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Sporthal De Kluize

Openingsuren Dienst Sport & Jeugd

Dag                     Ochtend                 Middag               Avond 
Maandag       8u45 tot 12u       13u30 tot 16u       18u tot 20u 
Dinsdag         8u45 tot 12u       13u30 tot 16u
Woensdag     8u45 tot 12u       13u30 tot 16u
Donderdag    8u45 tot 12u       13u30 tot 16u
Vrijdag            8u45 tot 12u       Gesloten

Openingsuren sporthal De Kluize

Maandag       9u tot 23u
Dinsdag         9u tot 23u
Woensdag     9u tot 23u
Donderdag    9u tot 23u
Vrijdag            9u tot 23u
Zaterdag        9u tot 20u
Zondag          9u tot 12u

Waar
Sportstraat 5
9860 Scheldewindeke

Contact
09 362 48 92
sportdienst@oosterzele.be
jeugddienst@oosterzele.be

Team sporthal
Departementshoofd - David De Landsheere
Sportpromotor - Lieselot 
Zaalwachters - Wauter, Wesley en Lies
Jeugddienst - Nancy, Mireille, Dries en Robin



Wij zijn een los collectief "vrolijke vrienden" die op tijd en stond graag een balletje
gooien. We spelen geen competitie, vooral het plezier in het spelen staat bij ons op de
eerste plaats.
Heb je al basketervaring en voel je het terug kriebelen? Kom dan de sfeer eens
opsnuiven.

Voor wie 
Volwassenen 18+

Wanneer
Zondag  10u30 tot 12u

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Wim Van Liedekerke
Wim.VanLiedekerke@gmail.com
Gilles Cobbaut
GillesCobbaut@gmail.com

Meer info: https://sites.google.com/site/bbcoosterzele/Home
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BBC Rebound
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Onze badmintonclub richt zich tot recreanten die ouder zijn dan 16 jaar. Op sportief vlak
proberen we iedereen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen via aangepaste trainingen,
deelname aan tornooien en een goeie mix van tegenstanders binnen de club.
Pluimstaart wil een toegankelijke club zijn: we besteden veel aandacht aan een goede
sfeer in de club, organiseren tal van activiteiten om leden, familie en sympathisanten bij
elkaar te brengen. 

Voor wie
16+ jaar

Wanneer
Elke dinsdag van 20u00 tot 23u

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
pluimstaart.bestuur@gmail.com

Meer info: http://www.pluimstaart.be/
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Langs de parking van de sporthal en het gemeenschapscentrum De Kluize is er een
Finse piste aangelegd.
Dit is een speciaal loopparcours voor joggers.

De ondergrond van de Finse piste bestaat uit grond en boomschors waardoor de
bodem een verend effect krijgt en dus minder belastend is voor de gewrichten.
Regelmatig wordt er nieuwe boomschors op de piste aangebracht.

De Finse piste is steeds toegankelijk en gratis voor alle lopers en wandelaars. De omloop
loopt rond de sporthal en tennis terreinen, deze is 800 meter lang. Na het lopen, is er de
mogelijkheid om te douchen (1,50EUR) in de sporthal.  

Finse piste
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Algemeen sporten, bewegen en fitnessen op een leuke manier om fitter te worden of te
blijven. Er worden verschillende lessenreeksen georganiseerd door FERM
scheldewindeke.

Wanneer
De 1e reeks beter bewegen start op dinsdag 4 oktober 2022 om 20 u. Dit voor 10
opeenvolgende dinsdagen.
De 2e reeks zal starten op 3 januari 2023. 

Line dansen van 14/03/2023 tot en met 30/05/2023 van 20u tot 21u30 ook telkens op
dinsdag.

Waar
Sporthal de kluize

Contact
lieveclinckspoor@scarlet.be
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Joggingclub Oosterzele

Joggingclub Oosterzele heeft als doel joggen als recreatieve sport te bedrijven en te
bevorderen.
Dit door wekelijkse oefenlopen op een veilig en aangenaam parcours.
De oefenlopen vinden plaats op maandag en donderdag.
Er kunnen verschillende afstanden gelopen worden vanaf 5 kilometer.

Het ligt niet in de aard van onze club om minder snelle lopers aan hun lot over te laten,
we proberen bij onze vaste maandagloop steeds in begeleiding te voorzien.

Voor wie
Alle leeftijden

Wanneer
Maandag  en donderdag om 19u

Waar
Aan sporthal De Kluize

Contact
joggingcluboosterzele@gmail.com

Meer info: http://joggingcluboosterzele.blogspot.com/
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Wil je ook lenig zijn, kunnen vallen zonder je pijn te doen…, je uitleven …, sterk worden in
een sportieve sfeer.. je de levenswijze van de “zachte weg” eigen maken ? Of wil je liever
een kampioen worden? Dat is allemaal mogelijk bij Judoclub Oosterzele onder toezicht
van gediplomeerde lesgevers.

Ben je niet zeker of Judo wel iets voor jou is ? Kom en 
overtuig jezelf. Judoclub Oosterzele geeft je de kans om 
gedurende 4 gratis lessen met Judo kennis te maken.

Voor wie 
Kleuters 3 jaar tot volwassenen

Wanneer
Woensdag, vrijdag en zondag
Zie website voor uren per leeftijdsgroep

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
info@judocluboosterzele.be

Meer info: http://www.judocluboosterzele.be/
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Wij zijn karateclub Tomodachi te Oosterzele.
De stijl die beoefend wordt in onze club is Shotokan Karate, 
zowel recreatief als op wedstrijd niveau.

Wil je de Karate-sport eens uitproberen? Geen probleem!
Je mag gerust enkele lessen komen proberen. 
De 3 eerste lessen initiatie-karate zijn volledig GRATIS.

Door de vele variaties in de lessen is de karate sport
 een belangrijke ondersteuning voor het mentaal welzijn,
 en geven wij ook regelmatig initiatie lessen in scholen.

Voor wie
Kinderen 6+ jaar tot volwassenen

Wanneer
Dinsdag en donderdag van 19u tot 20u30

Waar
1 GILO Oosterzele en GILO Balegem op dinsdagavonden
 2 Sporthal de kluize op donderdagavond
 3 Mogelijkheid tot extra trainingen tijdens het weekend

Contact
0476 63 35 02
info@tomodachi.be

Meer info: www.tomodachi.be

Karate Tomodachi Oosterzele
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Kenseikan werd in 2003 opgericht door Pascal Van Laecken & Jan van Eupen.
Wij zijn een hartelijke, gezellige Kendoclub met ongeveer 30 leden van kinderen tot
volwassenen.
Heb je interesse, kom dan gerust eens kijken tijdens onze praktijken. 
Je kunt deelnemen aan 3 gratis sessies.

Ervaren Kendoka, als je in de buurt bent, neem dan gewoon je bogu mee en kom bij ons
oefenen!

Voor wie
Kinderen 7+ jaar tot volwassenen

Wanneer 
Dinsdag 17:30 – 19:00
Zaterdag 17:00 – 20:00 (1 uur Katapractice)

Waar 
Sporthal De Kluize

Contact
kenseikan.ans@gmail.com

Meer info: https://kendo-kenseikan.be/nl/
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De lijndans vereniging Oosterzele bestaat reeds 3 jaar. Zowel mannen als vrouwen,
jonge en minder jonge senioren, iedereen is welkom! Bij deze cursus hebt u geen
partner nodig en worden u de meest uiteenlopende dansgenres aangeleerd, alleen en
in lijn. 

Voor wie
Senioren 50+

Wanneer
Maandag van 13u30  tot 15u en 15u30 tot 17u 

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Rita Maes
maes61rita@gmail.com
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Hier ben je aan het juiste adres om op een aangename en verantwoorde manier te
leren paardrijden. Hier zijn zowel jongeren als volwassen welkom.
Vanaf 6 jaar kunnen kinderen hier kennis maken met de basis van de rijkunst. Deze
lessen worden individueel gegeven, daar we geloven dat dit de beste manier is om te
leren. Eens de ruiters de basis onder de knie hebben, kunnen ze meerijden in de
groepslessen. (max 8 ruiters )
Uiteraard organiseren ze hier ook ponykampen voor kinderen en zijn er veel andere
activiteiten doorheen het jaar zoals clubwedstrijden, een wintercriterium en
wandelingen.

Voor wie 
Vanaf 6 jaar

Wanneer
Alle dagen behalve op maandag

Waar
Hoek Ter Hulst 6, 9860 Oosterzele

Contact
 gsm: 0486/633812
stijn.degendt@gmail.com

Meer info: www.hte-stables.be
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Wie de Oosterzeelse route rijdt, zal zich onmiddellijk een beeld kunnen vormen van de
'poort van de Vlaamse Ardennen'. Je vertrekt over een licht golvend parcours op het
grondgebied Oosterzele, waar asfaltwegen en veldwegen elkaar afwisselen (groene lus).
Eens op de rode lus gekomen rijd je via enkele grind- en veldwegen het dorp van
Gijzenzele binnen. Smalle kerkwegels en daarna een afwisseling van asfalt- en
landwegen brengen je terug op de groene route. Na enkele heuveltjes en de doortocht
langs de 'Lange Wal' klimt de blauwe route via een afwisseling van beton- en landwegen
naar het hoogste punt van Oosterzele ('Den Berg' te Balegem). Daar vat je via de oude
steengroeven en een korte technische afdaling het traject richting scheldewindke aan.
ook hier volgt een afwisseling van asfalt en aardewegen. Op het einde van deze lus kom
je terug aan het vertrekpunt: de sporthal. Deze route kan gerust door minder geoefende
fietsers gereden worden. Voor echt gevorderde bikers is dit een aangenaam parcours
om het grotere verzet eens uit te proberen.

Startplaats
Sporthal De Kluize, sportstraat 5
9860 Oosterzele
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Move is een gemengde volleybalclub die op woensdagavond speelt in de sporthal De
Kluize. Het volleybalseizoen begint elk jaar vanaf de maand september en eindigt het
volgend jaar in de maand maart/april. Move speelt zijn competitiewedstrijden in de 1e
gemengde reeks van Vobog.

Voor wie
Leeftijdscategorie tussen 20 jaar en +-50 jaar. 
Ervaring is vereist

Wanneer
Woensdagavond van 20u15 tot 22u15

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
anne.de.bosscher@gmail.com

Meer info: https://move-volleybal.nl/
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Al meer dan 35 jaar spelen we met een evoluerende groep vrienden uit de ruime
omgeving van Oosterzele elke dinsdag van 1 september tot 30 juni om 19 uur een
onderlinge minivoetbalmatch. Wekelijks wordt de samenstelling van de 2 teams WIT en
ZWART bepaald door lottrekking voor de start, waardoor elke week andere spelers een
ploeg vormen. De wedstrijden verlopen zonder echte scheidsrechter met duidelijke
afspraken en respect voor elkaar. Een occasionele discussie wordt na de wedstrijd
steeds met de mantel der liefde bedekt. 
De spelers van de winnende ploeg krijgen elk punten volgens een ingenieus
puntensysteem waarbij op het eind van het seizoen na een 40 tal matchen een
kampioen en een topschutter bekroond wordt met eeuwige roem en een prachtige
wisselbeker.
Nieuwe spelers die het concept genegen zijn, een deftig balletje kunnen trappen en
graag na de match wat napraten bij een hapje en een drankje zijn steeds welkom om de
groep voldoende groot te houden.

Voor wie 
18+

Wanneer
Elke dinsdag van 1 september tot en met 30 juni van 19u00 tot 20u00

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Andy Leclercq
andy.leclercq@telenet.be of whatsapp 0477976802

MVC De Neve
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Fietsen
Iedere donderdag vanaf april tot eind jaar bij gunstig weer.
Starten aan Gemeentehuis om 14u ongeveer 25 à 30 km, tot 17u .
Begeleiders: Hubert Van de Vijver gsm. 0498 86 93 57 en Oscar Callaert Tel. 09/362 51 05.

Wandelen
Op maandag om de 2 weken bij gunstig weer om 14 u een 4 à 5 km. tot ongeveer 16.30u,
geen vaste startplaats.
De wandelaars worden op de hoogte gebracht via email door begeleider.
Julien Van Der Gucht. Tel. 09/362 34 31.

Lijndansen
Ieder dinsdag om 14u in sporthal de Kluize tot 15.30u (niet tijdens het schoolverlof).
Verantwoordelijke Jenny Meerschaut. Tel. 09/362 02 70.

Voor wie
55+

Contact
Alg. sportverantwoordelijke OKRA Oosterzele 
Denise Bekaert denise.bekaert@hotmail.be
0460972527

Meer info: https://www.okra.be/trefpunt/oosterzele
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Petanque

Naast de sporthal bevinden er zich 2 petanquebanen. Deze zijn ter alle tijde gratis
toegankelijk. 
Heb je geen petanqueballen? Geen zorgen, je kan deze uitlenen op onze dienst tijdens
de openingsuren van de sporthal.

Waar
Sporthal De Kluize
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Stedelijke academie voor muziek, woord en dans.
Onze leerlingen kunnen per graad en per domein (muziek, woord en dans) heel wat
keuzes maken en verschillende trajecten kiezen. Deze verschillende keuzes en trajecten
vinden jullie terug op onze website. De pagina's kunnen een goede hulp zijn bij de
inschrijvingen (benamingen, vakken, ...). 

Voor wie
Vanaf 4 jaar, afhankelijk welke afdeling

Wanneer
Alle uurrooster kan je vinden op de website

Waar (oosterzele)
Muziek: Stationsstraat 17, 9860 Oosterzele
Dans: Geraardsbergsesteenweg 69, 9860 Oosterzele
Er zijn nog enkele andere locaties in Zottegem

Contact
info@samwdzottegem.be
09 364 64 36

Meerinfo: https://sites.google.com/samwdzottegem.be/site2020/home
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Seniorensport

Het is geen geheim dat bewegen belangrijk is, zowel voor jongeren als voor ouderen.
Krijg je bij het ouder worden last van je spieren en gewrichten? Dan is gymnastiek de
ideale oplossing, want door te bewegen worden de spieren en gewrichten soepeler.
Daarnaast heeft gymnastiek ook een positieve invloed op de bloeddoorstroming en de
lenigheid.
Met stap- en spierverstevigende oefeningen blijf je in conditie. Alle lessen worden door
de trainer aangepast aan het niveau van de groep. De lessen worden in groep gegeven
doordat het motiverend werkt en ook het sociale aspect speelt hier een rol.
Blijf bewegen, blijf fit en blijf gezond dankzij gymnastiek.

Voor wie
Senioren 55+

Wanneer
Elke vrijdag van 14u00 tot 15u00 (niet tijdens de schoolvakanties)

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Sportdienst@oosterzele.be
09 362 48 92
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Ben je een fervente tennisser of heb je nog maar net de smaak van het tennissen te
pakken? Laat er dan geen gras over groeien en sluit je aan bij T.C.M. 

Tennisclub Merelbeke biedt tijdens de zomer tennislessen aan voor alle leeftijden in
samenwerking met en onder leiding van gediplomeerde lesgever Bram Elebaut.
De lessen beginnen in juni en lopen tot september.
Voor het volgen van de tennislessen moet je je lid maken van Tennisclub Merelbeke.

Voor wie 
+6 jaar

Wanneer
Maandag tot zondag

Waar 
Naast Sporthal De Kluize

Contact
secretariaat@tcmerelbeke.be
09 231 18 42

Meer info: https://www.tcmerelbeke.be/
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TMD, één grote dansfamilie! Dit een school waar zowel meisjes als jongens, vrouwen en
mannen, terecht kunnen en de wereld van dans centraal staat.
De nadruk op klassiek ballet en de daarbij horende techniek en discipline staan centraal
in de schoolvisie. Deze techniek is en blijft de basis van alle dansstijlen en draagt bij tot
het voorkomen van blessures. Andere aangeboden dansstijlen zoals modern jazz, hip
hop, breakdance, musical, TBWO en aerobic/BBB vormen een all round technische
danser. Maar ook voor kwalitatieve toneellessen kan u bij ons terecht!
Met een persoonlijke en correcte aanpak wil Toi, Moi et la Danse zich profileren als een
Balletschool waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, met respect voor iedere danser en
diens capaciteiten. Een gediplomeerd team staat klaar om dit alles door te geven!

Voor wie 
Pré-ballet en klassiek ballet vanaf 3 jaar tem volwassenen
Modern jazz, hiphop, breakdance, musical en toneel vanaf 6 jaar tem volwassenen
Volwassenen: Pilates, Total Body Work Out, Ultra Dance Power, Fun Dance

Wanneer
Alle uurroosters zijn terug te vinden op onze site

Waar
Dorp 48-50, 9860 Oosterzele

Contact
Delfien Neirynck
info@balletschooltmd.be
0499/13.20.89
Meer info: www.toimoietladanse.be

Toi, Moi & La Danse
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Tafeltennisclub voor jong en oud, competitiespeler en 
recreant! Ook voor sporters met een motorische beperking!

Vooraleer lid te worden mag men het enkele keren 
vrijblijvend proberen! Ben je 9 jaar of ouder en wil je 
beter leren omgaan met balletje en palet?
Kom dan vrijblijvend gedurende 3 trainingen van 
TTC Sterke Stut Oosterzele gratis proberen!

Voor wie 
9+ jaar

Wanneer
Woensdag van 19u tot en met 22u
Zaterdag van 10u tot en met 12u

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Secretaris Fred Spiessens
0476 464 977
fred.spiessens@telenet.be

Meer info: http://www.sterkestut.be
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Turnclub Olympia Oosterzele

Turnclub Olympia Oosterzele is een landelijke turnvereniging waar jongeren vanaf de
leeftijd van 3 jaar tot jongvolwassenen terecht kunnen voor het uitbouwen van hun
gymnastische talenten/kunnen. Iedereen is welkom: jongens en meisjes, vanaf 3 jaar tot
jongvolwassenen. De turnclub biedt een kader aan van opgeleide trainers, een
aangepaste accommodatie en gedifferentieerd materiaal. Door de gedifferentieerde
aanpak trachten wij optimaal de verschillende turnvaardigheden bij te brengen waarbij
ontspanning en plezier zeker niet uit het oog mogen verloren worden.

Voor wie
3 jaar tot jongvolwassenen

Wanneer
Zie website

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
0468 32 95 50
olympia.oosterzele@skynet.be

Meer info: https://olympiaoosterzele.be/
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Een gezellige familiale voetbalclub waar jongens en meisjes
vanaf 4 jaar welkom zijn.

Voor wie
Kinderen vanaf 4 tot volwassenen

Wanneer
Trainingen zijn 1 of 2 maal per week, afhankelijk van de
leeftijdscategorie op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
De volwassenen trainen op dinsdag en donderdag om 19u30.
Meer informatie zie website.

Waar
Trainingen te Balegem, Houte 77
Thuiswedstrijden te Moortsele, Rollebaan

Contact
jeugd@fcemoortsele.be 
info@fcemoortsele.be

Meer info: www.fcemoortsele.be

Sportaanbod 2022 - 2023 

Voetbal FCE Moortsele

22 

mailto:jeugd@fcemoortsele.be
mailto:info@fcemoortsele.be
http://www.fcemoortsele.be/


KVV WINDEKE is een lokale voetbalclub waarvan de terreinen naast het
waterzuiveringsstation aan het station van Scheldewindeke zijn gesitueerd.
Voor de jeugdploegen hebben we reeds een vijftal jaar een vruchtbare samenwerking
met Voorwaarts Gijzel-Oosterzele. Op die manier kan elke speler sowieso in zijn of haar
leeftijdscategorie spelen.

Iedereen is van harte welkom bij ons, ook vrijwilligers die een handje willen toesteken.

Voor wie
Je kan je aansluiten vanaf de leeftijd van 5 jaar, al mag dat ook vroeger als je ouders
denken dat je er klaar voor bent. En er is geen verplichte pensioenleeftijd.

Wanneer
De trainingsmomenten worden bij aanvang van het seizoen bekend gemaakt, deze
variëren van ploeg tot ploeg en worden mee bepaald door de beschikbaarheid van de
terreinen en van de trainer.

Waar
stationsstraat z/n, 9860 Oosterzele

Contact
bestuur@kvvwindeke.be of jeugdwerking@kvvwindeke.be

Meer info: www.kvvwindeke.be

Voetbal KVV Windeke
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Ook zin om je uit te leven op het voetbalveld? 
Voorwaarts Gijzel-Oosterzele is dé voetbalclub bij uitstek in onze gemeente.

Voor onze jeugd (zowel jongens als meisjes) werken we sinds enkele jaren samen met
KVV Windeke. Zo kan iedereen in zijn of haar leeftijdscategorie spelen.
Vanaf +18 (zowel mannen als vrouwen) spelen we onder de vlag van VGO met
verschillende ploegen op verschillende niveau’s. 
Blijf dus niet langer aan de zijlijn staan en kom voetballen bij VGO.
Ben je voetbal genegen én werk je liever mee naast het veld? Dat kan, we zijn nog op
zoek naar vrijwilligers voor oa onderhoud van de terreinen, een helpende hand in de
kantine,…

Voor wie 
Iedereen vanaf 5 jaar

Wanneer
De trainingsdagen en wedstrijden variëren naargelang beschikbaarheid van de terreinen
en van de trainer. Je kan deze terugvinden op onze website.

Waar
Terreinen van VGO
Hogeveld, 9860 Oosterzele

Contact
info@vwgo.be of 0496/99 13 32

Meer info: www.vwgo.be

Voetbal Voorwaarts Gijzel-Oosterzele 
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VV Rhode is een recreatieve volleybalclub In Oosterzele voor dames en heren.
Heren en dames trainen samen. Mogelijkheid tot afzonderlijke trainingen.
Mogelijkheid tot recreatieve competitie Volley Vlaanderen (VOBOG)

Voor wie 
16+ jaar
Enige ervaring is gewenst

Wanneer
Donderdag van 20u tot 22

Waar
Sporthal De Kluize

Contact
Van der Haeghen Marc
 vvrhode@gmail.com

Meer info: http://vvrhode.weebly.com/
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Welkom bij de Winticamruiters! Onze club bestaat uit ruiters en amazones van diverse
leeftijden. Wij trainen voor groepsdressuur en volgen daarnaast individuele lessen bij
een zelf te kiezen lesgever. We steken ook graag onze handen uit de mouwen en
organiseren elk jaar enkele evenementen zoals een eetfestijn in maart, een
cross/eventing in april en een wandeling voor ruiters en menners in oktober om onze
clubkas te spijzen. 

Voor wie 
Lid worden kan vanaf 14 jaar, wedstrijden kan je meerijden vanaf 16 jaar.  
Opgelet, onze club is geen manege. Je hebt een eigen paard nodig om deel te nemen. 

Wanneer
Training voor groepsdressuur op dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19u00 en op
zondagvoormiddag vanaf 10u00. Als lid kunnen de pistes en het materiaal buiten deze
uren ook vrij gebruikt worden. 

Waar
Hoeve Buggenhout, Hauwsestraat 43, 9860 Scheldewindeke

Contact
 lrvscheldewindeke@hotmail.com
Toon Glorieux: 09/362.88.27 of 0494/66.94.61
www.facebook.com/lrv.scheldewindeke         

Winticamruiters - LRV Scheldewindeke 
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Wandelsportvereniging (WSV) Land van Rhode vzw (3196) is aangesloten bij de erkende
sportfederatie "Wandelsport Vlaanderen vzw" . De club organiseert jaarlijks 9 eigen
bewegwijzerde wandeltochten, midden door de natuur. Daarnaast worden er tal van
nevenactiviteiten georganiseerd, zoals een 7-tal GR-wandelingen, busreizen naar andere
wandeltochten, een 8-daagse buitenlandse reis, om de 2 jaar wordt een 4-daagse reis
georganiseerd naar de zusterstad Oberkirch (Zwarte Woud) en een clubfeest met een
heerlijk, verzorgd eetfestijn, waarbij verdienstelijke leden worden gehuldigd. 

Voor wie
Wandelen voor iedereen en alle leeftijden 

Wanneer en waar
1ste zaterdag van februari in Borsbeke, 1ste zaterdag van april in Burst, 3de zondag van
mei in Sint-lievens-Houtem, 2de dinsdag van juni in Oosterzele, zaterdag voor de 3de
zondag van juni in Oordegem, 15 augustus in Oosterzele, laatste zaterdag van
september in Melle, 1ste zondag van november in Balegem, 3de zaterdag van december
in Oosterzele 

Contact
 erik-lievens@skynet.be 
+32(0)475 78 11 96 
diana.scheirlinck@skynet.be 
+32(0)475 42 05 12 

Meer info: http://www.landvanrhode.be/
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Ben je een individuele fietser (Cyclo, VTT Of E-Bike)? 
Ben je het alleen fietsen moe? 
Zoek je nieuwe sportieve uitdagingen? 
Wil je je in groep fietsend ontspannen? 
Ben je graag betrokken bij sociale activiteiten? 
Bij wielertoeristen- en veldtoertochtenclub WTC De Zwervers vzw vind je dit alles terug.
Kom vanaf begin maart op zondagmorgen naar ons clublokaal, Café Central bij Hilde,
Geert en Jana, Geraardsbergse steenweg 129 te Oosterzele, om vrijblijvend te proeven
van een 3-tal kennismakingsritten. WTC De Zwervers vzw biedt zijn leden zowel op
zaterdag als zondag sport en ontspanning naar ieders verlangen. 
Tot binnenkort.

Voor wie
Iedereen welkom vanaf de leeftijd 12+

Wanneer
Kom vanaf begin maart op zondagmorgen naar ons clublokaal

Waar
Café Central bij Hilde, Geert en Jana, Geraardsbergse steenweg 129 te Oosterzele. 

Contact
info@wtc-de-zwervers.com 
Patrick Steurbaut 0477/78.53.58 

Meer info: https://www.wtc-de-zwervers.com/
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FEMMA

Onze meer dan 700 vrouwennetwerken geven je met fijne activiteiten en boeiende
ontmoetingen de kans om bewust tijd te maken voor vrije tijd en kracht te halen uit de
verbinding met jezelf en met anderen.

In Oosterzele zijn er 2 yogagroepen.
Groep 1 maandag van 18u tot 19u
Groep 2 maandag van 19u15 tot 20u15

Irene De Leener
E-mail: irene.de.leener@hotmail.com
Tel. 09 362 47 02
Gsm 0474 86 49 09
Meer info: https://www.femma.be/nl/groep/oosterzele

Sportaanbod 2022 - 2023 

Yoga

GEZINSBOND

Yoga voor volwassenen : man én vrouw 
Gezinsbond Scheldewindeke heeft al een jarenlange traditie in yogalessen. Telkens op
maandagavond van 20u15 tot 21u30 ben je welkom voor een yogasessie.

Tel. 0499/377 881 
E-mail: gezinsbond.scheldewindeke@gmail.com
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Overzicht per leeftijdsgroep



Gezellig iets drinken Sportmatch bekijken

Pool spelen Iets kleins eten

Darts

Sportbar De Kluize heeft het allemaal in huis !

Spring eens binnen, het is beslist iets voor jou…

 

Openingsuren:

ma- di- do- vr  18u30 tot 01u00

Woe  14u30 tot 01u00

Za  9u tot 15u

Zo   10u tot 13u



Staat jouw Oosterzeelse sportclub/vereniging niet in dit boekje?
Contacteer de sportdienst, we voegen je graag toe in een volgende editie.
Sportdienst@oosterzele.be 




