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3 / Ontvang je stookoliecheque 
van 225 euro

4 / Covid herfstbooster 10 / Begeleiding voor je renovatie 

Meer weten over deze twee heren?  
Lees hun verhaal op p. 2.
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Beste Oosterzelenaar

Terwijl het nieuwe school- en werkjaar zich opnieuw in sneltempo op gang 
trekt, bieden we jullie ook graag een nieuw gevarieerd cultureel seizoen aan 
met tal van voorstellingen. We brengen onze jongerenwerking OLGA nog 
even onder de aandacht en hopen zo ook de jeugd warm te maken voor het 
dynamisch en inspirerend medium dat theater is. 

In dit magazine zetten we onze 30-jarige verbroedering met de Duitse stad 
Oberkirch graag extra in de kijker. Zo’n jumelage is niet uniek, want heel wat 
Vlaamse steden en gemeenten hebben wel een of meerdere zustergemeentes 
in het buitenland. Maar een 30-jarige vriendschapsband is dat wel en als 
schepen ben ik er bijzonder trots op. Het was mijn vader Paul die destijds 
de initiatiefnemer was en die graag getuigt over het belang van de jumelage 
Oosterzele-Oberkirch. Wederzijds begrip, ervaringsuitwisseling en vriendschap 
over de landsgrenzen heen hebben er de afgelopen 70 jaar immers mee 
voor gezorgd dat we in vrede kunnen samenleven met alle volkeren binnen 
de Europese Unie. De oorlog in Oekraïne die nu al bijna zeven maanden 
woedt, bewijst jammer genoeg hoe broos de Europese vrede en die aan 
onze grensgebieden is. Een jumelage is voor mij dan ook veel meer dan 
een culturele of toeristische uitwisseling. Ik hoop dan ook oprecht dat onze 
verbroedering na twee rustige coronajaren een nieuwe doorstart mag kennen 
zodat we de opgebouwde relaties verder kunnen laten groeien en ontwikkelen. 
In september vertrekt een delegatie uit Oosterzele naar het Zwarte Woud om 
de 30-jarige vriendschapsband tussen onze beide gemeentes te vieren.

Veel leesplezier alvast!

Schepen Orville Cottenie
Bevoegd voor Burgerzaken, Cultuur, Toerisme, Erfgoed 
(onroerend en roerend), Ontwikkelingssamenwerking, 
Lokale economie, Jumelages en Dierenwelzijn

Op de cover:
Karel De Buyzerie (Balegem) en Piet 
Van Gotha in de pastorietuin van 
Moortsele op 18 augustus 2022. 

Beide heren leerden elkaar kennen 
in september 2021. Karel schreef 
zich in voor BRUUT, de maande-
lijkse inclusieve theaterateliers van 
Het Scheldeoffensief die plaats-
vinden in verschillende culturele 
centra in onze regio, onder andere 
in gemeenschapscentrum De Kluize. 

Omdat Karel doof is, had hij een 
sidekick nodig die kon tolken én 
wou meespelen tijdens de theater-
ateliers. Die witte raaf (het bleek 

al snel om een kleurrijk exemplaar 
te gaan) diende zich onverhoopt 
en vliegensvlug aan in de persoon 
van Piet. 

Een jaar wederzijds engagement 
later, maken Karel en Piet deel uit 
van een warme groep spelers die 
verbinding vinden in spelplezier 
over ‘beperkende’ grenzen heen.

Meer info:
www.hetscheldeoffensief.be en 
www.gcdekluize.be 

Fotograaf: Danny De Lobelle
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Ontvang je stookoliecheque van €225

Verwarm je met stookolie (huisbrandolie) of propaan 
in bulk? Dan heb je recht op een toelage van 
225 euro. Deze maatregel geldt sinds 29 juni 2022.

Wie kan de toelage aanvragen?
Leverde je leverancier stookolie of propaan in bulk 
tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 voor 
de verwarming van je hoofdwoning? Dan kun je als 
gezin de toelage van 225 euro netto aanvragen.

De toelage kun je slechts eenmaal aanvragen en geldt 
voor woningen en appartementen.

Hoe vraag ik de vergoeding aan? 
Vul het formulier in: dat kan online 
(https://stookoliecheque.economie.fgov.be) 
of op papier.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welk formulier je 
moet invullen, hangt af van je woning:

• type A formulier: voor een individuele woning (die 
geen deel uitmaakt van een appartements gebouw);

• type B formulier: voor huisvesting in een 
mede- eigendom (bv. een appartement) of een 
opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. Hierbij moet 
je je digitaal identificeren (bv. met je  elektronische 
identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kun je downloaden van de 
 website van de FOD Economie of aanvragen bij je 
 leverancier van stookolie of propaan. 

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?
Je kunt tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.
De FOD Economie controleert en beslist binnen 
twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. 
De  betaling gebeurt op de bankrekening die je op het 
 formulier invulde.

Meer informatie
Meer informatie vind je op de website van de 
FOD  Economie: www.energiemaatregelen.be 
Je kunt ook het Contact Center van 
de FOD  Economie contacteren op 
0800 120 33 (gratis nummer) of via  
stookoliecheque@economie.fgov.be 

A B

of

Hoe ontvang ik de verwarmingstoelage van 225 euro?

• een kopie van de leveringsfactuur,       
• een bewijs van betaling, 
• uw Rijksregisternummer,
• het ondernemingsnummer (KBO-nummer)
   van uw leverancier, 
• in het geval van mede-eigendom, het 
   KBO-nummer van de mede-eigendom

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren:  

   A - individuele woning 
   B - woning in mede-
         eigendom

         Download het van de site   
of vraag het aan uw leverancier 

Aanvraag in te dienen tot en met 10.01.2023, 
voor leveringen gedaan tussen 15.11.2021 
en 31.12.2022

Online Via het papieren formulier

Gelieve te bezorgen:

Formulier 
terug te sturen per 
aangetekende zending 

    0800 120 33 (gratis nummer)
stookoliecheque@economie.fgov.be 

stookoliecheque.economie.fgov.be 

De federale regering kent aan de gezinnen een toelage van 225 euro netto toe bij de aankoop 
van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning.
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Gezondheid

Haal je COVID-19-HERFSTBOOSTER 

Vanaf 12 september kun je een “herfstbooster” 
tegen COVID-19 halen in het vaccinatiecentrum in 
Herzele. Die booster beschermt tegen een even tuele 
golf van besmettingen komende winter. 

Mensen met een verminderde immuniteit en mensen 
van 65 jaar en ouder krijgen prioriteit. Ook al kreeg je 
recent een tweede booster, een extra booster is sterk 
aangeraden in de herfst als er tussen de twee boosters 
minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden zit. Kreeg 
je al een tweede booster, dan gaat het nu dus om een 
derde booster. 

Daarna krijgt ook het personeel van de zorgsector een 
herfstbooster. Mensen tussen 50 en 65 jaar worden 
vervolgens actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. 

Ben je tussen 18 en 50 jaar? Dan krijg je ook de moge-
lijkheid om een extra boosterprik te halen eens alle 
voorgaande groepen gevaccineerd zijn. 

Callcenter Vaccinatiecentrum 
Telefonisch: 0800 200 72 
(bereikbaar iedere dinsdag van 12 tot 16 uur) 
E-mail: vaccinatie@herzele.be

Versterk je veerkracht

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, 
van 1 tot en met 10 oktober, nodigen we iedereen uit 
om positief naar zichzelf te kijken, de eigen kracht te 
ontdekken en elkaar te versterken. Want samen zijn 
we veerKRACHTig! 

Tips: Blijf mentaal fit! 
1. Wees niet te streng voor jezelf.

Het is oké als het even niet lukt.
Stel jezelf kleine doelen, maar leg de lat niet te 
hoog.

2. Blijf niet bij de pakken zitten.
Bekijk wat je nog kunt. Ga naar buiten en beweeg.
Probeer gezond te eten en te drinken.

3. Bouw rust in voor je geest
Las elke dag bewust tijd in voor rustgevende 
 activiteiten: ademhalingsoefeningen, een wande-
ling, muziek beluisteren, …
Pieker je veel? Probeer dat te beperken tot maxi-
maal 1 uur per dag.

4. Blijf positief denken
Laat los wat je niet kunt veranderen.  
Focus op dingen die je wel kunt doen.
Lucht je hart bij iemand als dat nodig is.  
Eindig het gesprek alleen met een positieve noot.

Meer info en tips
• www.samenveerkrachtig.be
• www.geluksdriehoek.be/themas/veerkracht  

(ook oefeningen)
• www.onlinehulp-apps.be

Een helpende hand nodig?
Geraak je er niet meer alleen uit? 
Bel of chat bijvoorbeeld met:

• Tele-Onthaal – bel 106
• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

bel 0800 13 500

Of help je liever zelf bij het versterken van mensen? 
Welzijnsorganisaties zoals Tele-Onthaal werken vaak 
met vrijwilligers.
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30 jaar vriendschap  
met Duitse Oberkirch
Tal van Vlaamse steden en 
gemeenten hebben een of meer-
dere zustergemeentes in het bui-
tenland. Zo’n ‘jumelage’ is een 
officiële vriendschapsband waarbij 
de gemeentes op bezoek gaan bij 
elkaar en ervaringen of informa-
tie uitwisselen. Oosterzele heeft 
al 30 jaar een jumelage met Ober-
kirch, een stadje van bijna 20 000 
inwoners in de Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg. In septem-
ber vertrekt een delegatie uit Oos-
terzele naar het Zwarte Woud om 
de 30-jarige vriendschapsband 
tussen beide gemeentes te vieren. 
Ter gelegenheid van die bijzondere 
verjaardag zochten we ereschepen 
en pionier van de jumelage, Paul 
Cottenie, en voorzitter van wandel-
club Land van Rhode, Erik Lievens, 
op, die een lange vriendschapsband 
heeft opgebouwd met wandelclub 
Schwarzwaldverein Oberkirch. 

De eerste jumelages ontston-
den na de Tweede Wereldoorlog. 
Heel wat mensen kwamen tot 
het besef dat het na de oorlog 
anders moest en zochten toe-
nadering tot de buurlanden. Hoe 
is de keuze voor een jumelage uit-
eindelijk op Oberkirch gevallen? 

Paul Cottenie: In het voorjaar 1985 
lanceerde ik, als toenmalig stich-
tend-voorzitter van de Heemkring 
van Moortsele, het idee om met 
een Duitse gemeente te verbroe-
deren. Waarom de voorkeur uitging 
naar een Duitse partner was evi-
dent. Na twee oorlogen in de eerste 
helft van de 20ste eeuw leek het 
een gezonde gedachte om Duits-
land op een andere manier te leren 
kennen en om ook vooral via per-
soonlijke contacten mee te werken 

aan het opbouwen van wederzijds 
vertrouwen. Via mijn toenmalige 
vrienden Luc Busschaert en Marc 
Van Der Linden, kwam ik in con-
tact met de heer Heiberger, de 
gewezen burgemeester van Tier-
garten, een deelgemeente van 
Oberkirch. Die organiseerde op 
zijn beurt een ontmoeting met 
de toenmalige burgemeester Willi 
Stächele en een medewerkster 
van de stad, Frau Weisser. Die ont-
moeting – die bijzonder hartelijk 
verliep – vond plaats tijdens het 
1-november weekend in 1985. Als 
lid van de gemeenteraad kon ik ook 
de Oosterzeelse gemeenteraad (het 
toenmalig gemeentebestuur) over-
tuigen van de meerwaarde van het 
uitbouwen van een duurzame band 
met Oberkirch.

Wat was precies de doelstelling 
van het Oosterzeelse bestuur om 
een jumelage op te starten? 

Paul: Het grote idee van een part-
nerschap is uiteraard om de vrede 
en de vriendschap tussen gemeen-
schappen te bewerkstelligen en te 
beklemtonen. De verbroedering 
tussen Oberkirch en Oosterzele is 
in eerste instantie gestoeld op cul-
turele en toeristische uitwisseling 
en samenwerking. De afgelopen 
30 jaar bezochten uitgebreide en 
minder uitgebreide delegaties van 
beide gemeenten elkaar geregeld. 
Het waren zowel officiële gemeen-
telijke delegaties, als kunstenaars-
verenigingen, zangkoren, muziek-
verenigingen, wandelverenigingen 
en senioren die in beide richtingen 
elkaar bezochten. De Oberkirchse 
wijnfeesten en Fasent (een Duitse 
versie van carnaval) die geregeld 
door grote groepen Oosterzelena-

ren werden bezocht, zijn daardoor 
ook in Oosterzele bekende begrip-
pen geworden.

Bij de start van een jumelage 
wordt een oorkonde onderte-
kend, dat gebeurde ook in Ooster-
zele in 1991 en Oberkirch in 1992, 
maar eigenlijk zijn er geen con-
crete verplichtingen aan verbon-
den. Hoe hebben de vriendschap 
en samenwerking zich doorheen 
de afgelopen 30 jaar ontwikkeld? 

Paul: Ik durf stellen dat de banden 
wederzijds zeer intens waren en 
dat zeker de eerste 15 à 20 jaar. 
Dat hing en hangt uiteraard af van 
de mensen die de kar trekken en 
vroeger trokken. De activiteiten 
en bezoeken aan Oberkirch en 
vanuit Oberkirch waren zeer tal-
rijk en verliepen altijd in een uit-
stekende sfeer. Niet in het minst 
omwille van de hartelijke ontvangst 
die ons, Oosterzelenaren, altijd te 
beurt viel en die ook onze Duitse 
vrienden ondervonden bij hun 
tegenbezoeken aan Oosterzele. 
Het mag immers gezegd dat de 
volksaard van de mensen uit het 
Zwarte Woud (Baden Württenberg) 
zeer goed aansluit bij die van onze 
Vlaamse mensen. Er zijn dan ook 
tal van blijvende individuele vriend-
schappen tussen mensen van ginds 
en van hier tot stand gekomen. En 
dat op zich lijkt me al een bijzon-
dere verworvenheid. De laatste 
jaren en zeker sinds corona verlie-
pen de contacten en wederzijdse 
bezoeken eerder rustig. Dat geldt 
trouwens voor alle jumelages in 
Europa. Maar het is duidelijk dat de 
komende jaren het partnerschap 
een nieuwe impuls zal kennen. 
Overigens leert ook de situatie in 

Internationalisering
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Oekraïne ons hoe broos relaties 
tussen staten vaak zijn en hoe 
belangrijk het dus is dat mensen 
binnen de Europese ruimte begrip 
voor mekaar betonen.

Wat is voor u de belangrijkste 
verwezenlijking van de jumelage? 
Waar bent u het meest trots op?

Paul: Het is niet evident om daar 
een eenduidig antwoord op te for-
muleren. Het lijkt me evenwel op 
zich al een uitzonderlijke prestatie 
dat vandaag, 30 jaar nadat de offici-
ele vriendschapsband werd onder-
tekend, er nog steeds een hecht 
gevoel van verbondenheid bestaat. 
De opeenvolgende burgemeesters 
en besturen van beide gemeen-
ten hebben zich al die tijd geën-
gageerd om de contacten levendig 
te houden. Dat vind ik buitenge-
woon en dat maakt me gelukkig 
en trots. Een opsomming maken 
van de vele geslaagde culturele en 
sportieve uitwisselingen zou me te 

ver leiden, maar als ik dan toch één 
hoogtepunt mag aan halen, dan 
denk ik met fierheid terug aan de 
zeer geslaagde Europese week die 
we op 2 oktober 1992 in Oosterzele 
hebben georganiseerd en waarbij 
onze partnerstad Oberkirch een 
hoofdrol vervulde. Een project dat 
mee tot stand kwam met de steun 
van de Europese Gemeenschap.

Voorzitter van WSV Land van 
Rhode vzw Erik Lievens bracht eind 
mei nog een lang verbroederings-
weekend door in Oberkirch met 
een grote groep wandelaars. 

WSV Land van Rhode bouwde 
een lange vriendschapsband op 
met wandelclub Schwarzwald-
verein Oberkirch. Hoe is die ver-
broedering ontstaan?

Erik Lievens: Toen we vernamen 
dat onze gemeente een verbroede-
ring had opgestart met een stadje 
in het Zwarte Woud, was onze 

nieuwsgierigheid gewekt en reden 
we met het gezin richting Ober-
kirch om er de omgeving te ver-
kennen. Onze eerste halte was het 
Verkehrsamt, waar we als Ooster-
zelenaren met open armen ont-
vangen werden door Karl Bühler, 
hoofd van de toeristische dienst, 
later burgemeester van Lautenbach 
en intussen, samen met zijn gezin, 
een goede vriend. Tijdens ons 
gesprek was ook onze Ooster zeelse 
wandelclub ter sprake gekomen.

Dat resulteerde dezelfde dag nog 
in een voor ons totaal onverwachte 
ontmoeting met Gerard Hahn, 
voorzitter van de lokale Schwar-
zwaldverein Oberkirch. Op aan-
manen van Karl Bühler was die ons 
komen opzoeken bij het avondeten 
in het hotel. Na die eerste ontmoe-
ting volgden er nog enkele bezoe-
ken, waarbij we elkaar beter leer-
den kennen. Daaruit is het idee van 
een Partnerschaft tussen onze twee 
verenigingen ontstaan en gegroeid. 

Foto: Voormalig schepen Paul Cottenie (links) en Erik Lievens (rechts) halen herinneringen op uit de 30-jarige 
vriendschapsband met Oberkirch. 
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Internationalisering

In 1995 bezegelden we dat met een 
eerste clubreis van WSV Land van 
Rhode naar Oberkirch. Tijdens het 
allereerste “verbroederingsfeest” 
werd onze interclubvriendschap 
ook officieel uitgeroepen in aan-
wezigheid van Oberbürgermeister 
Willi Stächele. Die plechtigheid 
deden we een jaar later nog eens 
over hier in Oosterzele. Toen orga-
niseerden de vrienden van Schwar-
zwaldverein Oberkirch hun eerste 
reis bij ons.

Jullie zijn nog niet zo lang terug 
van een verbroederingsweekend 
in Oberkirch. Hoe ziet zo’n week-
end er concreet uit?

Erik: Het Zwarte Woud is een 
droombestemming voor wande-
laars. In en rond Oberkirch liggen 
wel een paar 100 km wandel-
paden, die door onze Duitse vrien-
den goed gekend zijn. Het is dus 
helemaal niet moeilijk om er tel-
kens een paar uit te kiezen die we 
nog niet eerder verkend hebben. 
Onze club geeft de leden daarbij 
de keuze tussen 3 moeilijkheids-
graden. Er is een sportieve en een 
recreatieve wandelgroep. Voor 
leden die het moeilijk hebben om 
in bergachtig gebied te wandelen, 
voorzien we een nevenactiviteit 
die ze ook perfect aankunnen. Er 
is dus voor elk wat wils. We com-
bineren dat telkens met een lunch 
in een plaatselijk etablissement, 
waar we genieten van de lokale 
keuken. Bovendien koppelen we 
de  uitstappen ook aan bezoeken 
aan interessante musea, schnaps- 
of weinprobes, enz.

En elk jaar is er natuurlijk ook 
ons verbroederingsfeest, waar we 

altijd wel iets of iemand te vieren 
hebben… Zo zouden we bij het 
bezoek van onze Duitse vrienden in 
2020 ons vijfde lustrum (25 jaar ver-
broedering) plechtig vieren. Corona 
heeft daar helaas een stokje voor 
gestoken. De wederzijdse bezoeken 
lagen twee jaar stil. Dit jaar maak-
ten we dat goed en hielden we een 
spetterend avondfeest ter gelegen-
heid van 25+2 jaar verbroedering. 

Zien jullie verenigingen elkaar 
dikwijls? Is de samenwerking 
structureel of eerder sporadisch?

Erik: Om de twee jaar nodigen we 
elkaar uit om de streek in Ober-
kirch of Oosterzele te verkennen 
aan de hand van streekgebonden 
wandelingen en streekproducten 
in het kader van de wederzijdse 
clubreizen. Daarnaast onderhou-
den onze bestuursleden ook nauw 
contact en bezoeken ze elkaar elk 
jaar als vrienden.

Wat is de meerwaarde van de 
jumelage voor jullie vereniging?

Erik: Zonder die jumelage hadden 
onze beide verenigingen van 
elkaars bestaan nooit geweten. 
Na al die jaren doet het nog altijd 
goed elkaar weer te zien. Tussen 
wandelaars van Oberkirch en Oos-
terzele zijn intussen al meerdere 
persoonlijke vriendschappen ont-
staan. Buiten de tweejaarlijkse bus-
reizen naar Oberkirch gaan meer-
dere leden van ons regelmatig privé 
naar Oberkirch om er hun Duitse 
vrienden te ontmoeten. Zo rijden 
we met een paar wagens naar de 
Jahresabschlußwanderung (hun 
laatste wandeling van het jaar eind 
november/begin december). Na die 

wandeling volgt altijd een gezellig 
samenzijn met een voordracht en 
projectie van beelden over het 
voorbije jaar waarbij we mooie her-
inneringen oprakelen.

Wat staat er de komende tijd op 
het programma?

Erik: Onze vrienden van Oberkirch 
komen volgend jaar op bezoek van 
15 tot en met 18 juni. Naast samen 
wandelen willen ze toeristisch ook 
een en ander meepikken. Zo staan 
een rondvaart in de Antwerpse 
haven en een bezoek aan de plan-
tentuin van Meise op het pro-
gramma. Het volledige programma 
moeten we nog in detail uitwer-
ken maar het staat al vast dat het 
verbroederingsfeest plaatsvindt in 
Feestzaal Agathea in Landskouter 
op 17 juni.
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Energiedelen  
en persoon-aan-persoonverkoop  
Haal alles uit je zelfopgewekte energie

Heb je een digitale meter en wek je je eigen  energie 
op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan kun je vanaf 
dit jaar je energie uitwisselen met andere afnemers, 
zoals je familie, vrienden of buren. Zo kun je je opge-
wekte energie optimaal verdelen en benutten.

Hoe werkt het?
Wie energie opwekt – bijvoorbeeld met zonnepanelen – 
kan voortaan die energie:

• ofwel zelf gebruiken
• ofwel verkopen aan zijn energieleverancier
• ofwel direct uitwisselen met anderen: door energie 

te delen of te verkopen

Dat laatste is dus nieuw. 

1. Bij energiedelen kun je zelf opgewekte energie direct 
delen 
a. met een groep buren, vrienden, familie,  overheden, 

kmo’s
b. met jezelf

2. Vanaf januari kun je met persoon-aan-persoon-
verkoop je energie ook rechtstreeks verkopen aan 
een andere afnemer.

Concreet
• Energiedelen in één gebouw – vanaf januari 2022

Voortaan kun je samen met de andere bewoners in 
je gebouw collectief investeren in zonne-energie 
op het dak en de opbrengst van je gemeenschap-
pelijke zonnepanelen delen onder alle bewoners.

• Energiedelen met jezelf – vanaf zomer 2022
Vanaf de zomer van 2022 kun je energiedelen tussen 
twee of meerdere toegangspunten – injectie- of 
afnamepunten – die je bezit of beheert. Zo kun je 
bijvoorbeeld de restinjectie van je zonnepanelen in 
het binnenland overhevelen naar je buitenverblijf 
aan zee om je factuur daar ook te verlagen.

Meer info over energiedelen  
in één  gebouw?

• Persoon-aan-persoon- of peer-to-peer verkoop – 
vanaf januari 2023
In plaats van je energie kosteloos uit te wisselen via 
energiedelen, kun je je overschot vanaf januari 2023 
ook verkopen aan andere actieve afnemers tegen 
een bepaalde vergoeding. Dat heet persoon-aan-per-
soonverkoop of peer-to-peerhandel van groene 
stroom (P2P). 

Je opgewekte energie uitwisselen...
Steeds meer mensen wekken zelf energie op, bij-
voorbeeld met zonnepanelen. Jij ook? Dan heb je 
vast al gemerkt dat je soms meer energie opwekt 
dan je verbruikt. Zo ontstaat een energieoverschot. 
Omdat het zonde is om die extra energie kwijt te 
raken, kon je ze vóór 2022 al opnieuw verkopen aan 
je energieleverancier via een terugleververgoeding.

Nu zijn er nieuwe mogelijkheden: vanaf 2022 en 
2023 kun je ook op andere manieren je energie 
efficiënter verdelen en je energieoverschot beter 
benutten. Dit kan door verschillende vormen van 
energie-uitwisseling.

...met je digitale meter!

Let op, je kunt je energie alleen uitwisselen als je 
een digitale meter hebt. Die meet en registreert 
je verbruik per kwartier. In tegenstelling tot een 
analoge meter, vertelt je digitale meter heel pre-
cies – in intervallen van telkens een kwartier – hoe-
veel energie je in het net injecteert of van het net 
afneemt. Zo krijg je later een correcte factuur in de 
bus, gebaseerd op die kwartierwaarden.

Meer info over energiedelen 
tussen gebouwen van dezelfde 
netgebruiker?

Meer info over  
persoon-aan- persoon-  
of peer-to-peer verkoop?

afnemer 1 afnemer 1
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Meer weten?

Energie

• Energiegemeenschappen – vanaf 2023
Vanaf 2023 kunnen actieve afnemers, overheden en 
kmo’s zich verenigen in energiegemeenschappen om 
collectief hun energie uit te wisselen.

Ze kunnen de energie die binnen de gemeenschap gepro-
duceerd en geïnjecteerd werd, optimaal verdelen volgens 
de gekozen verdeelsleutel. In een energiegemeenschap 
mogen de deelnemers verspreid over heel Vlaanderen 
wonen en hoeven ze niet in de buurt van de energiebron 
gevestigd te zijn.

Voorbeeld:

Een buurt met een woonwijk en kmo-zone richt samen 
een hernieuwbare-energiegemeenschap op. De betrok-
ken bewoners en bedrijven hebben aandelen van de 
hernieuwbare-energiegemeenschap die zonnepanelen 
en een windmolen plaatst. Ze delen de energie onder 
elkaar. Ze kunnen er ook voor kiezen om andere diensten 
aan te bieden, bijvoorbeeld oplaaddiensten voor elektri-
sche wagens.

Meer info over 
 energiegemeenschappen? 

 Wonen

Leegstand,  
wat nu?

Heb je een (leegstaande) woning geërfd 
van je (groot)ouders? Of heb je als 
investering een (verlaten) woning gekocht? 
Heb je een (tweede) woning die al langere 
tijd leeg staat en weet je niet goed wat 
ermee te doen? Dan is het mogelijk dat 
je woning, na langdurige leegstand, op 
de inventaris van leegstaande woningen 
en gebouwen terecht komt. Hierna 
kan een leegstandbelasting volgen.

Met de infosessie “Leegstand, wat nu?” wil 
de gemeente eigenaars van die woningen 
informeren en verder begeleiden in hun 
plannen om die woningen aan te pakken en/
of opnieuw op de woningmarkt te brengen.

We gaan in op de definitie van leegstand, 
het reglement en de belasting en 
vrijstellingen. We bespreken ook de 
mogelijkheden om van deze leegstand 
af te raken. Het SVK geeft info over 
‘verhuren zonder zorgen’. En we 
bekijken mogelijke premies waarvoor 
eigenaars in aanmerking kunnen komen 
bij het renoveren van hun woning.

Meer info
Infomoment op 10 oktober om 19.30 uur
GC De Kluize, Zaal De Foyer, Sportstraat 3
Schrijf je in via  
huisvesting@oosterzele.be

Kan je er niet bij zijn in Oosterzele?
Op 20 oktober vindt er ook een 
infomoment in Zwalm plaats.
Inschrijven hiervoor kan via 
wonen@zwalm.be

Over energiedelen  
op de site van  
energiesparen.be/energiedelen

Informatie op de site  
van de Vreg

Veel gestelde vragen 
 hierover op de site 
van Fluvius
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Eén digitaal loket  
voor alle renovatiepremies

Renoveer je je woning? Dan kun je heel wat premies 
aanvragen: voor isolatie, nieuwe ramen, hernieuwbare 
energie, enz... Vroeger vroeg je die aan bij Fluvius of 
Wonen-Vlaanderen. Vanaf 1 oktober dien je slechts 1 
aanvraag in te dienen via ‘Mijn Verbouwpremie’. 

Tussen 1 juli en 30 september is het tijdelijk niet moge-
lijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil 
aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om 
dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen. 
Simuleer via mijnverbouwpremie.be nu al op welke 
premies je recht kunt hebben.
 
Over welke premies gaat het?
Voor de Mijn Verbouwpremie komen acht categorieën 
van werken in aanmerking:

• dak: isolatie en renovatie
• buitenmuur: isolatie en renovatie
• vloer: isolatie en renovatie
• ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
• binnenrenovatie:  binnenmuren, 

plafonds en trappen
• hernieuwbare energieproductie:  zonneboiler, 

warmtepomp, warmtepompboiler
• elektriciteit en sanitair.

Belangrijk is dat er zowel aandacht gaat naar woon-
kwaliteit als energie-efficiëntie tijdens het renovatie-
project. Een woning renoveren met premies zonder 
aandacht te besteden aan bijvoorbeeld isolatie zal dus 
niet langer mogelijk zijn. 

Voor wie?
Mijn VerbouwPremie werkt met drie doelgroepen: 
twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage 
en middeninkomens en een algemene doelgroep onaf-
hankelijk van het inkomen. Het bedrag van je verbouw-
premie is afhankelijk van je inkomen. 

Voor welke gebouwen?
Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn. Voor een 
premie voor duurzame/hernieuwbare installaties voor 

verwarming en sanitair warm water moet het gebouw 
minstens 5 jaar oud zijn. Voor gebouwen die tussen 
5 en 15 jaar oud zijn, moet de omgevingsvergunning 
minstens 5 jaar geleden zijn goedgekeurd, en moet de 
EPB-aangifte tijdig en conform de eisen zijn ingediend.

Simulator
Heb je renovatieplannen? Dan kun je via de online simula-
tor inschatten voor welke premies je in aanmerking komt: 
apps.energiesparen.be/simulatormijnverbouwpremie. 

Welke facturen komen in aanmerking?
Je facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn. 

Welke premies zitten niet in de 
Mijn  VerbouwPremie?

• De verbeterings- en aanpassingspremie van 
Wonen-Vlaanderen. Deze premies kun je vanaf 1 
juli 2022 blijven aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

• Enkele premies bij Fluvius. De premie voor zonne-
panelen, de EPC-labelpremie, de totaalrenovatie-
bonus (benopass) en de premie voor sturing van 
elektrische warmte.

• De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie en de 
premie voor thuisbatterij moet je na 1 juli 2022 
nog altijd aanvragen bij het VEKA (het Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap).

• Zijn ook niet opgenomen in Mijn  VerbouwPremie: 
fiscale voordelen/onroerende voorheffing/schen-
kingsrechten/renteloos renovatiekrediet.

Hoe Mijn VerbouwPremie aanvragen?
Een aanvraag indienen op papier is niet mogelijk. 
Mijn Verbouwpremie kun je vanaf 1 oktober 2022 enkel 
online aanvragen via 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Heb je hulp nodig? Dan kun je terecht bij het 
 woon loket, maak tijdig een afspraak.
Dienst Omgeving,  omgeving@ oosterzele. be 
of 09 363 99 34.
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Repaircafé:  
geef je spullen een nieuw leven!

Kapotte spullen? Herstel ze met hulp van onze 
enthousiaste experts. Geef je elektrische toestellen, 
tuinmachines, speelgoed, fietsen, kledij of textiel een 
tweede leven in het repaircafé.

Zaterdag 8 oktober van 10 tot 16 uur
GILO Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 69, 
 Oosterzele
Gratis

Bomen kappen in eigen tuin:  
informeer voor je begint

Bomen zorgen voor een verkoelend 
effect. Tijdens warme periodes is 
het goed toeven in de schaduw van 
een grote boom. Bomen kunnen 
duidelijk een verschil maken. 
Daarom is het belangrijk dat er 
voldoende bomen zijn op openbaar 
domein maar ook in private tuinen.

Oosterzele engageert zich actief 
voor een beter klimaat en een 
betere leefomgeving. We stimule-
ren de aanplant van nieuwe bomen 
o.a. via de ondertekening van het 
bomencharter en recent de aan-
plant in het geboortebos.

Beter nog dan bomen planten is 
de bestaande bomen beschermen. 
Zomaar bomen kappen kan dus 
niet. We willen zoveel mogelijk 
de bestaande bomen in Ooster-
zele behouden, maar in sommige 
gevallen is het kappen van een 
boom uiteraard niet te vermij-
den: bijvoorbeeld als een boom te 
groot dreigt te worden of aan het 

afsterven is. Informeer vooraf wel 
bij de gemeente of je die boom 
mag omkappen of afzagen. Want 
het kappen van een boom kan 
niet zomaar! Afhankelijk van de 
locatie en de kenmerken van de  
bo(o)m(en) heb je een toelating 
nodig in de vorm van:

• Een kapmachtiging via het 
 Agentschap Natuur en Bos

• Een omgevingsvergunning 
via de Vlaamse  wetgeving

• Een kapvergunning via de 
gemeente.

Je moet de kap altijd motiveren 
en compenseren via een heraan-
plant. Dit wil zeggen dat er voor 
elke boom die verdwijnt, elders een 
nieuwe moet worden geplant.

Meer informatie
Dienst Omgeving,  
omgeving@oosterzele.be 
of 09 363 99 34.

Leefmilieu
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Ontdek  
het Lange Broucke bos  
en omgeving

Sinds de aanplant van de eerste bomen in 2009 
heeft het geboortebos een metamorfose ondergaan.  
De twijgjes zijn uitgegroeid tot jonge bomen en vormen 
nu een fris bos. 

In 2021 kocht de gemeente een bijkomend stuk grond, 
waarop in het najaar al nieuwe geboortebomen konden 
groeien.

Het bestuur besliste destijds om het geboortebos kind-
vriendelijk in te richten als speelbos. Op verschillende 
locaties vind je natuurlijke speeltoestellen die perfect 
integreren in de omgeving. 

Wil je het geboortebos en de groene omgeving graag 
ontdekken? Probeer dan de gloednieuwe ‘lange  broucke 
route’ uit. De route is 3,5 km lang en slingert doorheen 
het bos, springt even de grens over met Sint- Lievens-
Houtem en eindigt aan het startpunt in Scheurbroek. 
Tijdens de opening op 25 juni verkenden de eerste 
wandelaars het traject, dat volledig bewegwijzerd is. 
En ze zagen dat het goed was …

Geniet mee van de sfeerbeelden. 

En kom zeker ook eens wandelen.



13

Week van de bij: kom er-bij!

Bezige activiteiten  
in de bijenhal en  honing oogst

Onze bijenhal zette dit jaar voor de eerste keer zijn 
deuren open.

Verschillende klassen van het GILO Balegem kwamen 
tijdens ‘de week van de bij’ langs en konden een eerste 
keer genieten van het verhaal van de bij. Onze imkers 
vertelden daarbij met veel passie over hun beroep. We 
genoten ook van onze eerste porties honing: de geza-
menlijke oogst in mei en juli leverde in totaal meer dan 
10 kg honing op!

We zijn op zoek naar jou: kom er-bij!
Heb je een passie voor het imkeren, ben je imker of 
wil je op een educatieve manier informatie delen over 
bijen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom ons team van 
imkers versterken en deel je kennis met onze inwoners. 
Stuur een mailtje naar milieu@oosterzele.be of neem 
telefonisch contact op met de dienst woon- en leefom-
geving via 09 362 50 09 voor meer informatie.

De week van de bij liep van 25 mei tot 5 juni. We hopen 
jullie ook in 2023 in onze bijenhal te mogen ontmoeten.

Help de bijen in je tuin een handje!
Wil jij ook thuis iets betekenen voor bijen? 
Met deze tips zorg je voor een klimaat gezonde 
tuin want bijen zorgen voor bestuiving, ook van 
onze voedselgewassen! 

• Plant bij voorkeur verschillende soorten 
 planten met enkelvoudige bloemen zoals 
sneeuwbes, wilde wingerd of lavendel. 
Deze bloemen hebben meeldraden en een 
stamper waaruit bijen stuifmeel en nectar 
kunnen halen. Dubbele bloemen hebben 
die niet en zijn dus minder vlot toegankelijk 
voor bestuivers. 

• Plant bomen zoals wilg, linde of esdoorn.  
Dat zijn belangrijke nectarbronnen.

• Kruiden zoals dille, munt en salie doen het 
ook bijzonder goed.

Leefmilieu
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1 | Beperk de oppervlakte gazon
Beperk de grasoppervlakte in je tuin. Maai minder 
frequent, laat het gras en madelie� es wat langer 
en hou enkel de looppaden kort. Een graslandje 
met biobloembollen of bloemenweide zijn vrolijke 
alternatieven voor een klassiek saai gazon. Koop 
geen robotmaaiers want die verminken egels die 
’s nachts op pad gaan.

2 | Plant een boom
Bomen zijn natuurlijke airco’s! Ze koelen dankzij de 
schaduw van de kruin, maar ze slaan ook water op. 
Bij warm weer verdampen ze dat water. Zo verkoelen 
bomen zichzelf. Ook jij, je tuin en je huis genieten 
mee van de koelere omgeving. Kies een boom op 
maat van jouw tuin. Zo hoef je niet te snoeien.

3 |  Kies inheemse bomen, struiken en 
planten die bloeien
Planten ‘van hier’ zijn beter aangepast aan de lokale 
omstandigheden. Ze bieden een thuis voor vogels, 
insecten en allerlei dieren. Met een bloeiende 
daktuin, een groendak of bloeiende klimplanten zorg 
je ook in de stad voor meer leven en biodiversiteit.

4 | Vergroen je gevel of balkon
Klimplanten tegen de gevel zijn één van de 
gemakkelijkste oplossingen voor meer groen. Ze 
zijn interessant voor insecten en vogels. Ze houden 
gevels droog en helpen isoleren. Bovendien vangen 
ze � jn stof op en temperen ze de e� ecten van wind, 
zon en geluid. Dat klimop de gevel zou aantasten is 
een fabeltje! Ook een balkon kan je vergroenen met 
potplanten en klimplanten die voor schaduw zorgen. 
Je kan ook kruiden en groenten kweken in potten.

5 |  Breek verharding uit en gebruik 
waterdoorlatende alternatieven

Op verharde oppervlakten kan het regenwater de 
grond niet insijpelen. Het kostbaar regenwater 
vloeit weg in riolen. Verharding bevordert droogte 
en wateroverlast! Gebruik verharding dus alleen op 
plaatsen waar dat echt nodig is. Hou rekening met de 
waterdoorlatendheid van materialen en ondergrond.

6 |  Sla regenwater op in je tuin
Geef ruimte en tijd aan regenwater om in de bodem 
te dringen. Zelfs door kleine hoogteverschillen aan 
te brengen, laat je het water na een hevige regenbui 
vloeien naar een plek waar het de tijd krijgt om 
in de bodem te trekken. Maak dus een poeltje, 
in� ltratiegreppel, regenwatervijver of moeraszone in 
je tuin.

7 | Laat afgevallen blad liggen
Een dikke laag blad gee�  onkruid minder kans, 
stimuleert het bodemleven en isoleert de bodem 
tegen vrieskou. Naarmate het blad vergaat, maakt 
het de bodem rijker en voedzamer, als een spons die 
water vasthoudt. Je hoe�  dus niet te harken en niet 
te gieten, tenzij op je gazon. Werk, geld en tijd voor 
jou gespaard!

8 | Laat dood hout liggen of staan
Tal van dieren en planten zijn voor hun voortbestaan 
a� ankelijk van dood hout. Een takkenril met dood 
hout zorgt voor heel wat leven. Egels en kleine zoog-
dieren komen er graag schuilen. Met een egel in de 
tuin krijgen slakken geen kans!

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de klimaatoplossing! Door je tuin of terras als een stukje natuur 
in te richten, heb je niet alleen een aangename plek om te toeven, je draagt ook bij aan een beter 
klimaat. Om hitte, droogte en wateroverlast in de toekomst te bestrijden, zijn twee maatregelen 
nodig: vergroenen en ontharden. Deze tips helpen om meer ruimte te creëren voor inheems groen, 
regenwater en biodiversiteit. 

20 tips voor een klimaatgezonde tuin
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9 |  Laat droge bloemen of takken staan 
tot de lente

Verdroogde stengels en afgestorven materiaal 
bieden een winterse bescherming voor de plant. 
Versnipper de plantenresten in het voorjaar tussen 
de planten. Het is een natuurlijke bemesting en zorgt 
voor bodembedekking. Snoeisel kan je snipperen, 
composteren en zo teruggeven aan de natuur. 

10 | Maak een vogelbosje
Dit is een compact bosje waarin verschillende 
inheemse besdragende struiken en kleinere bomen 
vrij dicht bij elkaar staan. Vogels vinden hier een 
variatie aan bessen en insecten. Planten met doornen 
bieden ideale schuil- en nestgelegenheid. ’s Winters 
kan je bijvoederen. Zorg ook voor water voor de vogels 
om te drinken. En te baden! 

11 | Verwelkom hommels en bijen
Bestuivers zorgen voor onze voedelsvoorziening. 
Bijen hebben bloemen nodig met meeldraden en een 
stamper die goed bereikbaar is. Hommels hebben 
liever bloemen met een diepe kelk. Plant daarom bij 
voorkeur verschillende soorten met enkelvoudige 
bloemen die allemaal op een ander tijdstip bloeien. 
Zo hebben deze bestuivers het ganse jaar door nectar. 
Enkelvoudige bloemen zijn vlot toegankelijk voor 
alle bestuivers. Wist je dat ook wilg, linde, esdoorn of 
klimop belangrijke nectarbronnen zijn?

12 |  Maak een oase voor vlinders
Vlinders hebben nood aan bloemen om van te eten, 
planten om in te schuilen en verwilderde hoekjes 
om in te overwinteren. Ook hebben ze speci� eke 
waardplanten nodig. Dit zijn planten waar ze hun 
eitjes in leggen en de jonge rupsen zich kunnen 
voeden. Ooit wordt zo’n rups de mooiste vlinder!

13 | Zorg voor laagjes in je tuin
Wist je dat een natuurlijk bos uit 4 lagen bestaat: 
dat zijn de boomlaag, struiklaag, kruidlaag en 
strooisellaag. Door de opbouw van een natuurlijk 
bos te imiteren, maak je jouw tuin gevarieerder en 
interessant voor jezelf en dieren. Bovendien heb je 
op die manier ook minder onderhoudswerk. Zag jij al 
iemand wieden in een natuurlijk bos?

14 | Zorg voor een gezonde bodem
In een gezonde bodem zit voldoende zuurstof en 
vocht, essentieel voor een gezonde plantengroei. 
Nuttige schimmels, bacteriën en allerlei kleine beestjes 
zoals regenwormen of pissebedden zetten organisch 
materiaal om. Zo krijgen planten voeding. Haal 
bodemlagen niet door elkaar: je kan beter woelen dan 
spitten. Moet je toch spitten, doe het dan ondiep. 

15 |  Kies voor een levende tuinafscherming 
Groene omheiningen bieden windbescherming, 
privacy, zuurstof en schaduw. Hagen, heggen, 
houtkanten of struikgordels zijn heel nuttig voor 
dieren. Dieren gebruiken deze lijnvormige elementen 
ook als verbindingsweg naar de beplanting van 
de buren of de omgeving. Zorg dat er doorgang is 
voor egels en padden naar de buren. Vermijd dure 
afsluitingen met platen of rasters.

16 | Plant bodembedekkers
Bodembedekkers verhinderen dat ongewenste 
planten zich kunnen vestigen. Zo heb je minder 
onderhoudswerk

17 |  Gebruik geen pesticiden 
of kunstmeststo� en

Deze brengen je tuin onnodig uit balans, zijn duur 
en hebben slechts een kortstondig e� ect. Zoek 
de oorzaak van de plaag en pas alternatieve 
maatregelen toe.

18 | Maak een verloren tuinhoekje
Verzamel wat losse stenen, gebroken bloempotten, 
dakpannen, dun en dik hout kris kras in een hoekje. 
Hierin kunnen allerlei dieren zich verschuilen of 
komen overwinteren. Heb je het liever netjes? Maak 
dan een egelhuisje, bijenhotel of voederhuisje.

19 | Buiten spelen is heerlijk
Je (klein)kinderen zullen je dankbaar zijn voor een 
natuurlijke tuin waar het leuk ravotten is. Vergeet de 
trampoline en maak plaats voor een wilgenhut of een 
leuke klimboom. Je eigen kamp maken in de tuin met 
een paar stokken en een oud laken garandeert uren 
en dagen speelplezier!

20 | Geniet van je natuurlijke tuin 
Minder gazon en langer gras, betekent minder maaien. 
Een losse heg is minder werk dan een strakke haag. 
Als je voldoende rekening houdt met de ruimte die 
volwassen bomen en struiken nodig hebben, heb je 
minder snoeiwerk. Zo heb je meer tijd voor jezelf en je 
familie. Vergeet dus niet een plekje voor je hangmat of 
tuinstoel om te genieten van het buitenleven. 

(vervolg) 20 tips voor een klimaatgezonde tuin

De Provincie Oost-Vlaanderen wil 
klimaatneutraal zijn in 2040. 
Help mee aan een beter klimaat. 
Die kans ligt aan je deur!

www.oost-vlaanderen.be – klimaatgezondetuin@oost-vlaanderen.be
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AVANTI ZOEKT POETSHULPEN IN DE REGIO 
ZOTTEGEM* EN MERELBEKE*.

Heb je er al aan gedacht om als poetshulp aan de slag 
te gaan? Je krijgt een goede verloning, de hoogste
maaltijdcheques in de sector, een vast contract én
een uurrooster waar jij je goed bij voelt! Bovendien
werk je bij klanten in je eigen buurt. En de 
aangename werksfeer krijg je er bovenop.

Surf naar: www.avantidc.be

www.avantidc.be  - info@avantidc.be

09 339 19 91 09 355 55 96
Steenweg op Aalst 68 Hundelgemsesteenweg 337 
B-9620 Zottegem B-9820 Merelbeke

* We hebben klanten in Brakel, De Pinte, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kruisem, Lierde, Melle, Merelbeke, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Nazareth, Ronse,
Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Zottegem, Zwalm

WWoorrdd  jjiijj  oonnzzee  nniieeuuwwee  ppooeettsshhuullpp??



Test een maand een assistentieflat  
uit in de Krekelberg.
Het is de droom van de meeste 
senioren om zolang mogelijk thuis te 
blijven wonen. Maar op een bepaalde 
dag wordt dat zeer moeilijk of zelfs 
onmogelijk: de tuin en het huis kun 
je niet meer onderhouden, de trap 
nemen gaat moeilijk en er is de 
eenzaamheid.

Een assistentieflat kan dan een 
oplossing zijn: de ruimtes zijn 
aangepast aan je noden, je bent 
niet meer alleen en krijgt bijstand 
en ondersteuning voor om het even 
welke vraag. De keuze maken om niet 
meer thuis te blijven wonen is echter 
vaak moeilijk.

Om de drempel te verlagen kun je 
nu ‘proeven’ van het leven in een 
assistentieflat in De Krekelberg. 
Je test gedurende een maand een 
volledig ingerichte flat met TV, internet 
en telefoon uit. Je zorgt zelf enkel 
voor bed- en badlinnen.

Meer info 
Wim Meganck, 0471 47 63 92 of  
wim.meganck@cm.be
Balegemstraat 11, Balegem

https://www.zorgbeheer.be/nl/
residenties/de-krekelberg
 
https://www.facebook.com/ 
De-Krekelberg-111166107017910





Passieve spierversteviging en vetverbranding
Herstel en versteviging zwak spierweefsel
Verhoogd metabolisme
Meerdere zones tegelijk te behandelen

EMS BODY SCULPTING
EMS simuleert een stevige work-out door de spieren
herhaaldelijk op te spannen. Het toestel maakt hiervoor gebruik
van korte, frequente pulsen die het spierweefsel activeren. De
verhoogde spieractiviteit geeft het metabolisme een gezonde
boost waardoor de vetverbranding stijgt tot wel 72 uur na de
behandeling.

Instituut voor voedings- en dieetadvies,
afslanking en figuurcorrectie

Dreef 1a  -  9860 Scheldewindeke  -  0497 15 59 24  -  www.portiegezond.be

Scan mij !

COCON
Bewegen onder invloed van infraroodwarmte, is een
uitstekende manier om zorgeloos af te slanken en om fit en
gezond te worden of te blijven.  Infrarood zorgt namelijk voor
een verminderde opbouw van lactaat, waardoor men langer en
intensiever kan trainen. Het is ook uiterst geschikt voor mensen
met reuma, fibromyalgie, rugklachten omwille van het
therapeutisch effect van de infraroodwarmte waardoor spier- en
gewrichtsklachten worden verzacht en revalidatie wordt
hersteld.  Ook weerstand en immuniteit krijgen een boost. De
COCON is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht,
lichaamsbouw, ervaring, …

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
kennismakingsgesprek via info@portiegezond.be

Exclusieve lanceringsactie EMS Body Sculpting tot 15/10/2022 !
Bij aankoop van een 10 beurtenkaart + 2 beurten gratis

Advertentie Infomagazine Oosterzele.pdf   1   31/08/2022   12:42



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 en externe opleidingen. 

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 speler in gespecialiseerde brandwerende oplossingen voor de bouwsector. 
Dankzij continue R&D investeringen is Rf-Technologies in Europa erkend als marktleider en bezit talrijke patenten in zijn 
sector. In de afgelopen jaren hebben wij een netwerk van distributiepartners uitgebouwd in alle landen van Europa en 
Noord-Afrika. 
Onze producten beschermen ondertussen talrijke publieke gebouwen (o.m. ziekenhuizen, hotels, commerciële centra…)  
in een 30-tal landen. 
Rf-Technologies is een dynamisch familiebedrijf, met beslissingscentrum in België, dat jaarlijks een gezonde groei realiseert. 
Om deze positieve trend in de toekomst verder te zetten, zijn wij momenteel op zoek naar een bevlogen Boekhouder om 
ons team te versterken.

Boekhouder

DE FUNCTIE BINNEN HET BEDRIJF

De toegevoegde waarde van de boekhouder is het correct analytisch 
bijhouden van de boekhouding om te komen tot betrouwbare data 
voor de rapportering. 

De concrete taken & verantwoordelijkheden zijn:
• Je staat in voor de dagelijkse boekhouding (inboeken aankoop- 

en verkoopfacturen, banken verwerken), geïntegreerd in MS 
Dynamics 365.

• Je werkt mee aan verschillende optimalisatieprocessen binnen 
boekhouding.

• Afstemmen intercompany verrichtingen binnen Europa & 
boekhouding Nederlandse groepsvennootschap.

• Verwerken van fiscale aangiftes, zoals BTW en Intrastat.
• Rapporteren naar externe instanties (revisoren, overheden, 

banken,...).
• Zelfstandig uitvoeren van kwartaalafsluitingen: overlopende 

rekeningen, wachtrekeningen, inventarisverrichtingen, 
reconciliatie balansrekeningen, P&L analyses, afstemming 
loonattesten, … 

• Uitvoeren jaarafsluitingen (onder begeleiding revisor) (vervat in 
4de kwartaal).

• Cash forecast (min. 1 x/maand). 
• Cash management (optimaal beleggen van beschikbare cash).
• Je staat in voor de jaarlijkse klantenlistings.

WIE BEN JIJ ?

Je beschikt over een bachelor Accountancy-Fiscaliteit en kan 
terugblikken op enkele jaren relevante werkervaring. Je bent 
analytisch, nauwkeurig en digital minded. Je neemt graag initiatief 
en je hebt een kritische kijk. Moeilijke dossiers zijn voor jou een 
uitdaging en je bent leergierig ingesteld. Je werkt graag zelfstandig 
en je bent stress bestendig.

Onderstaande taken vloeien hieruit voort:
• 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.
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Handelaar?  
Doe mee aan Weekend van de Klant! 

Gemeente Oosterzele  ondersteunt 
het initiatief van UNIZO en Comeos 
en roept haar handelaars op om deel 
te nemen aan Weekend van de Klant 
op zaterdag 1 en zondag 2 oktober. 
Schrijf je gratis in via www.weekend-
vandeklant.be. Als je inschrijft voor 
11 september, ontvang je bovendien 
een gratis promopakketje met een 
affiche, ballonnen en attentiestickers. 
De ideale manier om al je klanten 
te informeren over je actie(s) tijdens 
Weekend van de Klant. 

Gemeente Oosterzele verleent  tijdens 
Weekend van de Klant een afwijking op 
de verplichte wekelijkse rustdag voor 
het hele grondgebied, zodat de hande-
laars met sluitingsdag op zondag ook 
kunnen deelnemen aan het event.

Promomateriaal
Op www.weekendvandeklant.be kun je 
digitaal promomateriaal downloaden 
om je nieuwsbrief, Facebookpagina, 
website of andere communicatiemid-
delen op te vrolijken. Materiaal zoals 
beachvlaggen, straatoverspanningen, 
… zijn beschikbaar in de webshop  
https://shop.weekendvandeklant.be. 

Heb je nog vragen? Stel ze rechtstreeks 
via info@weekendvandeklant.be.

Meer info
Dienst Lokale Economie, Stationsstraat 13, Oosterzele
09 362 81 17, economie@oosterzele.be
www.facebook.com/lokale.economie.oosterzele

Lokale economie
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 Kinderopvang

Week van de Kinderopvang:  
laat elke opvangmedewerker schitteren! 

Tijdens de Week van de Kinderopvang van maandag 10 
tot en met zondag 16 oktober plaatsen we de schijn-
werpers op alle medewerkers in de kinderopvang en 
bedanken we hen voor hun tomeloze inzet.

Sterren op de speelvloer
Elke dag spelen de medewerkers in de kinderopvang 
de sterren van de hemel en zetten ze zich met hart en 
ziel in om elk kind een fijne opvangtijd te bezorgen. Ze 
passen zich aan aan elke situatie of omstandigheid tot 
ze soms ‘sterretjes zien’ en ze staan elke dag opnieuw 
paraat. Ze verdienen dus stuk voor stuk een podium, 
dat is zeker!

Geef een complimentje! 
Zet de medewerkers tijdens de Week van de 
 Kinderopvang in de bloemetjes! Verras hen met een 
complimenten kaartje of woordje van dank. Je vindt 
gratis blanco complimentenkaartjes in de bibliotheek, 
de sporthal en het gemeentehuis vanaf begin oktober. 
Schrijf er een persoonlijk berichtje op en bezorg het 
aan de medewerker(s) van je kinderopvanglocatie. 

Bezorg je liever een virtueel complimentje? Dat kan 
ook: surf naar opgroeien.be/bedankbuttons/week-
vandekinderopvang of deel je compliment via sociale 
media met de hashtag #weekvandekinderopvang. 

 Lokale economie

De Oh-bon: het perfecte cadeau

Schenk een Oh-bon aan familie, vrienden of je lief! Met de Oh-bon, de gemeentelijke cadeaubon, kun je 
winkelen bij meer dan 65 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

V.U.: Kris Snijkers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Bischoffsheimlaan 1 – 8, 1000 Brussel

# weekvandekinderopvang# weekvandekinderopvang
10 tot 16 

oktober 2022

SCAN DE CODE
en stuur je kinderopvang een compliment

Poster_A2_weekvandekinderopvang_2022_def.indd   1Poster_A2_weekvandekinderopvang_2022_def.indd   1 01/05/2022   19:5801/05/2022   19:58
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 Mobiliteit

Elektrische deelwagens  
zijn een blijver in Oosterzele

Sinds juni 2020 heeft Oosterzele twee elektri-
sche deelwagens. Bij dat autodeelproject werkt 
de gemeente samen met intercommunale SOLVA 
en Valckenier Rent. 

Het bestuur besliste om de samenwerking te 
verlengen zodat je kunt blijven rekenen op deel-
mobiliteit.

De twee elektrische deelwagens (Renault Zoë) vind 
je op de parking van gemeenschapscentrum De 
Kluize in de Sportstraat in Scheldewindeke en op 
het pleintje aan de Huckerstraat in Balegem.

Corona deed ons nadenken over onze mobiliteit. 
Heb ik die (extra) wagen op de oprit wel nodig? 
Een deel wagen in de buurt kan dan een oplossing 
bieden. Beide deelwagens zijn elektrisch en passen 
zo perfect in de uitvoering van het gemeentelijk 
klimaatplan.

 Opleidingen

Cursus Eerste hulp  
Helper bij Rode Kruis-Oosterzele 

Tijdens 12 avondsessies leer je de basisprinci-
pes van eerste hulp, reanimeren en defibrilleren, 
bloedingen stelpen, huid- en brandwonden ver-
zorgen en veel meer.

Op het einde van de cursus kun je tijdens een 
 evaluatiesessie het Rode Kruis-brevet behalen.

Waar en wanneer? 
De lessen starten op 3 oktober en worden gege-
ven op maandag- en woensdagavond van 19.30 
tot 21.45 uur (niet tijdens de schoolvakanties). Het 
examen wordt georganiseerd op 23 november. Alle 
lessen vinden plaats in de Chalet bij de Sporthal 
(Sportstraat 5, Scheldewindeke).

Voor wie? 
Je moet minimum 16 jaar oud zijn om aan de cursus 
deel te nemen. Deelname is gratis. Het handboek 
Help! Eerste hulp voor iedereen! wordt tijdens de 
cursus te koop aangeboden.

Inschrijven? 
Het aantal plaatsen is beperkt. Je schrijft je in via 
e-mail naar info@oosterzele.rodekruis.be. Vermeld 
in je bericht volgende informatie: naam en voor-
naam, adres, telefoon- of gsm-nummer, geboorte-
datum. We bevestigen je inschrijving via e-mail.

Meer info over de Rode Kruiswerking in Ooster-
zele op www.rodekruis.be/afdeling/oosterzele/ 
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 Sociale dienst

Strijkdienst

Kijk je op tegen die grote berg strijk? De medewerkers 
van Dienstencheque-onderneming Oosterzele strijken 
met plezier de koppigste plooien voor je glad.

Hoe werkt het?
• Je brengt je strijk bij onze strijk(st)er thuis 

en binnen de 3 dagen haal je die terug af.
• Je betaalt veilig en voordelig met diensten-

cheques (1 cheque per strijkuur).
• Er is een strijk(st)er in elke deelgemeente van 

Oosterzele en dus dicht bij jou in de buurt.
• Hoe vaak en hoeveel strijk je brengt, beslis 

je zelf. Dit kan wekelijks,  maandelijks, 
zelfs sporadisch, kortom wanneer je 
nood hebt aan een helpende hand!

Interesse?
Contacteer ons voor meer info over het strijk reglement, 
tarieven en contactgegevens van onze strijk(st)ers.  
Of consulteer onze Facebookpagina.

VZW Dienstencheque-Onderneming Oosterzele
Gootje 2, Balegem
09 355 02 22
info@do-oosterzele.be

 VZW  Dienstencheque-Onderneming Oosterzele DOO

 Vrijwilligers

Een aangenaam 
Oosterzele:  
draag je steentje 
bij als vrijwilliger!

Meer dan honderd inwoners zetten zich vrijwillig 
in om van Oosterzele een aangename gemeente 
te maken.

Vrijwilligers lezen voor in de bibliotheek, kaften 
boeken en helpen bij toeristische activiteiten. 
Molenaars zorgen voor de goede werking van de 
verschillende molens in Oosterzele. Tal van vrij-
willigers ruimen zwerfvuil, poetsen, openen de 
vestiaire bij culturele voorstellingen, vervoeren 
minder mobiele personen en nog zoveel meer.

Dinsdagavond 28 juni nodigde de bib haar team 
vrijwilligers en de vrijwillige molenaars uit. Alle 
vrijwilligers ontvingen een Oh-bon als dank voor 
hun inzet.

Wil je graag als vrijwilliger meewerken in Ooster-
zele? Stuur een mailtje naar de specifieke dienst 
waar je wil bijspringen. 

Meer info 
oosterzele.be/vrijwilligers.html 
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In het najaar vieren we het leven in de bib.
Met interessante lezingen en workshops voor jong 
en oud en nog veel meer …
 
Kom onze levendige bib en haar team ontdekken 
tijdens de uitgebreide openingsuren of tijdens een 
van onze activiteiten. Altijd welkom!

Boekenverkopen Route 42
Boekenverkoop Geraardsbergen 
Zaterdag 24 september van 9 tot 16 uur

De zes bibliotheken van Route 42 verkopen boeken, 
tijdschriften, dvd's en strips. Alles aan 1 euro! 

Locatie: De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen 

Jeugdboekenverkoop Zottegem
Zondag 18 september van 12 tot 19 uur
Locatie: OLVC Campus Centrum 

Op autoloze zondag kun je in Zottegem snuisteren in 
het uitgebreide aanbod jeugdboeken.

De schrijfwijzen
Vrijdag 7 oktober van 20 tot 22 uur

Op vrijdagavond 7 oktober 
verwelkomen we je graag in 
onze bib om deel te nemen 
aan De Schrijfwijzen. Het is 
een dictee voor íédereen die 

graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spel-
lingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt 
niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief 
aan de slag gaan met taal. Het spel start om 20 uur 
stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibs over heel 
Vlaanderen en Brussel. Trommel je taalminnende vrien-
den op en speel mee! Inschrijven is gratis en kan vanaf 
1 september in onze bib. Wat valt er te winnen? Toffe 
prijzen en eeuwige roem. 

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

Prijs: gratis
Inschrijven via oosterzele.bibliotheek.be |  
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be

Creatieve geest? Ontdek ons FabLab!
Workshop FABLAB op de zolder van de bib 
Woensdag 5 en 12 oktober van 14 tot 17 uur

Sinds kort is de bovenste verdieping van de bib omge-
toverd tot een plek waar creatieve geesten aan de slag 
kunnen met enkele fascinerende apparaten.

Het FabLab is uitgerust met een 3D-printer, laser-
cutter, plotter, warmtepers, Sam Labs en Micro:Bit, 
maar tijdens deze twee namiddagen leren we hoe je via 
 Inkscape een mooi ontwerp kan maken voor de laser-
cutter en de snijplotter.

Je brengt het best je eigen laptop mee en instal-
leert vooraf het tekenprogramma Inkscape (gratis). 
Zo kunnen we sneller van start en kun je thuis ook nog 
verder ontwerpen.

Cursus en materialen zijn inbegrepen.

Doelgroep: 10- tot 16-jarigen

Prijs: 5 euro 
Inschrijven via oosterzele.bibliotheek.be |  
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be

Lezing i.s.m. met het LOK:  
Rouw en verdriet bij kinderen
‘De sokken van de olifant’ op maandag 10 oktober

‘De sokken van de olifant’ is een interactieve 
infoavond door Liesbeth Geeroms (HuisvandeMens) 
voor (groot)ouders, leerkrachten, kinderbegeleiders 
en hulpverleners die kinderen en jongeren in rouw 
willen helpen vorm te geven aan hun gemis en ver-
driet. We bekijken gemis en verdriet bij kinderen in 
zijn ruimste vorm. Van het verdriet om een verloren 
lievelingsknuffel, het rouwproces bij het verwerken 
van een echtscheiding, het verhuizen of het land 
ontvluchten tot het verlies van een geliefde.

Het is niet altijd aan de buitenkant te zien hoe iemand 
zich vanbinnen voelt. Zeker niet bij kinderen en jonge-
ren, die zelf met zoveel vragen zitten rond hun gevoe-
lens en in hun gedrag vaak verwarrende boodschappen 
uitzenden. Wat betekent die constante luide muziek, 
dat vloeken, dat zes keer na elkaar de handen wassen 
of zich stil terug trekken? Uiten ze zo hun verdriet? 
Of zitten ze ‘gewoon’ in een moeilijke periode? 

BRUIST VAN HET LEVEN!
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Hoe gaan kinderen om met verlies? Wat is het verschil 
tussen verdriet en rouw? Hoe verloopt een rouwproces 
bij kleuters, kinderen en jongeren? De pijn, het verdriet 
en het gemis kunnen dan wel even intens zijn, toch 
spreekt iedere leeftijd, doelgroep en iedere rouwende 
een eigen taal en heeft die een specifieke nood en 
aanpak. 

Zou het dan niet gemakkelijk zijn als we weer een kle-
dingcode zouden hebben voor rouw? Geen ouderwets 
zwart natuurlijk, maar bijvoorbeeld oneven sokken: drie 
voor olifanten, één voor kinderen, “en altijd ergens één 
helemaal alleen”, zoals in het gedichtje van Koos Mein-
derts. Sokken als uiterlijk teken van verdriet. Of zijn er 
nog andere manieren en ideeën? Toch wel...

‘De sokken van de olifant’
Verdriet is drie sokken
een te weinig,
een te veel,
en altijd ergens één 
helemaal alleen
(Koos Meinderts)

Praktisch
Infoavond ‘De sokken van de olifant’ in de 
bib van Scheldewindeke, Stationsstraat 13
Maandag 10 oktober om 19.30 uur
Gratis deelname, maar verplicht 
 inschrijven via lok@oosterzele.be

Organisatie: het LOK i.s.m. de bib met de 
steun van de gemeente Oosterzele

Rudolf Hecke – PASSIE, het verschil 
tussen leven en bestaan
Vrijdag 14 oktober om 20 uur

Passie kun je niet kopen, is niet omkoopbaar maar 
heeft wel een prijs. Dat concludeert Rudolf Hecke na 
vijf jaar gesprekken met gedreven mensen. Mensen 
die op het eerste gezicht weinig op elkaar lijken, 
maar er is iets dat hen bindt: passie. Sam Dillemans, 
Bart Van Loo, Louis Tobback, Hilde Van Mieghem, 
Cathérine De Bolle, Johan Bonny, Fernand Huts, Jef 
Vermassen, Serine Ayari, Peter Goossens, Paul Michiels, 
Delfine  Persoon, Omar Souidi, de betreurde Dixie 
 Dansercoer … het zijn slechts enkele namen.

Hecke confronteert uitspraken met elkaar, gaat op zoek 
naar gelijkenissen, aanvullingen en tegenspraak. Zo 
ontketent hij een unieke dialoog die het verschil tussen 
leven en bestaan belicht. Een dialoog die resulteert in 
verrassende, controversiële en inspirerende uitspraken. 
Hecke versnijdt de gesprekken met chirurgische preci-
sie, deelt zijn opmerkingen en conclusies met de lezer 
en komt zo tot een filering van het fenomeen passie. 
Passie is een strijdvaardig boek. Het klimt op de barri-
caden tegen ledigheid, de fake cultuur van het ‘genie-
ten’, het dragen van oogkleppen. Een boek dat goesting 
geeft, voor iedereen. Want passie is immuun voor leef-
tijd en agenda’s, passie is altijd actualiteit en prioriteit.
Na afloop trakteert de bib met een drankje!

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

Breinkrachtig lesgeven 
Woensdag 19 oktober van 19 tot 21 uur

‘One size fits all’ bestaat niet, maar welke tools kunnen 
we bewust inzetten om alle leerlingen te helpen 
groeien in een breinkrachtige leeromgeving? Duik mee 
in de wondere wereld van het kinderbrein en ontdek 
hoe je de poort opent voor hogere cognitieve presta-
ties. Vanuit een positief klasklimaat en strak manage-
ment heb jij als leerkracht een enorme impact op de 
progressie van leerlingen. Ervaar hoe je samenwerkend 
leren concreet toepast in de klas.

Vul je rugzak met praktische tips en leer gasgeven en 
tijdig remmen!

Door Bettermindsatschool.com

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Route 42
Woensdag 19 oktober van 19 tot 21 uur
Inschrijven via oosterzele.bibliotheek.be |  
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be
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Workshop LEGO storytelling  
i.s.m. Bricks in the attic
Zaterdag 22 oktober van 14 tot 17 uur

Schrijf je in voor een 
knotsgekke workshop 
met LEGO. Jan en 
Julien, bekend van 'Lego 
Masters' begeleiden je 
in het maken van de 
leukste verhalen.

Kun je met LEGO verhalen vertellen? Ja, met de fan-
tasie van de kinderen! Jan en Julien, LEGO ultra-crea-
tievelingen begeleiden de kinderen met tips en trics.

LEGO Storytelling vertrekt vanuit een verhaal. Met 
deze fundering fantaseren de kinderen zelf een LEGO 
Story. De kinderen beleven een boeiende namiddag 
waarbij ze fantaseren, bouwen en achteraf hun creatie 
kunnen fotograferen.
Voor wie: Voor speelvogels, meesterbouwers, verhalen-
vertellers of gewoon ... LEGO-fans in hart en nieren van 
9 tot 12 jaar.

Prijs: 5 euro 
Inschrijven (aantal beperkt):  
oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 
bibliotheek@oosterzele.be

Spraakmakende ontmoeting met 
jong talent Ibe Rossel
Woensdag 9 november om 20 uur

Ibe Rossel debuteerde met 
‘Shakespeare kent me beter 
dan mijn lief: levenslessen van 
dode auteurs’.

Shakespeare, Charles  Dickens, 
Oscar Wilde. De namen zeggen 
je misschien nog iets, maar 

voor velen zijn ze niet meer dan een vervlogen herinne-
ring uit de lessen Engels. Wat kan zo’n dode auteur ons 
tenslotte vandaag nog bijbrengen? Veel meer dan een 
oppervlakkig Instagrambericht zegt Ibe Rossel, studente 
Engelse literatuur en kind van onze tijd.

Al wat voor haar van enig belang is, haalde ze uit de 
klassiekers. Uit Robinson Crusoe leerde ze dat je maar 

beter geen seks hebt op je eerste date. Jane Austen gaf 
instructies bij het flirten. Dankzij George Eliot krijgt ze 
makkelijk haar zin, en van grootmeester Shakespeare 
leerde ze alles over jaloezie. Het nut van romans gaat 
dus heel wat verder dan wat je leerkracht je ooit wijs-
maakte. Wat je écht leert uit de klassiekers, dat vertelt 
Ibe je in dit vindingrijke, literaire pareltje.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Route 42
Prijs: 5 euro
Inschrijven: oosterzele.bibliotheek.be/ 
| 09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be

Terug naar Oosterzeele
Vrije wandeling en gegidste wandeling 
Zondag 11 september (10.30 en 14.30 uur)

Oosterzele is door de 
eeuwen heen fel veran-
derd. Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog kwam de 
modernisering op gang die 
zich vandaag verder door-
zet. Het landschap wijzigt, 

gebouwen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe 
bestemming. Aan de hand van oude foto’s en fijne ver-
halen duiken we in de geschiedenis van het dorp. Hoe 
belangrijk was de aanwezigheid van de kloosterzusters 
voor de inwoners en waarom was het gemeentehuis zo 
groot voor een relatief bescheiden dorp?

Deze geleide wandeling van ongeveer 3 km met regio-
gids Nadine Delvo bezorgt je een stevige portie nos-
talgie. Ontdek hoe jouw leven er zou uitgezien hebben 
indien je 50 of zelfs 100 jaar geleden hier geboren werd.

De rondleidingen starten om 10.30 en 14.30 uur (duur 
max. 2 uur). Deelname aan de rondleiding is gratis, 
maar vooraf inschrijven is verplicht.

De route is ook digitaal beschikbaar via de Erfgoedapp 
(www.erfgoedapp.be). De wandeling blijft ook na Open-
monumentendag beschikbaar in de Erfgoedapp.

Vertrek- en eindpunt: Sint-Gangulphuskerk, Dorp 65, 
Oosterzele

Inschrijven: oosterzele.bibliotheek.be/omd22 
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Windows 10 (& 11) beginnerscursus
Woensdag 12, 19 en 26 oktober + 9, 16 en 30 
november + 7 en 14 december 2022 van 9 tot 
11.30 uur

Deze cursus is uiterst geschikt voor een beginner die 
zich meer thuis wil voelen bij het gebruik van Windows. 
We geven extra aandacht aan mappen en bestanden en 
Windows 11 komt waar nodig ter sprake.

In 8 sessies leren we stap voor stap alle aspecten van 
Windows kennen. Een sessie bestaat uit een herhaling, 
een theoretisch en een praktisch gedeelte om dan af te 
sluiten met een oefening. Dit alles krijgt nog een sausje 
van tips om beter en sneller te werken. 

Als aanvulling kan via de bib een boek aangekocht 
worden - zonder enige verplichting.

Inschrijven via oosterzele.bibliotheek.be/ | 
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: € 70

Op de Thee met Meemee: 
 Oosterzeelse jeugd haalt senioren 
uit isolement
Zaterdag 5 november om 15.30 uur

Onze oudste senioren die alleen thuis of in een rusthuis 
wonen, raken vaker de aansluiting met de maatschap-
pij kwijt, … Vrienden vallen één voor één weg, familie 
heeft het druk met werk en eigen gezin, door aanhou-
dende druk op hun schouders hebben huishoudhulpen 
en (thuis)verpleegkundigen amper nog de tijd om het 
werk te doen, laat staan dat er ruimte is om een praatje 
te slaan. De pandemie die ons al meer dan twee jaar in 
de tang houdt, heeft bovendien de weinige initiatieven 
die er nog waren beknot of laten doodbloeden. 

Het OCMW deed er vorig jaar onderzoek naar, maar de 
vereenzaming viel ook Helena De Muynck, stagiaire in 
de bib van Oosterzele, op. In samenwerking met enkele 
partners als het OCMW, de rusthuizen, de Senioren-
raad, de Jeugdraad, het Huis van het Kind en de Lees-
jury, zette zij in het kader van werkplekleren een pro-
ject op poten. Het project kreeg de naam Op de Thee 
met Meemee en heeft tot doel de sociale cohesie te 
vergroten en de jongere en oudere generaties via taal 
(opnieuw) met elkaar te verbinden.

Het project lichten we toe op een kick-off op zaterdag 
5 november. In de bibliotheek richten we enkele knusse 
hoekjes in waar we de ouderen koppelen aan enkele 
jongeren. De jongeren lezen eerst voor aan de senioren 
en na een kopje koffie of thee draaien we de rollen om 
en vertellen de ouderen verhalen aan de jeugd. 

De vertellende deelnemers werden intussen geselec-
teerd, maar iedereen is welkom. Tijdens de pauze kun 
je proeven van lokaal lekkers en na de sessies kun je 
vragen stellen. 

Aftrap Op de Thee met Meemee
Zaterdag 5 november om 15.30 uur
Bibliotheek Oosterzele
Voor iedereen die onze gemeenschap een warm hart 
toedraagt
Deze activiteit is gratis



29

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Avansa regio Gent
Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen 
die het financieel moeilijker hebben. Bij elke acti-
viteit staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: 
 standaardprijs | reductieprijs | sociale prijs. Het reduc-
tietarief is er voor mensen met een beperkt  pensioen, 
éénoudergezinnen met kinderen, studenten, … Werk-
zoekenden en mensen met een verhoogde tegemoet-
koming van het ziekenfonds genieten het sociaal 
tarief. Neem contact op met Avansa regio Gent (09 
224 22 65) voor de kortingsvoorwaarden.

Verbindende communicatie  
en empathie
De sleutel tot verbinding

Empathie is een sleutelvaardigheid als je verbindende 
communicatie wil beoefenen. Alles begint met zelf-
empathie: aandachtig en inlevend luisteren naar je 
eigen gevoelens en behoeftes. Wanneer je kiest om 
empathisch te zijn naar de ander, parkeer je even je 
eigen gevoelens en behoeften en luister je naar wat 
achter de woorden van de ander ligt. Empathie zorgt 
voor meer begrip, betrokkenheid en respect. Deze 
cursus staat open voor iedereen. Ook wie al een basis 
heeft, kan zich hier verder in verdiepen. De basisbegrip-
pen uit de verbindende communicatie komen aan bod. 
Verder is er mogelijkheid om te oefenen in: inlevend 
luisteren, gevoelens en behoeften verwoorden, de stap 
zetten van oordeel naar behoeften en behoeften en 
strategieën leren onderscheiden. Verschillende werk-
vormen zorgen voor afwisseling en dynamiek: gesprek, 
uitwisseling, oefeningen en creatieve opdrachten. Ernst 
en speelsheid wisselen elkaar af.

Dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober van 19.30 tot 22 uur
Bibliotheek Oosterzele
€ 65 | € 49 | € 32,50 
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 code: 2211200

De kunst van het samenleven
Kennismaken met politieke filosofie

Een crisissituatie maakt er het 
samenleven niet gemakkelijker op. 
Of de dreiging nu van een virus, ter-
reur, migratie, racisme of klimaat 
komt, telkens worden we uitgedaagd 
om na te denken over de betekenis 
van vrijheid, democratie, burger-

zin en solidariteit. Ons democratisch samenlevings-
model wordt uitgedaagd en we beseffen hoezeer we 
van elkaar afhankelijk zijn. In deze lezing legt Patrick 
Loobuyck uit wat de beginselen zijn van de politieke 
filosofie waarop ons samenlevingsmodel zich ent. Aan 
de hand van concrete situaties worden verschillende 
auteurs en benaderingen toegelicht. Zijn analyses zijn 
doorspekt met interessante filosofische uitstapjes, 
eigen ervaringen en herkenbare anekdotes.

Donderdag 13 oktober van 20 tot 22 uur
Bibliotheek Oosterzele
€ 8 | € 6 | € 4 
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 code: 2211185

Zelfzorg in tijden van chaos en 
voortdurende verandering | Lezing

Vind jij onze samenleving ook 
behoorlijk complex geworden? 
De job eist veel van ons, we 
willen het beste voor onze 
 kinderen, we willen een uit-
stekende partner, dochter, 

vriendin zijn, … Vragen we zélf soms ook te veel van 
onszelf? Mensen die goed voor zichzelf zorgen, zijn 
gelukkiger en kunnen beter om met stress. Ze lijken 
beter gewapend tegen een mogelijke burn-out en staan 
veerkrachtiger en positiever in het leven. De vorming 
steunt o.a. op het gedachtegoed van de geweldloze com-
municatie zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Donderdag 27 oktober van 19 tot 21.30 uur
Bibliotheek Oosterzele
€ 8 | € 6 | € 4 
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 code: 2211021
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Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus

De Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus is al jarenlang 
actief lid binnen de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidari-
teit (GRIS). Spina Bifida (open rug) en Hydrocephalus (waterhoofd) zijn 
aangeboren afwijkingen waarmee ook in ons land nog kinderen worden 
geboren. Ondanks de betere kennis van foliumzuur als preventie-mid-
del tegen deze aangeboren handicap, zien we nog altijd nieuw geboren 
baby’s met Spina bifida en/of Hydrocephalie.

Naast onze doelstelling om onder-
steuning te bieden aan onze kin-
deren, jongeren, volwassenen en 
gezinnen willen we ook met onze 
lotgenoten in Afrika onze exper-
tise delen. Het percentage kinde-
ren met open rug en waterhoofd is 
in Afrika beduidend hoger en vaak 
zijn medische zorgen ontoereikend 
of zelfs helemaal afwezig.

Ondersteuning in Afrika
Al sinds 2013 biedt onze  vereniging 
ondersteuning aan lotgenoten in 
Uganda en Rwanda. Via projec-
ten met steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen, de gemeen-
telijke raad voor ontwikkelings-
samenwerking (GROS) en onze 
eigen vereniging slaagden we er 
in onze doelstellingen voor Afrika 
te realiseren: het opleiden van 
gezondheidswerkers, het organi-
seren van oudergroepen en work-
shops voor verzorging van kinderen 

met Spina Bifida. Het ter beschik-
king stellen van medische- en ver-
zorgingsmaterialen zijn concrete 
initiatieven die zowel in Uganda als 
in Rwanda plaats vonden.

Duidelijke informatie in 
plaatselijke taal
Onze ervaring heeft ons geleerd 
dat heel wat ouders enkel plaat-
selijke talen spreken en er na de 
opleidingen weinig degelijk edu-
catief materiaal kan meegegeven 
worden. Voor het project van dit 
jaar (2022) groeide het idee om 
een degelijke brochure te maken 
met duidelijke illustraties en bege-
leidende teksten. Het eerste boekje 
‘LOOK AT MY BACK ‘, gemaakt in 
overleg met plaatselijke oudergroe-
pen, zal tijdens ons project worden 
voorgesteld op 7 september in 
Entebbe (Uganda) op een bijzon-
der Spina Bifida-evenement voor 
ouders en betrokkenen. Hiermee 

is de basis gelegd om dit mooi geïl-
lustreerd Engelstalig werkje in een 
latere fase van onze projecten te 
vertalen in plaatselijke talen van 
Rwanda en Uganda. 

Inhoudelijk maken we in deze bro-
chure duidelijk hoe Spina Bifida en 
Hydrocephalus ontstaan, wat de 
gevolgen en aandachtspunten in 
de verzorging zijn. De illustraties 
zijn voldoende duidelijk en behoe-
ven weinig bijkomende uitleg. We 
hopen met dit werkje een nuttig 
instrument te hebben ontwikkeld, 
in de eerste plaats voor personen 
met Spina Bifida en hun families, 
maar ook voor iedereen die betrok-
ken is bij deze problematiek.

De vertalingen in diverse talen van 
de verschillende regio’s in Uganda 
en Rwanda bij volgende projecten 
zullen een grote meerwaarde bete-
kenen voor heel wat ouders. Met 
dit project geven we aan iedereen 
betrokken bij Spina Bifida duide-
lijke en begrijpbare informatie over 
Spina Bifida en Hydrocephalie.

Meer info: Hugo Van den Berge
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Jeugd en sport

i.s.m. EHBO Vlaanderen

OPLEIDING
REANIMATIE

Gemeente Oosterzele
organiseert

Iedere deelnemer krijgt zijn eigen
pop. Via digitale systemen leer je

de correcte techniek van
basisreanimatie aan

KIES JE VORMINGSDAG
19/09/2022
27/09/2022
29/09/2022

VAN 19:00 TOT 21:00
 

GC De Kluize, Sportstraat 3,
9860 Oosterzele, België

inschrijven kan tot 12 september
via onderstaande link of bij de

dienst sport en jeugd 

Bewegingslessenreeks voor senioren

Bewegen blijft belangrijk op elke leeftijd. Voor alle 
55-plussers is er een mooi en gevarieerd aanbod 
waarbij je elke week een uur beweegt. De lessen zijn 
gevarieerd en voor iedereen toegankelijk. Elke week 
leggen we inhoudelijk een ander accent: bewegen 
op muziek, met een bal, racket of hoepel, grond- 
of evenwichts oefeningen, oefeningen op een stoel, 
stretch oefeningen, …

Praktisch
• Elke vrijdag vanaf 9 september (niet in school-

vakanties en op feestdagen) van 14 tot 15 uur.
• Sporthal De Kluize, Sportstraat 5, Oosterzele.
• Meerbeurtenkaart met 20 beurten voor 30 euro. 

Je kunt de kaarten op elk moment aankopen.

Inschrijven
- Op voorhand via e-mail sportdienst@oosterzele.be 

Je meerbeurtenkaart ligt dan klaar bij de eerste 
les. Je betaalt cash. 

- Kun je de eerste les niet aanwezig zijn? Je kunt je 
meerbeurtenkaart ook op een later moment met 
cash aankopen. 

Meer info
Sportdienst: 09 362 48 92 of  
sportdienst@oosterzele.be
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Humor

Freddy De Vadder – Mindfullness 
(try-out) – LAATSTE TICKETS
vrijdag 23 september om 20 uur

Met ‘Mindfullness’ gaat Freddy nood-
gedwongen terug naar zijn roots. 
Corona heeft hem sowieso zoals 
menig artiest terug aan de bedelstaf 
gebracht. Gelukkig kon hij het hoofd 
boven water houden dankzij zijn 

nieuwe prente, een feministe met een fulltime job 
bij de overheid, met een zwak voor de charmantste 
anti-seksistische machofilosoof aller cis-mannen.

Met de adem in de nek van het groeiend aantal hyste-
rische (anti-)WOKE communes kon niemand hem wel-
licht beter voorbereiden om zichzelf her uit te vinden 
om uiteindelijk terug te komen naar zijn eigen zelve en 
wederom aan alles zijn kloten te vagen.

Muziek

Willy & Maandacht presenteren:  
The history of new wave (try-out) 
LAATSTE TICKETS 
zaterdag 29 september om 20 uur

De muziek van de eighties is helemaal terug. Van nooit 
weggeweest eigenlijk, want de donkere, alternatieve, 
maar vaak ook sexy klanken van de new wave duiken 
al langer op in de betere muziek van nu. Stijn Meuris 
gidst samen met een bende muzikale klasbakken het 
publiek doorheen een decennium vol klassiekers van 
het messcherpe genre. Passeren de revue: Bauhaus, 
Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure, Siouxsie and 
the Banshees, The Smiths en nog een dik dozijn bands 
die destijds voor kippenvel zorgden. En nu nog altijd. 
Tussendoor aangezwengeld door verhalen die vertellen 
waar dat nou precies over ging, die vreemde eighties.

Muziek/theater

Muziektheater DE KOLONIE –  
De Woordenaar – LAATSTE TICKETS
zaterdag 1 oktober om 20 uur

De Woordenaar is 
een explosief theater-
concert waarin Bruno 
Vanden Broecke een 
man is met een 

missie. Een lichtend voorbeeld om te volgen. Wat hij 
te bieden heeft, is niets minder dan een handleiding 
voor ons leven. Omsingeld door 4 topmuzikanten en 
een 20-tal instrumenten duikt hij onder in het leven 
van alledag, in uw leven, zoals het is of zoals u dacht 
dat het was. 

Muziek

Jan Swerts – Oud zeer 
woensdag 19 oktober om 20 uur

Het nieuwe album van Jan Swerts 
is een muzikaal grafduinen. Oud 
zeer bevat tien pianonummers die 
stuk voor stuk vernoemd zijn naar 
grafschriften die Swerts de afgelo-
pen jaren op begraafplaatsen las. 
Van opener ‘Je beseft pas in de 
avond’ over ‘Het ongekend nade-

zen’ tot afsluiter ‘Alles vergaat, alles verdwijnt’. Stipte 
hij voorheen graag de invloeden van Nick Drake, Jotie 
’t Hooft en Wim Mertens aan, dan liet Swerts zich 
deze keer vooral inspireren door The Raven van Edgar 
Allen Poe en Hejira van Joni Mitchell, een van zijn 
lievelingsplaten.

Familiefilm

Hopper en de hamster der duisternis 
woensdag 2 november om 14.30 uur

De jonge Hopper is gek 
op avontuur. Geen ver-
rassing, want hij is de 
adoptiezoon van Koning 
Peter, een beroemde 
ontdekkingsreiziger. Ooit 
hoopt hij in de voetspo-
ren van zijn vader te 
treden, maar hij blijkt 
behoorlijk onhandig en erg onzeker. Niemand in het 
Koninkrijk ziet er namelijk uit zoals hij: Hopper is half 
kip, half haas. Wanneer ‘s lands grootste schurk – zijn 
eigen oom – ontsnapt uit de gevangenis op zoek naar 
de Hamster der Duisternis, twijfelt hij geen seconde…

Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Tickets en info
www.gcdekluize.be, reservaties@oosterzele.be of  
09 363 83 30
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Maak kennis met OLGA, de jongerenwerking  
van gemeenschapscentrum De Kluize
OLGA! Onder deze naam verenigen Oosterzeelse jongeren (15-25 
jaar) met een passie voor theater zich. Hun theaterliefde willen ze 
delen met leeftijds genoten. Ze doen dat door jaarlijks een aantal 
theater voorstellingen met een kritisch oog te bekijken om vervol-
gens een selectie te programmeren in de theaterzaal van GC De 
Kluize. Ze kiezen voorstellingen waarvan ze menen dat ze jongeren 
zullen raken of prikkelen. Een beweging van jongeren voor jongeren 
dus! OLGA’s Gilles Walraed (22), Noor Temmerman (18) en Fien Van 
 Vaerenbergh (20) geven een woordje uitleg. 

Wat vinden jullie zo leuk aan theater? 
Fien: Ik vind het gek om te zien hoe mensen zich zo 
kunnen inleven in een rol. Theater kan een kanaal 
zijn om belangrijke maatschappelijke onderwerpen te 
bespreken op een ontspannende manier.

Noor: Het is inderdaad ontspannend, maar toch leer je 
bij. Over sommige voorstellingen denk je achteraf nog na.

Gilles: Als ik naar theater kijk, vergeet ik even al de rest 
en focus me enkel op de voorstelling. Ik vind het leuker 
dan een film omdat je op de een of andere manier een 
soort interactie hebt met de acteurs. 

In de meeste culturele centra merkt men dat 
de interesse voor theater bij jongeren  eerder 
laag is. Waarom denken jullie dat theater 
 jongeren minder aanspreekt? 
Fien: Volgens mij heeft school hier een invloed op. 
Ik weet nog dat ik toen stukken zag waarvan ik dacht 
“mocht ik nog nooit naar theater geweest zijn, zou mij 
dit ook wel afschrikken”. De voorstellingen die de school 
uitkiest, zijn vaak heel zwaar en minder geschikt voor de 
jeugd, qua vorm noch qua thematiek.

Gilles: Ik denk dat het voor een deel ligt aan de ver-
plaatsing. Je bent maar drie muisklikken verwijderd 
van een film, maar bij theater is er wel een soort van  
“in beweging zetten” door een persoon nodig.

Waarover gaan de twee OLGA-voorstellingen 
dit seizoen?

1. “De Gemoederen” van Het Kwartier / Mariën & 
von Winckelmann i.s.m. De Studio (*) 
Thema: ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 

Noor: Dit theaterstuk wordt gespeeld door zes vrouwen, 
alle zes burgemeesters van een dorp. Mannelijke burge-
meesters, die door vrouwelijke actrices vertolkt worden. 

Er waren gevallen van seksueel misbruik in het dorp, 
maar dat werd heel zwart-wit bekeken “het is de schuld 
van de vrouw”. Ik dacht: “Amai zo stereotiep, maar er 
zijn wel echt mensen die zo denken”.

Fien: De actrices brengen het verhaal op een heel lach-
wekkende manier en op het moment zelf lach je mee. 
Maar achteraf besef je wel hoe erg het is en net dat 
maakt het zo goed. Er zijn veel “besefmomentjes”. 

2. “The Happy Few. Are they fake news or are they 
the new fakes?” van BRONKS (*)
Thema: identiteit en gender 

Gilles: Elke acteur speelt verschillende typetjes en er 
wordt niet echt rekening gehouden met gender. Het 
zijn allemaal heel uitgesproken karakters, maar ergens 
hebben ze elk een soort breekbaarheid. Het is echt wel 
een komisch stuk. 

De voorstellingen worden getipt voor 
 jongeren, maar zijn ze ook relevant voor 
minder jonge theaterbezoekers?
Noor: De thema’s die besproken worden, zijn voor 
een ruimer publiek toegankelijk. Maar het wordt meer 
gespeeld vanuit de visie van jongeren dus zij zullen zich 
hier vermoedelijk gemakkelijker kunnen inleven. 

Waarom vinden jullie dat jongeren zich 
moeten aansluiten bij OLGA?
Gilles: Als je je blik wil verruimen op vlak van kunst of 
eens minder voor de hand liggende theaterstukken wil 
zien, dan is dit een mooi project om in te stappen. Er 
is geen enkel nadeel aan verbonden, behalve de ver-
plaatsing, maar die wordt vergoed. 

Noor: Ik wist niet zoveel van theater en heb al veel 
bijgeleerd. Het is leuk om de visie van andere mensen 
te horen over de toneelstukken. Je leert ook veel bij 
omdat het vaak gaat over maatschappelijke zaken.
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Fien: We maken theater toegankelijker voor de jeugd. 
Als ze een stuk gezien hebben en een goede ervaring 
hebben gehad, dan is het mooi om te zien dat dit 
werkt. 

(*) de OLGA voorstellingen zijn te zien in 
GC De Kluize op zaterdag 8 april 2023 en op 
 donderdag 27 april 2023. Een ticket kost 10 euro.  
Meer info via www.gcdekluize.be. 

Dit interview werd voorbereid door Emma De Moor, 
een Oosterzeelse studente die de opleiding Communi-
catiemanagement volgt aan de Arteveldehogeschool. 
Ze was enkele dagen aan de slag in GC De Kluize in het 
kader van werkplekleren.

Meer vernemen over 
de OLGA’s?
Dat kan! Op vrijdag 16 september trekken we 
erop uit. De OLGA’s gaan samen met jou naar de 
voorstelling JONGEN tijdens het Theaterfestival. 
De jury motiveerde hun selectie als volgt: “Geen 
sexy gendervoorstelling krijgen we te zien, wel een 
uiterst ambachtelijke productie die jong én oud 
op een heel slimme manier dwingt om zich te ver-
plaatsen in mensen die niet ‘de norm’ zijn.”

We nemen de trein in Scheldewindeke om 17 
uur. De voorstelling start om 18.30 uur. Meer 
info over JONGEN vind je op  theaterfestival.be. 
Als je graag meegaat om te ontdekken wie de 
OLGA’s zijn en wat ze doen, neem dan contact 
op met Els Van Nieuwenhove via 09 363 83 30,  
reservaties@oosterzele.be of via Messenger. 

Je las het voorgaande artikel en haakte nog niet af?
Dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze voor-
stelling voor en door jongeren!

LARF! is een Gents artistiek huis voor kinderen 
en jongeren.

Voor en door maar liefst 16 (ook Oosterzeelse) jon-
geren spelen ze de productie SHOW ME op zater-
dag 17 september in Cultuurhuis Merelbeke.

Wie of wat is de perfecte mens? Met die vraag 
trokken theatermakers Annelies De Nil & Inge God-
dijn langs culturele centra. Ze verzamelden ver-
halen van tieners en werkten zes maanden met 
hen aan een theatervoorstelling. SHOW ME vertelt 
hun verhaal over perfectie, schone schijn, falen en 
hun eigen tutorials. 

Tickets (10 euro) via www.gcdekluize.be.

Deze productie is een regionale samenwerking 
met: Larf!, Leietheater (Deinze), Cultuurhuis Merel-
beke, GC De Kluize (Oosterzele), CC De Fabriek 
(Sint- Lievens-Houtem), CC Zoetegem (Zottegem) 
& CC Nova (Wetteren)

Met de steun van: Vlaanderen, Stad Gent ©
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Apero Klassiek concert in samenwerking met de muziekacademie

Apero Klassiek: Belgian Saxophone Ensemble – Twaalf +
zondag 2 oktober om 11 uur

Twaalf mondstukken, 120 vingers, 304 kleppen en 
één doel: de pannen van het dak spelen. Het Belgian 
Saxophone Ensemble creëert bij elk concert een unieke 
kosmos van klanken waarin het publiek zich volledig 
opgenomen voelt. Twaalf sterke individuen hebben 
elkaar gevonden door een gedeelde passie voor de 
meest recente akoestische muziek. BSE ontsnapt aan 
alle voor de hand liggende stilistische etiketten en 
toont dat klassieke muziek, jazz, traditionele en heden-
daagse muziek niet ver van elkaar liggen.

Twaalf+ is een nieuw artistiek avontuur. Voor deze gele-
genheid nodigt BSE ook de leerlingen saxofoon van 
SAMWD Zottegem en het Filiaal Oosterzele mee uit 
op het podium. Het kleurenpalet en creatieve enthou-
siasme worden zo nog rijker. Dit uit zich in een geza-
menlijke uitvoering van een nieuwe, speciaal voor dit 
project geschreven compositie door de artistieke leider 
van BSE Cezariusz Gadzina. In het programma staan 
ook andere nieuwe werken van de hand van Frank 
Vaganée en Josef Dumoulin. Laat je inspireren en mis 
dit concert zeker niet!

Tickets en info
www.gcdekluize.be, reservaties@oosterzele.be of 
09 363 83 30
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Seniorenraad Oosterzele  
maakt een doorstart!

Na een gedwongen rustpauze maakte de Oosterzeelse 
seniorenraad dit voorjaar een doorstart. Ondanks de 
vaststelling dat in het postcoronatijdperk een wezen-
lijk aantal vrijwilligers afhaakten, blijven de werkers 
van de lokale OKRA- afdelingen, van NEOS en een 
aantal betrokken, niet-georganiseerde senioren zich 
belangeloos inzetten. Ze doen dat in de schoot van 
de seniorenraad, de Oosterzeelse adviesraad die het 
beleid over senioren moet adviseren/kan aansturen.

Naast die beleidsadviserende opdracht houdt de seni-
orenraad zich ook bezig met een aantal vrijetijdsacti-
viteiten die het reguliere aanbod van de lokale senio-
renverenigingen inhoudelijk en kwalitatief aanvullen.

Het gaat concreet om de organisatie van zes filmna-
middagen (in regie van Jos Storm), de organisatie van 
het jaarlijkse seniorenfeest en de programmatie van 
een avond- of namiddagvoorstelling voor het ruimere 
publiek.

Een eerste activiteit, het seniorenfeest met een con-
cert van Roel Van Bambost was meteen een schot in de 
roos. Een tweede activiteit was de apero-editie van de 

parkconcerten op zondag 21 augustus, in een regie van 
NEOS Oosterzele. Het programma voor 2022 bevat nog: 

• 17 december – GC De Kluize: Het Lage Landenkoor 
van Hans Primuz & Time Embrechts: ‘de Lage 
Landenliedjes van Ploegsteert tot Zoutelande’

• Filmaanbod voor senioren: zes maandagnamiddagen 
tussen oktober 2022 en april 2023 

• De voorbereiding van een grote bevraging bij 
 senioren: ‘de grote seniorenenquête’

• Het lanceren van een periodieke seniorennieuwsbrief

Meer info
Heb je vragen over de werking van de seniorenraad of 
suggesties? Dan kun je terecht bij de cultuurdienst in 
De Kluize, die tijdelijk de werking van de raad opvolgt 
(cultuur@oosterzele.be of via 09 363 83 30).

Wil je de seniorennieuwsbrief ontvangen en 
op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt voor 
 senioren in onze gemeente? Bezorg dan je naam,  
e-mailadres en adres via cultuur@oosterzele.be 
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Seniorenraad - 
Filmnamiddag
Maandag 3 oktober 
Finse komedie-dramafilm “Toivon tuolla 
puolen” (De andere kant van de hoop) uit 
2017
De Finse handelsreiziger Wikström heeft genoeg 
van zijn job als verkoper en besluit om het roer om 
te gooien. Hij koopt een restaurant in Helsinki. In 
dezelfde stad dwaalt Khaled rond, een Syrische vluch-
teling die bijna heel zijn familie verloor. Nadat zijn 
asielaanvraag werd afgewezen, duikt Khaled onder 
in de Finse hoofdstad. Op een dag vindt Wikström 
Khaled in de achtertuin van zijn restaurant. Hij her-
kent iets van zichzelf in de gehavende vluchteling en 
er ontstaat een band tussen beide mannen. Regisseur 
Aki Kaurismäki brengt ons een actueel verhaal over 
hoop en menselijkheid op zijn eigen onovertroffen 
en humoristische wijze. De film won de Zilveren Beer 
voor regie op het filmfestival in Berlijn.

Maandag 3 oktober om 14 uur
Theaterzaal, GC De Kluize
5 euro/persoon/film + koffie en gebakje
Tickets te koop in GC De Kluize

Filmprogramma 
seniorenraad  
2022-2023
De films komen dit keer uit landen die niet bekend 
staan als grote filmproducenten. Toch zullen ze de 
filmliefhebber kunnen bekoren. Na elke filmvoorstel-
ling bieden we je graag een koffie met gebakje aan.

Maandag 3 oktober
Finse komedie-dramafilm “Toivon tuolla 
puolen” (De andere kant van de hoop)

Maandag 7 november
Poolse dramafilm “Ida”

Maandag 12 december
IJslandse politieke komedie “Kora fer i strio”  
(Vrouw in oorlog)

Maandag 6 februari 2023
Ierse drama-thriller “Room” (Kamer)

Maandag 6 maart 2023
Tsjechische komedie “Vratné lahve” (Lege flessen)

Maandag 3 april 2023
Spaans psychologisch drama “Madre” (Moeder)

Telkens in de theaterzaal van GC De Kluize  
om 14 uur
Prijs: 5 euro/persoon/film + koffie en gebakje
Tickets te koop in GC De Kluize

Seniorenraad

elke maandag- en 
donderdagavond om 19 uur
Joggen in groep
Naar keuze: 5, 6, 7 of 9 km
Aan inkom sporthal De Kluize 
kleedkamers en  douches 
ter beschikking
Prijs: 15 € tot eind 2022

 Contactpersoon: Jacques 
De Cocker, 09 362 89 90
Joggingclub Oosterzele

elke maandag- en 
donderdagavond  
van 19 tot 20.30 uur
KARATE sportlessen recreatief 
en competitief

Altijd welkom voor 3 gratis 
karatelessen vanaf 6 jaar.
Prijs: alle info op 
www.tomodachi.be

 Contactpersoon: 
Ronny Van Saen, 0476 63 35 02
info@tomodachi.be

elke maandagavond vanaf 
5 september van 18 tot 
19 uur of 19.10 uur tot 
20.10 uur 
‘Start to yoga’ (15 lessen)
Sporthal De Kluize  
(polyvalente zaal)

 Contactpersoon: 
irene.de.leener@hotmail.com
Femma Oosterzele

elke maandagnamiddag,  
niet op school-en feestdagen 
Lijndans Oosterzele 
Groep 1 van 13 tot 14.30 uur - 
Groep Basis van 15 tot 16.30 uur 
Polyvalente zaal, spiegelzaal van 
sporthal De Kluize in Oosterzele 
Prijs: 10-beurtenkaart

 Contactpersoon: Rita Maes, 
maes61rita@gmail.com
Lijndans FV. Oosterzele 
(voor zowel mannen als 
vrouwen, senioren, …)

elke dinsdag  
van 20 tot 23 uur
badminton (vanaf 16 jaar)
Sporthal De Kluize, Oosterzele
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Prijs: 3 proeflessen gratis, 
daarna lidmaatschap

 Contact: 
pluimstaart.bestuur@gmail.com
Badmintonclub  pluimstaart 
Oosterzele

elke zondagvoormiddag  
om 9.30 uur 
Wonen: geuren in huis
De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke

 Contactpersoon: 
Nicole De Bacquer, 09 362 71 86
Ferm Scheldewindeke

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

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

Ballet voor kinderen vanaf  
3 jaar - tieners - volwassenen 
Alle dagen in turnzalen De Appelaar 
Oosterzele, dorp 50, Oosterzele

Modern jazz voor kinderen vanaf 
6 jaar - tieners - volwassenen 
Alle dagen in turnzalen De Appelaar 
Oosterzele, dorp 50, Oosterzele

Hiphop voor kinderen vanaf 
6 jaar - tieners - volwassenen 
Woensdag en vrijdag in turnzalen 
De Appelaar Oosterzele, dorp 50, 
Oosterzele

Breakdance voor kinderen vanaf 
6 jaar - tieners 
Donderdag in turnzalen 
De Appelaar Oosterzele, dorp 50, 
Oosterzele

Musical voor kinderen vanaf 
6 jaar - tieners - volwassenen 
Dinsdag en vrijdag in turnzalen 
De Appelaar Oosterzele, dorp 50, 
Oosterzele

Total Body Work Out voor 
 volwassenen (beurtenkaart) 
Maandag van 20.45 tot 21.45 uur in 
turnzalen De Appelaar Oosterzele, 
dorp 50, Oosterzele

Fun Dance voor volwassenen 
(beurtenkaart) 
Woensdag van 20.45 tot 21.45 
uur in turnzalen De Appelaar 
Oosterzele, dorp 50, Oosterzele

Ultra Dance Power voor 
 volwassenen (beurtenkaart) 
Maandag van 20.45 tot 21.45 uur in 
turnzalen De Appelaar Oosterzele, 
dorp 50, Oosterzele

Ultra Dance Power voor 
 volwassenen (beurtenkaart) 
Maandag van 20.45 tot 21.45 uur in 
turnzalen De Appelaar Oosterzele, 
dorp 50, Oosterzele 
vindt BUITEN plaats, inschrijven via 
WhatsApp!

START NIEUW DANS- EN 
SPORTJAAR op maandag 
5 september
Gratis proeflessen van 
5  september tot 1 oktober! 
Iedereen welkom, volwassenen 
met beurtenkaart!
Ballet, modern jazz,  breakdance, 
hiphop, musical voor kinderen 
vanaf 3 jaar - tieners -  volwassenen 
+ Total Body Work Out, Fun 
Dance, Ultra Dance Power
Alle dagen in turnzalen De Appelaar 
Oosterzele, dorp 50, Oosterzele
vzw Balletschool Toi, Moi et la Danse

 Contactpersoon: 
Delfien Neirynck, 
info@balletschooltmd.be,  
0499 13 20 89 
www.balletschooltmd.be
Eventuele kostprijs: alle info 
www.balletschooltmd.be

elke 1ste, 3e en 5e 
dinsdagavond van de maand
Al-Anon bijeenkomsten 
Oosterzele

Als je lijdt onder het drink-
gedrag van iemand anders, 
bel anoniem naar onze 
 centrale op 03-218 50 56 
en laat je doorverwijzen.

zaterdag 3 september - 
start om 14.30 uur, aankomst 
voorzien rond 17 uur
Wielerwedstrijd Elite z.c. & 
beloften - 119 km - 13 ronden
Moortsele
Prijs: gratis

 Contactpersoon: 
De Clercq Erwin, 
Kloosterstraat 16, Moortsele 
(0472 53 78 66)
Cyclo Moortsele

vrijdag 16  september 
om 19.30 uur
‘Tetter- en Tapasavond’
De Appelaar - Dorp 48

 Contact: 
saskiapruyt72@gmail.com
Femma Oosterzele

maandag 19 september  
van 20.15 uur tot 21.30 uur
Yoga voor volwassenen, 
voor♂ en ♀
benedenzaaltje sporthal De Kluize

donderdag 22 september
Start basiscursus paddenstoelen 
leren kennen 
goc gontrode

 Contact: dirk.fiers@skynet.be 
Prijs: € 35 np-leden, 
€ 40 niet-leden
Natuurpunt Oosterzele

zondag 25 september  
van 13.30 tot 18.30 uur
Spelnamiddag De Strateeg
Ijzeren Hekken, Rooberg 38, 
Landskouter
Prijs: 1,50 euro

 Contactpersoon: 
Eline Van Bever, 
strateeg.oosterzele@gmail.com
De Strateeg
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donderdag 29 september  
van 19 tot 22 uur
‘Naaien voor starters’ 
De Appelaar, Dorp 48
Prijs: € 50 voor 5 lessen

 Contact:  
monique_roels@hotmail.com
Femma Oosterzele

zondag 2 oktober
Wandeling met zoektocht en 
eventueel etentje (betalend) 
Galmaarden, Raspaljebos, 
Heirbaan 131
Prijs: natuur & wandeling 
gratis, etentje betalend

 Contactpersoon: 
Nadine Pien, 0472 230 605, 
landvanrode@cultuursmakers.be
Cultuursmakers Land van Rode

zondag 2 oktober om 14 uur
Poelenfeestje, opening poelen 
i.k.v. Rodelandproject
Meersstraat, Gontrode
Prijs: gratis voor iedereen
Facebookpagina  rodelandproject 
of https://rodeland.be
Natuurpunt Oosterzele 
en Rodelandproject

dinsdag 4 oktober om 20 uur 
(eerste van 10 lessen elke 
dinsdag)
Hip en fit
Sporthal De Kluize

 Contactpersoon: 
Lieve Clinckspoor, 09 362 76 48
Ferm Scheldewindeke

zondag 9 oktober 
(aanvangsuur nog te 
bepalen)
Natuurbeleving

 Contactpersoon: 
Nico De Spiegelaere, 
inschrijvingen@cklvr.be
Culturele Kring Land van Rode 
i.s.m. met Natuurpunt en Proveg

maandag 10 oktober 
om 19.30 uur
Infomoment Leegstand
GC De Kluize, zaal De Foyer, 
Sportstraat 3

 Info over leegstand, 
 verhuren via een Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) en premies 
Inschrijven via 
huisvesting@oosterzele.be

maandag 10 oktober  
om 19.30 uur
Infoavond Rouw en verlies  
bij kinderen 
Bibliotheek, Stationsstraat 13, 
Oosterzele
Prijs: Deelnemen is gratis, 
maar inschrijven verplicht 

 Contact: lok@oosterzele.be
Het LOK (Lokaal Overleg 
Kinderopvang) i.s.m. de 
bib met de steun van de 
gemeente Oosterzele

zaterdag 15 oktober  
om 20 uur
België scheef  bekeken - 
Het Coronacabaret / 
Karel Declercq
Theaterzaal GC De Kluize
Prijs: 15 euro

 Contactpersoon: Etienne 
Gevaert, 0472 75 20 27
Davidsfonds Oosterzele i.s.m. 
Landelijke Gilde Oosterzele

donderdag 20 oktober  
om 19 uur 
Wonen: geuren in huis
De Rots, Marktplein, 
Scheldewindeke

 Contactpersoon: 
Nicole De Bacquer, 09 362 71 86
Ferm Scheldewindeke

vrijdag 21 oktober om 20 uur
Lezing Christophe Busch 
“Een duivelse transitie: hoe 
gewone mensen in staat zijn 
buitengewoon geweld te plegen”
De Rots
I.s.m. met Natuurpunt en proveg
Culturele Kring Land van Rode

zaterdag 22 oktober
PIV Verenigt
Deinze CC Leietheater, 
Brielstraat 8, Deinze
Prijs: leden 16 euro - 
niet-leden 20 euro

 Contactpersoon: 
Nadine Pien, 0472 230 605 
Cultuursmakers Land van Rode, 
landvanrode@cultuursmakers.be

donderdag 27 oktober  
om 14 uur 
Lezing: ‘Mijn vader was priester, 
mijn moeder non’ door Koen 
Wauters, wetenschapsjournalist 
bij VRT-NWS
De Rots, Markt in Scheldewindeke 
Prijs: Neos-leden € 10 
/ Niet-leden € 15 
Inschrijving kan door overschrij-
ving op het rekeningnr. BE13 2900 
3121 6439 van Neos Oosterzele 
vóór 21 oktober met vermelding 
van ‘Voordracht Koen Wauters’. 

 Dany De Loor, 09 362 65 68,  
0497 48 92 09, 
danielle.deloor@telenet.be 
NEOS Oosterzele

zondag 30 oktober  
(uur nog te bepalen) 
Kinderactiviteit: pizza’s bakken

 Contactpersoon: 
Nicole De Bacquer, 09 362 71 86
Ferm Scheldewindeke

donderdag 3 november  
om 14 uur 
Nordic Walking
Vertrek: Marktplein 
Scheldewindeke of andere locatie
Prijs: gratis

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



info en inschrijven: www.oosterzele.be/oosterzele-renoveert

    Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen

Doe mee en 
laat je renovatie 

begeleiden 
van a tot z

#klimaatgezond

Oosterzele 
      renoveert!
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