgevoerd, hangt af van de drukte. We 
plannen je geveltuintje zo snel mogelijk in. Het gevel-
tuin-team brengt ook een geveltuinbordje mee om in je 
plantvak te plaatsen. Zo kan je misschien ook je buren 
overtuigen om een geveltuin aan te leggen. 

4. Planten maar!
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Bebloemingswedstrijd:  
schrijf je in voor 12 juli!

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
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Verharding beperken, ontharden en 
vergroenen waar mogelijk

Vandaag kent Oosterzele een verharding van meer 
dan 10% ten opzichte van de totale oppervlakte. 
Verharding vergroot het risico op overstromingen, 
er is minder waterinfiltratie, minder CO2-opslag, 
een verlies aan biodiversiteit en het veroorzaakt een 
warmere gevoelstemperatuur.

Wil je je voortuin heraanleggen? Een extra parkeer-
plaats installeren in je voortuin lijkt misschien een 
goed idee maar het mag niet zomaar! Er zijn regels 
voor het verharden van een tuin en misschien is een 
groen alternatief wel een betere keuze.

Voortuin heraanleggen – vergunning nodig?

< Geen vergunning nodig
In Vlaanderen (en dus ook in Oosterzele) heb je voor 
enkele kleinere werken rond je woning geen vergun-
ning nodig. 

• Een paadje aanleggen naar de voordeur 
Een paadje van maximaal anderhalve meter breed 
kan zonder vergunning (wel onder voorwaarden).

• Een oprit naar je garage
Je mag een stuk grond van maximaal drie meter 
breed verharden voor een oprit naar je garage. Let 
op: een extra parkeerplaats aanleggen in je voor-
tuin mag níét zonder vergunning. 

•  Niet-overdekte constructies tot 80 m² in totaal
De niet-overdekte constructies (zoals opritten, 
tuinpaden, terrassen, siervijvers, zwembaden, …) 
die je plaatst in je tuin mogen in totaal maximaal 
tachtig vierkante meter innemen. 

< Vergunning verplicht
• Niet-overdekte constructies die in totaal meer 

dan 80 m² innemen
Nemen je niet-overdekte constructies (opritten, 
tuinpaden, terrassen, siervijvers, zwembad, …) 
meer dan 80 m² in? Dan moet je een vergunning 
aanvragen (ook voor de constructies waarvoor je 
apart geen vergunning nodig hebt). Ook (kiezel)
steentjes zijn een vorm van verharding. Leg dus 
niet zomaar je hele voortuin ermee vol. 

• Extra parkeerplaats
Een vergunning voor een extra parkeerplaats, vraag 
je best aan. We kijken namelijk naar de invloed 
die de extra verharding heeft op het straatbeeld. 
Meer groen en waterdoorlatendheid zorgt voor een 
betere slaagkans voor het verkrijgen van een ver-
gunning.

De gemeente kan bovendien bijkomende regels opleg-
gen, dus raadpleeg altijd eerst je bestuur. Hagen die 
niet als afsluiting dienen tussen twee huizen en dus 
niet gemeenschappelijk zijn, moeten bijvoorbeeld 
minstens vijftig centimeter van de perceelgrens met 
je buren staan. Voor bomen is dat twee meter. Een 
serre om bijvoorbeeld groenten te kweken, maar ook 
andere bijgebouwen zijn helemaal niet toegestaan in 
de voortuin. Je bent vooraf beter goed geïnformeerd 
zodat je een geplaatste constructie niet nadien moet 
af- of uitbreken.

Hoe onthard je je voortuin?
Je kunt je voortuin heraanleggen tot een gezellig tuintje met veel groen. De natuur zal je dankbaar zijn. 
Enkele leuke ideeën: 

• Plant enkele lage bomen met mooie bloesems.
• Breng kleur met heide. Deze struikjes hebben een lange bloeitijd en worden ongeveer vijftig centimeter hoog.
• Heb je liever niet veel werk aan je tuin? Plant dan siergrassen. De wuivende pluimen vinden hun eigen 

weg en blijven jaren staan.
• Fan van veel kleurrijke bloemen? Waarom leg je geen bloemenpluktuin aan?
• Ga voor een geveltuintje. Je vindt alle info in dit infozine.
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Klink op het leven,  
maar laat je afval niet achter!
Na twee jaar ingehouden leven, willen we weer 
naar buiten en volop mensen ontmoeten. Een 
praatje slaan op een bank, een picknick met vrien-
den, fietsen en wandelen in groep, een concert in 
open lucht… kortom, genieten van de lange, zon-
nige dagen. En daar horen vaak een drankje en wat 
hapjes bij. Samen klinken is eens zo gezellig... maar 
laat geen afval slingeren in de natuur.

Onze vrijwillige mooimakers zijn echte afval-aanpak-
kers. Regelmatig trekken zij erop uit om zwerfvuil te 

verzamelen. Veelal vinden ze vooral blikjes en plastic 
flessen. Afval hoort echter thuis in de vuilnisbak. Is er 
geen in de buurt? Neem je afval dan mee.

Geniet dus van de zomer en van elkaar, maar laat 
geen sporen na. 

Wil je net als Dominique, Christian, Paul, Luc en 
Lieven ook mooimaker worden? Stuur dan een 
mailtje naar omgeving@oosterzele.be.

©Nathalie Stroobant 
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14 ton landbouwfolie ingezameld

In het voorjaar organiseerde de gemeente samen met 
ILvA een ophaling van landbouwfolie bij de Ooster-
zeelse land- en tuinbouwers. 30 onder hen tekenden 
in op deze actie die er kwam op advies van de Land- 
en Tuinbouwraad. Land- en tuinbouwers gebruiken 

veel folie bij hun activiteiten. De gemeente levert 
een belangrijke financiële inspanning om dat mate-
riaal door ILvA te laten inzamelen. Zo wordt de folie 
correct verwerkt en vermijden we milieuvervuiling. 
Bij de voorbije actie werd 14.050 kg folie opgehaald.



Solva wordt  
60 jaar! Proficiat!

Solva is een intergemeentelijk samenwerkings-
verband voor streekontwikkeling. 21 steden en 
gemeentes zijn erin vertegenwoordigd, waar-
onder Oosterzele. Oorspronkelijk was er de Inter-
communale Land van Aalst. In 2003 werd die orga-
nisatie opgesplitst in IlvA, met focus op milieu, en 
Solva die zich inzet voor ruimtelijke ordening en 
socio-economische uitbreiding. Daarbij werken ze 
samen met de gemeenten rond enkele speerpun-
ten: leefbare kernen, open ruimte vrijwaren en 
werk in eigen streek.

De vroegere intercommunale en nadien Solva 
voert tal van opdrachten en projecten uit voor 
Oosterzele, zoals:

• containterpark sinds 1991
• recyclage van gft, pmd, papier en glas sinds 1996
• diftar – wegen van de containers voor restaf-

val en gft
• ambachtelijke zone II
• huisvesting in De Patronage (oude pastorie)
• bouw van een nieuw administratief centrum 

(start najaar 2023)

Als we teruggaan naar de wortels van Solva, dan 
blaast die organisatie in juni 60 kaarsjes uit. 
 Proficiat aan alle medewerkers!

Ophaling van asbest 
nu ook aan huis

Vanaf 13 juni kan je een huis-aan-huisinzameling van 
hechtgebonden asbest aanvragen. Gezinnen en vereni-
gingen in Oosterzele kunnen vanaf dan asbestzakken 
aankopen. ILvA komt de gevulde zakken asbest vervol-
gens aan huis ophalen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
• Plaat- en/of kuubzakken kun je telefonisch of via 

het Mijn ILvA account aanvragen.
• Je kiest een recyclagepark om het pakket zakken 

af te halen.
• Er gaat automatisch 30 euro van je afvalrekening.
• Je ontvangt een bevestigingsmail. Daarmee haal 

je het pakket zakken na 3 werkdagen op tijdens de 
openingsuren van het gekozen afhaalpunt.

• De verwerker neemt contact met je op om een 
afspraak te maken voor ophaling.

Enkele voorwaarden:
• ILvA haalt per adres maximaal 1 keer per jaar het 

hechtgebonden asbest op. Jaarlijks kan je maximaal 
5 zakken per gezin of vereniging bestellen.

• Een plaatzak of kuubzak kost 30 euro per stuk. 
Inbegrepen in die prijs zit: 1 inzameling, verwerking 
van het asbest, 2 sets met persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, een folder over veilig asbest ver-
wijderen.

• Je kan de plaat- of kuubzakken enkel aanvragen als 
je saldo op je afvalrekening positief is.

Je kan uiteraard ook nog altijd zelf het asbest naar het 
recyclagepark brengen. Op www.ilva.be vind je alle info 
over de tijdstippen en locaties waar je terecht kan.

Meer info: 
www.ilva.be
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Innovatieve technologie vanbinnen, een gedurfd SUV-design vanbuiten..., de nieuwe Kia Sportage ontketent jouw 
inspiratie. Zijn geavanceerde rijhulpsystemen en zijn dashboard met gebogen digitale schermen maken van elke rit een 
moeiteloze ervaring. Ook beschikbaar als mild hybrid, zelfopladende hybride en 100%(1) fiscaal aftrekbare plug-in hybride: 
zo beschik je over alle opties om zuinig en bewust te rijden. Klaar om je te laten inspireren? 

Ontdek hem in onze showroom of surf naar kia.be

1,1 (WLTP)  26 g CO2/km (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2022. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

De nieuwe Kia Sportage plug-in hybride.
Gebouwd voor eindeloze inspiratie.

DB758855E2

Innovatieve technologie vanbinnen, een gedurfd SUV-design vanbuiten..., de nieuwe Kia Sportage ontketent jouw 
inspiratie. Zijn geavanceerde rijhulpsystemen en zijn dashboard met gebogen digitale schermen maken van elke rit een 
moeiteloze ervaring. Ook beschikbaar als mild hybrid, zelfopladende hybride en 100%(1) fiscaal aftrekbare plug-in hybride: 
zo beschik je over alle opties om zuinig en bewust te rijden. Klaar om je te laten inspireren? 

Ontdek hem in onze showroom of surf naar kia.be

1,1 (WLTP)  26 g CO2/km (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2022. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving.
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). ** Foto ter illustratie.
V.U.: 

De nieuwe Kia Sportage plug-in hybride.
Gebouwd voor eindeloze inspiratie.

GARAGE SCHEERLINCK
Industrielaan 7 - Zottegem - 09 360 60 87

Volg ons op facebook

758855E2 - A12 Ed : 124/DZ CMYK 17-05-22 08u50 PRO2 VTW:MICHELE VAN RIETVELDE

Vragen over verslaving of druggebruik? 
Contacteer Drugpunt.

Heb je vragen over drugs, alcohol, gokken of gamen? 
Vermoed je misbruik of verslaving bij jezelf of iemand 
die je kent? Drugpunt Rhode & Schelde biedt info en 
advies, een korte begeleiding van enkele gesprekken of 
verwijst je door naar gepaste hulp. 

Wil je een preventiecampagne of drugbeleid opzetten 
voor je organisatie of school? Ook dan kun je gratis en 
vertrouwelijk terecht bij Drugpunt. 

Meer info
Drugpunt Rhode & Schelde, Mark Heremans en 
Christophe Vanhuyse, 0473 65 65 94 of 0473 65 65 95,  
rhode-schelde@drugpunt.be, www.drugpunt.be of  
www.dekiem.be

Een afspraak vindt plaats in het welzijnshuis in 
Merelbeke, online (via beeldbellen) of op locatie in 
Destelbergen, Melle of Oosterzele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wel echt gevaarlijk is?
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Generatie Rookvrij-label
Rook niet meer op speelterreinen

Sinds 31 mei, de Anti-tabakdag, zijn de speelter-
reinen in Scheldewindeke, Gijzenzele en Balegem 
rookvrij. De gemeente Oosterzele onderneemt die 
actie om het Generatie Rookvrij-label te kunnen 
krijgen. De kindergemeenteraad ging ook met dat 
thema aan de slag om Oosterzelenaars te moti-
veren om niet te roken in de buurt van kinderen.

OCMW Oosterzele is aangesloten bij Logo Gezond+ en 
tekent jaarlijks in op een aantal initiatieven en acties 
in het kader van ‘gezonde gemeente’. Voorbeelden 
daarvan zijn Bewegen op Verwijzing, valpreventie, 
geestelijke gezondheidszorg en Generatie Rookvrij.

De Generatie Rookvrij-campagne breidt uit met een 
label, waar de gemeente een aanvraag voor heeft 
ingediend. Zien roken, doet roken. Kinderen en jon-
geren spiegelen zich aan hun voorbeelden. Ze kopi-
eren gedrag en dus ook rookgedrag. Daarom vinden 
we het belangrijk om samen met onze Jeugd- en 
Sportdienst zoveel mogelijk plaatsen waar veel kin-
deren en jongeren komen rookvrij te maken.

Om dat label te verdienen, zijn de speelterreintjes 
in Scheldewindeke, Gijzenzele en Balegem nu volle-
dig rookvrij. We hebben dat ook voorgelegd aan de 
kindergemeenteraad die leuke slogans bedacht om 
mensen te motiveren om niet te roken in het bijzijn 
van kinderen. Die aanmoedigingen prijken op elke 
speelpleinzitbank.

Kinderen zijn de toekomst. Ze moeten kunnen 
spelen in een gezonde en veilige omgeving. Tabaks-
rook hoort daar niet bij. Het rookvrij maken van de 
speelterreintjes draagt bij tot een samenleving die 
kinderen beschermt tegen de mogelijke gevolgen van 
een tabaksverslaving.

Een rookvrij speelterrein betekent dat 
je niet mag roken op het volledige 
plein. Dat verbod geldt voor de 
gewone sigaret, de e-sigaret en 
vergelijkbare producten. Bordjes 
en andere signalisatie maken het 
verbod duidelijk aan de bezoekers.
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Dokter Luc Bouwen loopt Marathon 
des Sables voor het goede doel

Oosterzelenaar en orthopedisch chirurg bij het A.S.Z. ziekenhuis, Luc 
Bouwen, liep eind mei de 250 kilometer lange Marathon des Sables in 
Marokko uit en zamelde zo 6.035 euro in voor Artsen Zonder Vakantie. 
De Marathon des Sables staat bekend als de zwaarste voettocht ter 
wereld. Het is een zesdaagse ultraloop in de woestijn van Zuid-Marokko. 

Niet alleen de afstand is indrukwekkend (250 kilometer in totaal, de 
langste etappe is 85.8 km op één dag), ook de weersomstandigheden 
zijn op zijn minst uitdagend te noemen: overdag klimt het kwik naar 
40 graden Celsius terwijl het ’s nachts flink afkoelt tot 5 graden. Elke 
deelnemer moet bovendien zijn of haar eigen rugzak met eten, drinken, 
kledij en slaapzak dragen. Enkel het water en de tenten worden door 
de organisatie geregeld. We zochten dokter Bouwen op en feliciteerden 
hem alvast met deze ongelofelijke prestatie.

Waar kwam het idee vandaan om 
deel te nemen aan deze immens 
zware Marathon des Sables?
Dr. Bouwen: Het idee om aan 
de Marathon des Sables (kort-
weg MDS) deel te nemen is ont-
staan na een vakantie met het 
gezin in Marokko in 2019. Met 
twee gidsen zijn we toen een hele 
week door de Sahara getrokken.  

Al onze bagage, eten, drinken, 
tenten, enz. werd door drie dro-
medarissen gedragen. Het was een 
ongelooflijke vakantie. Op de terug-
weg kwamen we op de luchthaven 
van Ouarzazate de deelnemers van 
de MDS 2019 tegen. Zij hadden net 
hun tocht beëindigd. Op dat ogen-
blik is het idee ontstaan om ook 
zelf eens deel te nemen.

U hebt uiteraard de medische 
kennis en bent ongetwijfeld goed 
omringd om in optimale omstan-
digheden zo’n tocht aan te 
vangen. Maar daarnaast is er nog 
het fysieke en mentale aspect. 
Hoe verliep uw voorbereiding? 
Dr. Bouwen: Het klopt dat ik zeker 
de nodige kennis over sportletsels 
heb en die is me ook goed van pas 
gekomen tijdens mijn voorbereidin-

Dokter Luc Bouwen
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gen. Toch was het zeer belangrijk 
om me te laten omringen door de 
juiste personen. Eerst heb ik con-
tact opgenomen met een sportarts 
met de vraag hoe ik het allemaal 
zou moeten aanpakken. Hij heeft 
me een trainer aangeraden. Weke-
lijks heeft hij mijn trainingen aan-
gepast telkens met het uiteindelijke 
doel voor ogen, namelijk de MDS 
2022. Op regelmatige tijdstippen 
werden evaluatiemomenten inge-
last om mijn fysieke vooruitgang te 
beoordelen. Voeding is niet alleen 
een zeer belangrijk aspect tijdens 
de trainingen, maar ook tijdens 
de tocht. Hiervoor ben ik in zee 
gegaan met een sportdiëtiste. Zij 
heeft voor de MDS een volledig 
voedingsplan uitgewerkt.
Ongeveer een maand voor de tocht 
liet ik een test in de hittekamer in 
het UZGent uitvoeren om te weten 
hoeveel vocht ik ongeveer per uur 
verlies en welke elektrolyten ik aan 

mijn drank moest toevoegen om 
het verlies te compenseren. Zout-
verlies compenseren is immers zeer 
belangrijk om te blijven functione-
ren in de hitte. Het mentale aspect 
kan je dan weer niet echt trainen.

Tijdens de tocht moet u zelf eten, 
drinken, kledij en slaapzak mee-
dragen. Ongetwijfeld maakt dat 
de marathon extra moeilijk. Hoe 
ziet een gemiddelde dag eruit tij-
dens de Marathon des Sables? 
Dr. Bouwen: Een gemiddelde dag 
begint ’s morgens om 6 uur wan-
neer de tenten worden afgebro-
ken door de organisatie. Je slaapt 
namelijk in een open tent met 
acht personen. 
Dat is het moment om op te 
staan en je voor te bereiden voor 
de etappe. Je verfrist je wat en 
maakt je ontbijt klaar. Na het 
ontbijt moet je je rugzak prepare-
ren, slaapmat en slaapzak opber-

gen, enz. Elke etappe start tussen 
8.30 en 9 uur ’s morgens. Je wordt 
een kwartier op voorhand aan de 
start verwacht. Ik kreeg dagelijks 
een briefing van Patrick Bauer, 
de stichter en organisator van de 
MDS, over de komende etappe. 
En na het afspelen van het liedje 
“Highway to Hell” van AC/DC 
wordt het startschot gegeven 
en kon ik vertrekken. De dagin-
deling is in feite altijd dezelfde, 
maar de lengte van de etappes 
verschillen wel (Etappe 1: 30,3 
km, etappe 2: 38,5 km, etappe 3: 
32,1 km, etappe 4: 85,8 km (loopt 
over 2 dagen), etappe 5: 42,2 km 
en etappe 6: 7,7 km). Hoeveel je 
slaapt en rust, hangt af van wan-
neer je juist aankomt. ’s Nachts 
kan het wel koud worden, nl. rond 
5°C. En dat is wel een groot con-
trast met de dagtemperaturen tot 
40°C.
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Wat was voor u het moeilijkste 
moment tijdens de marathon? 
Dacht u ooit aan opgeven?
Dr. Bouwen: Je zou misschien 
denken dat de moeilijkste etappe 
die van 85,8 km was. Maar eigen-
lijk waren etappe 2 en 3 de moei-
lijkste. We zaten toen in een zand-
storm en die vergde zeer veel van 
mijn krachten. Op het einde van 
dag 3 had ik het zeer moeilijk en 
heb ik ook aan opgeven gedacht. 
Hetgeen me erdoor heeft gehol-
pen, waren de berichten van het 
thuisfront. Via de website van de 
MDS konden mensen thuis berich-
ten sturen en die werden dan ’s 
avonds in de tent afgeleverd. Op 
dag 3 kregen we voor de eerste 
keer die berichten te lezen. Ik 
herinner me nu nog dat ik mijn 
tranen op dat moment niet kon 
bedwingen. En na het lezen van 
die berichten stond mijn besluit 
vast: Ik ga door tot de finish! Ik 
word nu nog emotioneel wanneer 
ik eraan terugdenk omdat dit voor 
mij echt het kantelmoment was.  
Toen ik dan ook de volgende dag 
na 20 uur de eindmeet bereikte 
van de 4° en lange etappe, wist ik 
dat ik zou finishen. Ik heb dan ook 
zalig geslapen onder een prachtige 
sterrenhemel. Achteraf bleek het 
mentale aspect dus eigenlijk veel 
belangrijker dan het fysieke.

Als u terugblikt op de tocht, wat 
is dan uw mooiste herinnering?
Dr. Bouwen: De eindmeet bereiken 
was zeker een mooie herinnering 
en het in ontvangst nemen van 
de medaille zal ik nooit vergeten. 
Maar ik denk ook nog vaak terug 
aan de schoonheid van de woes-
tijn, de inspirerende mensen, de 
samenhorigheid met je tentgeno-
ten, enz. Het was echt een unieke 
ervaring. Wat me het meest is bij-
gebleven, is dat je met aanmoedi-
gingen boven jezelf kan stijgen. Dit 
is ook iets dat ik nu probeer mee te 
nemen in mijn dagelijkse en pro-
fessionele leven.

U zamelde geld in voor de NGO 
Artsen Zonder Vakantie die 40 zie-
kenhuizen in Afrika ondersteunt.  
U ging ook zelf al opereren met 

de organisatie in Congo. Waarom 
moeten mensen deze NGO onder-
steunen? 
Dr. Bouwen: Artsen Zonder Vakan-
tie is een bijzondere organisatie. 
Deze NGO geeft niet alleen huma-
nitaire hulp door te gaan werken 
ter plaatse, maar probeert ook de 
partnerziekenhuizen continu te 
ondersteunen door personeel op te 
leiden. Ik heb ook buiten de zen-
dingen contact met de artsen ter 
plaatse en probeer hen verder op 
te leiden en te helpen waar nodig. 
In Bukavu zijn we daar bijvoorbeeld 
goed in geslaagd: het ziekenhuis 
waar we gewerkt hebben is nu zelf 
een opleidingscentrum. Het blijft 
nodig om deze NGO te onder-
steunen omdat er nog veel zie-
kenhuizen in centraal Afrika naar 
een hoger niveau moeten worden 
getild. 

Stel dat een van onze lezers na 
uw inspirerende verhaal besluit 
om ook de Marathon des Sables 
te lopen, wat zou u hem of haar 
dan adviseren?
Dr. Bouwen: Er voluit voor gaan en 
uitgaan van je eigen kracht! Daar-
naast moet je je goed voorbereiden 
en overleg je best met mensen die 
al ervaring hebben. Ze zijn bij mij 
trouwens altijd welkom. Ik ben 
overigens ook te rade gegaan bij 
mensen die dit avontuur tot een 
goed einde hebben gebracht.
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SportKompas: Ontdek de sport die het 
best bij je kind past

SportKompas is een oriëntatietool die kinderen tussen 
8 en 10 jaar helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op 
basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van 
beweegoefeningen ontdekt elk kind welke sport het best 
bij hem of haar past. In Oosterzele namen 300 leerlin-
gen uit het 3e en 4e leerjaar deel aan SportKompas.

Andere sporten leren  kennen
Veel kinderen beoefenen de sporten die hun ouders 
en vriendjes al beoefenen: voetbal, turnen, volleybal of 
paardrijden. Maar het sportaanbod is veel uitgebreider. 
Via SportKompas brengen we hen in contact met andere 
sportdisciplines. Via beweegoefeningen meten we moto-

riek, explosiviteit, uithouding en evenwicht. We vragen 
hen ook naar wat ze zelf leuk vinden. Finaal krijgt elk 
kind een rapportje. De bedoeling is om kinderen meer 
te laten bewegen en liefst in een sporttak die het best 
bij hen past. Want als je op jonge leeftijd de sport vindt 
waarvoor je aanleg hebt, dan is de kans ook groot dat je 
lang(er) blijft sporten. 

De kinderen vonden hun deelname aan SportKompas 
alvast geslaagd!

Meer info
Sportdienst, sportdienst@oosterzele.be, 09 362 48 92

Uw publiciteit in deze Infozine?

Inlichtingen bij Joost Vandenabeele
Joost.vandenabeele@diekeure.be
0497/245324 
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Bewegen op doktersadvies  
met coach Ruben
We weten allemaal dat beweging goed is voor onze gezondheid. Toch zitten 
we vaak te veel en te lang, nemen we onnodig vaak de auto voor korte 
afstanden en slagen we er maar niet in om sport of beweging te verankeren 
in ons dagelijks leven. Binnen het project ‘Bewegen op verwijzing’ helpt 
beweegcoach Ruben Ritserveldt je naar een actievere levensstijl. 
 
Mensen met gezondheidsproblemen die bij Ruben terechtkomen werden 
veelal doorverwezen door de huisarts. Met professionele coaching en een 
beweegplan op maat brengt Ruben meer beweging in hun dagelijks leven. 
Ruben is beweegcoach voor de gemeentes Lierde, Brakel en Oosterzele. 
We zochten hem op tijdens één van zijn coaching sessies. 

Waarom werd het project Bewe-
gen op verwijzing in het leven 
geroepen? 
Ruben Ritserveldt: Bewegen op 
verwijzing is een project van het 
Vlaams Instituut Gezond Leven. 
De bedoeling is om mensen aan te 
zetten tot een actievere en gezon-
dere levensstijl. Dat doen we via 
coaching gesprekken waarbij we 

bekijken hoe we elke persoon meer 
kunnen laten bewegen in het dage-
lijkse leven. Na een doorverwijzing 
door de huisarts, stellen we samen 
met de patiënt een beweegplan 
op dat hij/zij zelfstandig uitvoert. 
We houden rekening met de per-
soonlijke interesses en wat die per-
soon echt leuk vindt. Mijn taak als 
coach is om tips en tricks te geven 

en te motiveren. Tijdens de verdere 
opvolgingsgesprekken passen we 
het beweegschema aan om zo uit-
eindelijk zijn/haar doel te bereiken. 

Wie kan beroep doen op de 
beweegcoach? 
Ruben: Het project is bestemd 
voor mensen die niet aan hun 
dagelijkse hoeveelheid beweging 
komen of te veel langdurig stilzit-
ten. De tarieven worden per kwar-
tier vastgelegd: voor een indivi-
duele begeleiding is het normaal 
tarief 5 euro (per kwartier), mensen 
met een verhoogde tegemoetko-
ming betalen slechts 1 euro. Voor 
een groepsbegeleiding bedraagt 
het normaal tarief 1 euro, mensen 
met verhoogde tegemoetkoming 
betalen in dat geval 0,50 euro. Het 
aantal sessies dat nodig is, hangt 
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af van het doel en wordt bekeken 
op basis van hoe we de persoon 
individueel kunnen helpen. De uit-
eindelijke bedoeling is dat, eens de 
persoon goede gewoontes heeft 
ontwikkeld, hij/zij alleen verder kan 
om de bewegingstips in de praktijk 
om te zetten. 

Wanneer ben je zelf tevreden als 
beweegcoach, waar haal je voldoe-
ning uit?
Ruben: Tijdens mijn studies hadden 
we het vak ‘motiveren tot gedrags-
verandering.’ We kregen de opdracht 
om met een persoon vier gesprek-
ken te houden. In elk gesprek pro-
beerden we die persoon te moti-
veren om meer te bewegen en zijn 
sedentair gedrag beetje bij beetje 
te veranderen. De evolutie die hij 
maakte, vond ik heel mooi om te 
zien. Tot de dag van vandaag is hij 
nog altijd super goed bezig en past 
hij nog dagelijks toe wat we tijdens 
zijn beweegplan ontwikkeld hebben. 
Elke dag zoekt hij gezonde recepten, 
sport hij en probeert hij een actieve 
levensstijl aan te houden. Door die 
opdracht en ervaring was het voor 

mij duidelijk dat ik mensen wil 
helpen om te bewegen. Als ik zijn 
foto’s voor en na bekijk, ben ik nog 
altijd ontroerd door de transforma-
tie die de man heeft doorgemaakt. 
Ik haal dus enorm veel voldoening 
uit het positief traject dat mensen 
afleggen om gezonder te leven.

Het uiteindelijke doel 
is zo veel mogelijk 
mensen aan het 
bewegen krijgen!

Hoe word je beweegcoach?
Ruben: Twee jaar geleden ben ik 
afgestudeerd als beweegdeskun-
dige aan de opleiding Sport en 
Bewegen van de Howest in Brugge. 
Naast mijn job als beweegcoach 
kan je me geregeld op een tennis-
veld vinden. Uiteraard heb ik een 
passie voor sporten en bewegen 
en die wil ik graag doorgeven aan 
zoveel mogelijk mensen. Als coach 
help ik mensen op weg naar meer 
beweging en motiveer ik hen. Als 

regionale coach weet ik ook welke 
activiteiten en sporten het lokaal 
bestuur Oosterzele en de verschil-
lende verenigingen aanbieden. Zo 
kan ik de mensen informeren over 
sportieve initiatieven die hen moge-
lijks interesseren.

Welke algemene tips kun je onze 
lezers geven om meer te bewegen?
Ruben: Je hoeft niet noodzakelijk 
zwaar aan het sporten te slaan om 
meer beweging in je dagelijks leven 
te brengen. Meer bewegen is makke-
lijker dan je denkt. Zo kun je fietsen 
naar je werk en meer tuinieren, een 
wekelijkse wandeling maken met 
je kinderen of gaan zwemmen. Die 
bewegingen zijn eenvoudig en lang 
vol te houden. Zo wordt sporten 
leuk! Het is vooral belangrijk dat je 
iets kiest dat 100% past in je dage-
lijkse routine. 

Meer info
Beweegcoach Ruben Ritserveldt, 
0476 08 59 60, 
Oosterzele@bewegenopverwijzing.be
www.gezondleven.be/projecten/
bewegen-op-verwijzing
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Wandeling Kasteeldomein  
Smissenbroek
dinsdag 5 juli om 10 uur en om 14 uur

Op dinsdag 5 juli kun je uitzonderlijk deelnemen 
aan een begeleide wandeling op het kasteeldomein 
Smissenbroek, tussen de Keiberg en de Lange Wal in 
Oosterzele. Je krijgt een rondleiding in het bos en de 
moestuin met een woordje uitleg over de manier van 
werken in de moestuin. Nadien krijgt elke deelnemer 
een plantje mee uit eigen kweek (Oost-Indische kers).
Er zijn twee sessies: een om 10 uur en een om 14 uur. 
Plaats van afspraak: ingang van het kasteeldomein aan 
de Lange Wal. Laarzen of op zijn minst goede wandel-
schoenen zijn aangeraden!
Prijs: 5 euro (plantje inbegrepen)
Inschrijven noodzakelijk (max. 30 deelnemers per 
sessie) via oosterzele.bibliotheek.be/

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

Schatten van Vlieg in Schildewindeke
van 1 juli tot 31 augustus 

Oude Mannekesschool Gijzenzele: 
tip voor een zondagse uitstap
Van juni t.e.m. september, elke 1e zondag van  
de maand van 11 tot 17 uur

Vanaf juni stellen we de ‘Oude Mannekesschool’ in Gij-
zenzele elke 1e zondag van de maand open voor het 
publiek. In het gezellige 'retrocafeetje' kun je terecht 
voor een drankje en in het 'museum' kun je een vol-
ledig vernieuwde tentoonstelling over de Slag om Gij-
zenzele bezoeken. Beide ruimtes hebben een grote 
volkskundige en folkloristische waarde, dus zeker een 
bezoekje waard! Een initiatief van de dienst Toerisme 
i.s.m. het Gijzels Genootschap van de Kerkuil.

Oosterzele Speurt
van 1 juli tot 30 september 

Lekker Oosterzeels
zondag 7 augustus

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

©Nele Vanmaele

Bibliotheek
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“ ’T VIJVERSHOF        SCHELDEWINDEKE ”

TE KOOP > 11 Charmante woningen rond een groen binnenplein.

Volledig afgewerkt opgeleverd / Mooi lastenboek / E-Peil : max 30 > “BEN-woning”.

0475 20 15 88             de-geyter.be

LAATSTE2woningen

Een realisatie van Massimmo Villabouw
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GRATIS INKOM

PARK-
CONCERTEN

GC De Kluize - Sportstraat 3, 9860 Oosterzele - 09 363 83 30 - reservaties@oosterzele.be

Raske Drenge (BE/FO)

Frimout

Cisco Herzhaft Trio,
met TomDeWulf

YOKAN
Donderdag 25 augustus

Telkens om 20.30 uur
� Pastorietuin Moortsele,
Sint-Antoniusplein 10

Met parkbar voor en door
Oosterzeelse verenigingen

Donderdag 4 augustus

Parkbar door Speelplein Kriebelplezier

Parkbar door vzw On Stage

+ toonmoment atelierwerking Het Scheldeoffensief
om 20 uur.

Parkbar door de Gijzelse Kerkuilen

Parkbar doorWWOO Scheldewindeke

Donderdag 11 augustus

Donderdag 18 augustus
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Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord & Dans: schrijf je in!

De Stedelijke Academie voor Muziek Woord & Dans Zottegem en het Filiaal Oosterzele bieden deeltijds 
kunstonderwijs op maat van kinderen vanaf 4 jaar, jongeren én volwassenen aan zeer democratische prijzen. 
Ons sterk artistiek en pedagogisch team werkt drempelverlagend en verwelkomt iedereen die interesse 
heeft in een artistieke vorming. 

De academie zorgt ervoor dat elke leerling op zijn niveau 
wordt uitgedaagd en zich ook welkom en thuis voelt. Ver-
wondering, onderzoek en plezier staan hierbij centraal. 
We kiezen voor een motiverende aanpak, die leerlingen 
zin geeft om hun passie voor Dans, Muziek en Woord vol 
enthousiasme te ontplooien.

We hebben oog voor de muzikant, danser, acteur, ... in 
wording, maar ook voor de unieke persoonlijkheid van de 
leerling. Technische beheersing en artistieke vaardighe-
den zijn belangrijke bouwstenen. Daarnaast werken we 
ook aan een optimale aandacht voor het welbevinden, de 
creativiteit en de eigen inbreng van onze leerlingen. De 
verschillende opties en combinatiemogelijkheden bieden 
alle leerlingen een gevarieerd programma: keuze uit zo'n 
30 verschillende instrumenten in klassieke muziek of jazz-
pop-rock, ballet en hedendaagse dans, (vertel-)theater, ...

De academie organiseert jaarlijks tal van concerten, presen-
taties en voorstellingen met muziek, woord en dans waarbij 
we onze leerlingen en leraren een podium geven om zich 
artistiek van hun mooiste kant te laten zien. 60 artistiek 
en pedagogisch opgeleide leraren halen het beste uit meer 
dan 1000 leerlingen Muziek, Woordkunst-Drama en Dans.

Inschrijvingen schooljaar 2022 -2023
Schrijf je online in vanaf 7 juni tot 30 september 
op www.samwdzottegem.be 

Muziek voor kinderen, jongeren én volwassenen 
(Klassiek, Jazz, Pop en Rock)
• Suzuki: muziekinitiatie voor viool en altviool vanaf  

4 jaar.
• Muziekinitiatie: voor leerlingen uit het eerste en 

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

• Muzikale vorming (vanaf het derde leerjaar): zingend 
kennismaken met muziek, ontwikkelen van ritmisch 
gevoel en muzikaal gehoor, noten lezen en schrijven, 
hedendaagse kinderliederen in samenzang. (Klassiek, 
Jazz, Pop en Rock)

• Instrumenten: accordeon – altviool – cello – contrabas 
– dwarsfluit – fagot – gitaar – harp – hobo – hoorn – 
klarinet – koper – orgel – piano – piccolo – saxofoon 
– slagwerk – viool – zang

• Groepsmusiceren, Combo, Muziekgeschiedenis, 
(Kinder)koor, Klanklab, Muziek schrijven, …
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Woordkunst – Drama voor kinderen (vanaf  
8 jaar), jongeren én volwassenen 
2de graad (8 tot 12 jaar) 
• Woordatelier: Kruip in de huid van een personage en 

ontdek hoe je met je stem en lichaam emoties kan 
uiten. Bedenk scènes vanuit verschillende speelstij-
len en leer hoe je een publiek kan meenemen naar 
een verbeelde ruimte of tijd. Ga aan de slag met 
verhalen, monologen en poëzie. 

3de en 4de graad (vanaf 12 jaar, volwassenen)
• Verteltheater
• Spreken en Vertellen
• Toneel 
• Dramalab
• Schrijver
• Literatuurgeschiedenis

Dansafdeling: voor jongens en meisjes vanaf  
4 jaar, Ballet en Hedendaagse dans
• Kleuterdans: op een speelse en creatieve manier 

maken de kleuters van 4 en 5 jaar kennis met dans. 
Het dansplezier en de expressie van het kind vormen 
de basis waarmee we werken. 

• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): leerlingen 
van het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer 
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van 
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel 
vaak themalessen, er worden echte choreografieën 

aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het 
ware proeven van de verschillende dansstijlen.

• Danslab: ballet en hedendaagse dans (vanaf het 
derde leerjaar)

• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar)
• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar)

Tarieven gesubsidieerde cursussen
Jongeren
tot 17 jaar: 74 euro
verminderd tarief*: 49 euro (bv. tweede gezinslid of 
inschrijving meerdere richtingen)
18 tot 24 jaar: 145 euro
 
Volwassenen
vanaf geboortejaar 1997: 343 euro
verminderd tarief*: 145 euro
 
Stads- of gemeentecursussen
Kleuterdans: 90 euro
Podiumbad: 90 euro
Suzuki: 125 euro

Meer info
Stedelijke Academie Muziek Woord Dans Zottegem 
- Filiaal Oosterzele
Stationsstraat 17 (Muziek), Stationsstraat 15 
(Woordkunst-Drama) en Korte Ambacht (Dans)  
www.samwdzottegem.be, 09 364 64 35



Sales Manager België - Luxemburg

Operator metaal

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

Als Sales Manager krijg je de verantwoordelijkheid voor het behalen van 
eigen omzet- en resultaatsdoelstellingen. Je bewerkt een bestaande klan-
tenportefeuille in België en in Luxemburg. Je komt in contact met de sleu-
telfiguren 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 breidt je het klantenbestand 
systematisch uit.

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

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-businessomgeving, 
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

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

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

Je staat in voor het bedienen van de CNC-gestuurde machines voor het 
bewerken van brandwerende platen. Je wordt tewerkgesteld in de afde-
ling die aan de basis ligt van het assemblageproces.
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 kwaliteitsbewuste houding 
• Je kan zowel in team als zelfstandig werken 
• Je staat open voor verdere ontwikkelingen en automatisaties

ONS AANBOD

• Een uitgewerkt opleidingsplan onder begeleiding van een peter, en 
on-the-job training 

• Een jong team in een resultaatgericht, ambitieus bedrijf 
• Vlot bereikbaar (5km van snelweg) 
• Uitdagende en afwisselende job

OVER RF-TECHNOLOGIES: MISSIE EN WAARDEN

Bij Rf-Technologies ontwerpen we innovatieve oplossingen voor 
passieve brandbeveiliging.
Onze compartimenterings- en ontrokingsproducten garanderen 
de brandveiligheid van commerciële en institutionele gebouwen 
doorheen heel Europa: kantoorgebouwen, ziekenhuizen, musea, 
overheidsgebouwen en winkelcentra.

RF-Technologies heeft een duidelijke missie: 
As a market leader, we inspire the European construction sector*
by designing, manufacturing and marketing outstanding products 
that ensure a carefree fire safety in public buildings.
* (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. Externe opleidingen en/of deelname 
aan congressen zijn mogelijk indien nodig voor de functie. 

Interesse? Mail vandaag nog je cv naar 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 

 

IITT  PPrroojjeeccttlleeiiddeerr  
 

 
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 BEDRIJF 

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 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:

Onderstaande taken vloeien hieruit voort:
• De relatie met de klant optimaliseren en verder uitbouwen door fre-

quente 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 installa-

teurs, studiebureaus en eventueel brandweer.
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elke maandag van 14 tot  
17 uur
Digidokter
Je kan bij de Digidokter terecht 
voor een oplossing van je compu-
terproblemen. 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 
man en vrouw
Benedenzaaltje sporthal De Kluize

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

elke maandag en donderdag 
om 19 uur
joggen in groep 5 km, 6 km, 7 
km, 9 km
Sporthal de Kluize
Prijs: hangt af van de periode van  
aansluiten 25 € = een gans  
kalenderjaar, 15 € = 2° helft van  
het jaar

 Jacques De Cocker, 09 362 89 90
Joggingclub Oosterzele  
ww.joggingcluboosterzele.blogspot.be

elke maandagnamiddag, niet 
op schoolvakantiedagen 
Opstart op 5 september. 
Lijndans Oosterzele
Basisgroep met start to… , Groep 1: 
voor senioren
Polyvalente zaal Sporthal Oosterzele 

 Prijs: 10-beurtenkaart  
Rita Maes, maes61rita@gmail.com 

elke dinsdag van 14 tot 15.30 
uur (niet op schoolvakantie-
dagen)
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 (niet in juli en 
augustus)
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 
Nordic Walking
Vertrekpunt Marktplein 
Scheldewindeke of andere locatie  

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

elke 1ste, 3e en 5e 
dinsdagavond van de maand
Al-Anon bijeenkomsten Oos-
terzele 
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 vol-
wassenen (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 volwas-
senen (beurtenkaart) 
In Turnzalen De Appelaar, Dorp 
50, Oosterzele. Gaat buiten door, 
inschrijven via WhatsApp 
Prijs: alle info www.toimoietladanse.be 

 Contactpersoon: Delfien Nei-
rynck, info@balletschooltmd.be, 
0499/13.20.89 vzw Balletschool 
Toi, Moi et la Danse 
www.balletschooltmd.be

van 21 juni tot en met 21 
september
Davidsfonds Zomerzoektocht

Hoogstraten, Merksplas, Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau
Drie uitgestippelde wandelroutes 
en een fietsroute gidsen je door 
het intrigerende heden en verle-
den van de grensenclaves en land-
loperskolonies. Grensverleggend!
Prijs: diverse prijzen in functie 
van de gekozen formule (stan-
daardprijs vanaf 27 euro) 

 www.dezomerzoektocht.be
Davidsfonds Nationaal

woensdagavonden in juli om 
20 uur, in augustus om  
19.30 uur
Fietstochten (1 tot 1,5 uur lang) 
Marktplein Scheldewindeke 
gratis 
Alix De Cock, 0477 58 89 39 
Ferm Scheldewindeke

van 4 tot en met 10 juli 
Ballet-Sport-Knutsel-kookkamp 
voor kinderen vanaf 3 jaar  
(kan ook zonder ballet gevolgd 
worden) 
 

mailto:gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com
mailto:gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com
http://www.balletschooltmd.be
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in VBS Scheldewindeke, Pelgrim 
48, 9860 Oosterzele 
Toi, Moi et les Vacances in naam 
van vzw Balletschool Toi, Moi et la 
Danse 
Delfien Neirynck,  
info@balletschooltmd.be,  

 0499 13 20 89 
alle info 
www.toimoietlesvacances.be

van 4 tot en met 10 juli 
Themakampen voor kinderen 
vanaf 3 jaar 
in VBS Scheldewindeke, Pelgrim 
48, 9860 Oosterzele 
Toi, Moi et les Vacances in naam 
van vzw Balletschool  

 Toi, Moi et la Danse 
Delfien Neirynck, 0499 13 20 89  
info@balletschooltmd.be,
alle info 
www.toimoietlesvacances.be

van 4 tot en met 10 juli 
Dansstages en danskampen 
voor kinderen vanaf 7 jaar 
in De Appelaar Oosterzele, dorp 
50, Oosterzele 
Toi, Moi et les Vacances in naam 
van vzw Balletschool  

 Toi, Moi et la Danse 
Delfien Neirynck, 0499 13 20 89  
info@balletschooltmd.be,  
alle info www.toimoietlesvacances.be

dinsdag 5 juli om 19 uur
Avondwandeling

Parochiecentrum 
Poststraat, Balegem
gratis

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

vanaf woensdag 6 juli, 
elke woensdag in juli en 
augustus, om 19.30 uur
Fietstocht

PC Balegem
gratis 

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

donderdag 7 juli om 8.15 uur
Daguitstap Oostende en Diksmuide 
Kerk, Balegem 
Prijs: 70 euro leden, 75 euro 
niet-leden Ferm 

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

zaterdag 23 juli van 7 tot  
16 uur
Rommelmarkt kermis  
Landskouter
ook eet- en drankgelegenheid
Rooberg aan en rond site Ijzeren 
Hekken.

 Van Damme Gerrit 0475 38 15 85 
Kermis Landskouter

zondag 24 juli van 13.30 tot 
18.30 uur
Spelnamiddag 
Ijzeren Hekken, Rooberg 38,  
Landskouter 
Prijs: 1.5€ of 12€ voor een jaarlid-
maatschap 

 Eline Van Bever,  
strateeg.oosterzele@gmail.com 
De Strateeg

donderdag 28 juli om  
8.30 uur
Boottocht: varen met de Verdi, 
begeleide rondrit in Brussel 
Parking De Kluize 

 Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12 
en Juliette Meuleman, 09 362 99 00  
KVG Groot Oosterzele en Samana 
Oosterzele Scheldewindeke en 
Balegem

zaterdag 30 juli
5e Rochus Classic  
Sporthal De Kluize, Sportstraat 5, 
Oosterzele 
Prijs: Leden 7 euro - Niet-leden 9 euro 

 Freddy De Backer, 0477 33 60 33, 
freddy.debacker@ugent.be 
WTC DE ZWERVERS VZW

zondag 31 juli
31e Rochustochten & 6e  
Memorial Pascal Van Huyck 
Sporthal De Kluize, Sportstraat 5, 
Oosterzele 
Prijs: Leden 6 euro - Niet-leden 8 
euro 

 Freddy De Backer, 0477 33 60 33,  
freddy.debacker@ugent.be
WTC DE ZWERVERS VZW

dinsdag 2 augustus om  
19 uur
Avondwandeling 
Parochiecentrum Poststraat,  
Balegem 
gratis 

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

van 3 augustus tot 10 
augustus
Internationale Cartoon Expo  
Bib, Oosterzele 
gratis 
landvanrode@cultuursmakers.be 

 Cultuursmakers Land van Rode, 
dienst Toerisme Bib

zondag 7 augustus vanaf  
14 uur
Bunkerroute met Lekker Oos-
terzeels Feestjaar 100 jaar VTB 
alias Cultuursmakers 
Gijzenzele 
Prijs: 12 euro 
landvanrode@cultuursmakers.be 

 Cultuursmakers Land van Rode, 
dienst Toerisme Bib

van 8 tot en met 12 augustus 
Ballet-Sport-Knutsel-kookkamp 
voor kinderen vanaf 3 jaar  
(kan ook zonder
ballet gevolgd worden)
in VBS Scheldewindeke, Pelgrim 
48, 9860 Oosterzele 
Toi, Moi et les Vacances in 
naam van vzw Balletschool 

 Toi, Moi et la Danse
Delfien Neirynck, 0499 13 20 89  
info@balletschooltmd.be,  
alle info 
www.toimoietlesvacances.be

van 8 tot en met 12 augustus 
Themakampen voor kinderen 
vanaf 3 jaar
in VBS Scheldewindeke, Pelgrim 48, 
9860 Oosterzele 
Toi, Moi et les Vacances in naam van 
vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse 

 Delfien Neirynck, info@ballet-
schooltmd.be, 0499 13 20 89 
alle info www.toimoietlesvacances.be 
van 8 tot en met 12 augustus 
Dansstages en danskampen voor 
kinderen vanaf 7 jaar in 
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De Appelaar Oosterzele, dorp 50, 
Oosterzele. Toi, Moi et les Vacan-
ces in naam van vzw Balletschool 
Toi, Moi et la Danse 
Delfien Neirynck, 0499 13 20 89, 
info@balletschooltmd.be, 
alle info www.toimoietlesvacances.be

zaterdag 13 & 20 & 27 au-
gustus en zondag 21 & 28 
augustus vanaf 14 uur 
Maïsdoolhof 
Boomkwekerij Meersman Danny, 
Geraardsbergsesteenweg 242a, 
Oosterzele 
Prijs: €3 vanaf 10 jaar 

 Danny Meersman, 0486 91 44 22 
Landelijke Gilde Oosterzele

zaterdag 13, 20 & 27 
augustus, zondag 21 & 28 
augustus
Zomerbar 
Boomkwekerij Meersman Danny, 
Geraardsbergsesteenweg 242a, 
Oosterzele 
gratis toegang 

 Danny Meersman, 0486 91 44 22 
Landelijke Gilde Oosterzele

zaterdag 20 augustus
The Eighties 
Pastorietuin Landskouter 

 Claude De Schepper,  
0475 388 121, info@buro-tbi.be 
Seizoenscafé

zondag 28 augustus van 
13.30 tot 18.30 uur
Spelnamiddag 
Ijzeren Hekken, Rooberg 38,  
Landskouter 
Prijs: 1,50 euro of 12 euro voor een 
jaarlidmaatschap 

 Eline Van Bever, 
strateeg.oosterzele@gmail.com 
De Strateeg

zaterdag 3 september om 
14.30 uur
Wielerwedstrijd Elite z.c. & belof-
ten - 13 ronden - totaal 119,5 km 
Moortsele 
gratis 

 De Clercq Erwin 0472 53 78 66 
Cyclo Moortsele

zondag 4 september om  
9.30 uur
Infowandeling Natuurbeheer-
plan Provinciaal  
natuurdomein Drooghout
Parking station Moortsele
Voorzie aangepast schoeisel 

 Graag vooraf inschrijven via  
natuur@oost-vlaanderen.be

zondag 4 september om 
13.30 uur
Gezinsfietstocht  
De Appelaar, Dorp 48, Oosterzele 

 Danny Meersman, 0486 91 44 22 
Landelijke Gilde Oosterzele

van maandag 5 september 
tot en met 1 oktober
GRATIS PROEFLESSEN Ballet, 
modern jazz, breakdance, hip-
hop, musical voor kinderen 
vanaf 3 jaar – tieners – volwas-
senen + Total Body Work Out, 
Fun Dance, Ultra Dance Power 
Alle dagen in turnzalen De Appe-
laar Oosterzele, dorp 50  
9860 Oosterzele. Iedereen welkom, 
volwassenen met beurtenkaart!  

 vzw Balletschool Toi, Moi et la 
Danse, Delfien Neirynck, info@
balletschooltmd.be, 0499 13 20 89 
alle info www.balletschooltmd.be

maandagen 5, 12 en 26 
september en 10 en 24 
oktober om 19.30 uur
Crea haken: van weekendtas tot 
clutch (5 lessen) 
De Rots, Marktplein, Scheldewindeke 
Lesgeld: 30 euro leden, 40 euro 
niet-leden voor 5 lessen (1ste les: 
beginnersles dus wie niet kan  
haken ook welkom) 

 Juliette Van De Sijpe, 09 362 78 12
Ferm Scheldewindeke

maandag 5 september van  
18 tot 19 uur of van 
19.10 tot 20.10 uur
Start to yoga (16 lessen van 1 uur)

Polyvalente zaal 
 Sporthal De Kluize

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

dinsdag 6 september om  
19 uur
Avondwandeling 
Parochiecentrum Poststraat,  
Balegem 
gratis 

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

woensdag 7 september  
om 19 uur
Koken: klassiek gezonder

De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke
Prijs: 8 euro leden, 10 
euro niet-leden

 Juliette Van De Sijpe, 
09 362 78 12
Ferm Scheldewindeke

zondag 11 september om 
11.30 uur
Eetfestijn Samana Oosterzele

GC De Kluize
 Juliette Meuleman, 

09 362 99 00 en Rita De 
Landsheere, 09 362 79 09
Samana Oosterzele

dinsdag 13 september om  
19 uur
Kookles: Het andere gebak 
Parochiecentrum Poststraat,  
Balegem 

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

vrijdag 16 september om 
19.30 uur
Tetter- en Tapasavond 
Polyzaal De Appelaar, Dorp 48 

 saskiapruyt72@gmail.com 
Femma-Oosterzele
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