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EDITORIAAL
Alweer een goedgevulde schoolkrant deze week. Er werd
volop onderzocht, beleefd en geëxperimenteerd in alle
leefgroepen. Op woensdagnamiddag trokken we massaal
naar de scholenveldloop. Proficiat aan alle deelnemers!
Veel leesplezier!

TWEEDE GROTE APPEL- EN APPELSAPVERKOOP
Beste ouders,
De herfst is in het land, dus tijd
voor de APPELVERKOOP.
Vorig jaar was het een waar succes
en was iedereen vol lof over de
smaak van de appelen en het sap,
dus laten we er dit jaar een nog
groter succes van maken!
De opbrengst gaat integraal naar
materialen om het ijsbergrekenen van peuter tot 6de
leerjaar waar te maken. Bij ijsbergrekenen wordt het
verwerven van wiskundige vaardigheden vergeleken met
een ijsberg. Het formele rekenen, zoals het maken van
sommen, is er slechts het topje van. Onder het
wateroppervlak zit het drijfvermogen van de ijsberg. Daar
maken de kinderen concreet en actief kennis met
rekenbegrippen en -strategieën, ontwikkelen ze
getalbegrip in verschillende contexten en uiteenlopende
voorstellingswijzen. Als kinderen er inzicht in krijgen,
symboliseert een abstract model de concrete handelingen.
Zo verwerven ze voldoende bagage om naar het formele
rekenen over te stappen.
Dus … appels kopen maar want … niet enkel lekker en
goed voor de gezondheid maar ook bevorderend voor de
rekenvaardigheden van uw kind!
Concreet :
30 september krijgt uw kind strookje mee
9 oktober uiterste besteldatum
14 oktober levering tussen 15 en 18h
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12/12: facultatieve
oudervereniging
07/10:
dag
12/01: leefgroepvergadering
Nieuwjaarsreceptie
08/10:
30/01: leefgroepvergadering
oudervereniging
10/10:
24/02:appelverkoop
kinderactiviteit
14/10:
27/02: vuurleefgroepvergadering:
25/10:
en lichttocht
Lg 2: 18 – 19 uur om 20 uur
05/11: oudervereniging
Lg 1: 19 – 20 uur
16/11: herfstwerkdag
vanaf 9 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
23/11: spaghettifeest
01/03: warmathon
leefgroepvergadering
13/12:
van 15.30 – 17.30
Lgouders
4: 18 – (kinderen
19 uur overdag)
uur voor
3: 19cultuurklas
– 20 uur N3 en N4
 16/12 –Lg
20/12:
05/03: oudercontact
oudervereniging
 19/12:
17/03: nieuwjaarsreceptie
leefschoolband +ouderfuif
 10/01:
17/05: oudervereniging
 05/02:
pedagogische studiedag
27/05: kinderactiviteit
Lentefeest/Communie
 14/02:
(ov)
02/06:leefgroepvergadering
Leefschoolfeest
 10/03:
12/06: leefgroepvergadering
oudervereniging
 12/03:
 16/03 – 18/03: geschiedenisklas
Praatcafé:
leefgroep 5 (N5 en N6)
21/12 vanaf
15.30 uur + fuif
 28/03:
ouderactiviteit
09/02 –vanaf
15boerderijklassen
uur
 20/04
22/04:
N2
30/03 vanaf
15 uur
 26/04:
lentefeest/eerste
communie
26/06–vanaf
15.30
uur
 18/05
20/05:
gemeenteklas
leefgroep 4 (N3 en N4)
Leerlingenraad:
02/06: facultatieve dag
19/12, pedagogische
23/01, 20/02, 27/03,
15/05
 03/06:
studiedag
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
 06/06:
Leefschoolfeest
leraarskamer
o.l.v. Martine
 25/06:
oudercontact
 29/06: proclamatie
Forum:
 vanaf 14.30 uur

MENU

Praatcafé:
Zie website
 vanaf
15.30 uur
Leerlingenraad:
 in de leraarskamer o.l.v. Martine

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
MENU
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen
 Zie
website op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Ons kippenhotel terug tot leven roepen.
Heb jij een tweetal kippen die tot 30/06 op school mogen verblijven in ons kippenhotel
en zie je het zitten om ook tijdens de vakanties te regelen hoe deze dieren aan eten en
drinken kunnen komen neem dan gerust contact op met Martine. Uiteraard zullen
enkele kinderen zelf voor deze dieren zorgen tijdens de schooldagen. Ook het eten
wordt door de school voorzien.
Vrijwillige ouders/leerkrachten die rijden met hun eigen wagen naar activiteiten in
opdracht van de school.
Aan alle ouders wordt via hun oudste kind eerstdaags een formulier bezorgd met
duidelijke info.
Scholenveldloop:
Woensdag 25/09 werd onze school sterk vertegenwoordigd op de jaarlijkse
scholenveldloop. En ze konden er wat van ! Dikke proficiat aan iedereen. Ook dank aan
Olaia en Lise om dit allemaal in goede banen te leiden.
Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Deze week is er flink wat gebouwd in onze leefgroep!
Onze klas is nu een bouwplaats: we experimenteren met moeren en bouten, bouwen
huizen met magneten, houten blokken, Duplo,...
We bouwden ook met echte stenen. We vergeleken welk huisje het sterkste was … een
huis van stro, van hout of van stenen. We gebruiken hiervoor het verhaal van de 3
biggetjes!
Meten met onze stenen en muren, waarnemen wie er allemaal in ons huis woont en
hierover gingen we dan ook tekenen en vertellen.
Huisjes maken met klei, stempelen met stenen, ... kortom we hebben ons al echte
bouwvakkers gevoeld!
We keken ook naar tik tak binnen het project bouwen.
In de schelpjesklas waren er ook 2 verjaardagen. Hieperdepiep hoera voor Lotte en
Saga!
Mon uit de pareltjesklas werd ook grote broer van Sus! Proficiat!
Op 24 oktober is het grootouderfeest. Noteer deze datum alvast in de agenda van de
grootouders. Jullie krijgen hierover binnenkort meer info!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Hallo iedereen,
Het was een heel intense en boeiende week. Op maandag was het onze juf haar
verjaardag met een snoepje en heerlijke popcorn. De kinderen gingen onmiddellijk aan
de slag in de knutselhoek om kronen en tekeningen te maken voor hun juf. Op dinsdag
wandelden we tot bij hobby-garagist Piet. We gingen allemaal in de 'put' en konden zo
heel goed de onderkant van een auto zien met al zijn onderdelen. Op woensdag
werkten we bij Lieselot met mooie verschillende kleurtjes waterverf. Op donderdag
hebben we samen met Enoch en een 'krik' een wiel van de auto gehaald. En op het
einde van de dag kreeg de Volvo van Ruth en Christophe een mooie wasbeurt. We
sloten de week af met onze mooiste glimlach bij de fotograaf.
Vele groetjes, Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Slisser de slang, wat ben je lang. We hebben deze week veel slangen gemeten en
gerangschikt van kort naar lang. Met slangen letters gelegd en slangen gezocht in onze
waterparelbak en slangen geschilderd met een vriendje. We hebben al opgezocht hoe
de slangen eruit zien en hoe je de gevaarlijke slangen kan herkennen. We bekeken ook
verschillende filmpjes waaronder de vervelling van een slang en het opeten van een
prooi. Allemaal heel fascinerend. Volgende week doen we verder en hopelijk komt er
nog eens een echte slang om bezoek of kunnen we nog een uitstapje plannen. Noteer
alvast 24 oktober in de agenda van de grootouders want dan is het grootouderfeest!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
We werkten nog verder aan ons chocoladeproject. Al doende lossen we zo stilaan onze
projectvragen op. We maakten helemaal zelfstandig fruitlolly’s: zelf ons fruit snijden, op
stokjes steken, chocolade smelten au bain-marie en de fruitlolly’s in chocolade doppen.
We zagen nog maar eens dat van alle soorten chocolade de melkchocolade het snelst
smelt, omdat er minder cacao in zit en veel suiker en melkpoeder.
De Zeepaardjes gingen deze week naar het chocolademuseum. We zagen hoe de
chocolade evolueerde van een cacaodrank (honderden jaren geleden) naar vaste
chocolade. We zagen ook de chocoladeverpakkingen van vroeger en nu. Ook over de
cacaoboom leerden we nog veel bij, maar we mochten toch ook een beetje fier zijn,
want eigenlijk wisten we ook al heel veel! Terwijl gingen de Maanvisjes in de klas
experimenteren met chocolade en deden ze allerlei proefjes.
Over onze uitstap moesten we ook een verslag maken: wat hebben we bijgeleerd? En
wat vonden we leuk?

De maanvisjes begonnen aan de verwerking van alle informatie die ze al doende
verzamelden en moesten zo hun opzoekvragen beantwoordden. Dit was best moeilijk
voor een eerste keer! Maar nu weten we al wat goed gaat en wat volgende keer anders
moet.
We tellen al af naar ons eindproduct: de chocoladetentoonstelling.
Alle mama’s en papa’s zijn welkom dinsdag 8 oktober tussen 15u00 en 15u30. Voor de
ouders die niet aanwezig kunnen zijn, maken we graag heel veel foto’s om achteraf de
sfeer en chocolade😊 op te snuiven!
Tot volgende week!
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo beste mensen
Deze week was er veel project! Dinsdag was er een boekbespreking van Felix en
Thibeau, woensdag een expo van Rob en Briek over muggen! Ze hadden veel mooie
foto's, een langpootmug én larven van muggen meegebracht.
We konden goed verder werken aan ons voorblad, opzoekwerk of techniekopdracht.
Morgen kunnen we starten met ons eindproduct. Daar vertellen we volgende week
verder over!
Daag!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo!
Deze week hebben we aan onze planning verder gewerkt. We zijn bijna klaar met ons
opzoekwerk. Morgen gaan we ons opzoekwerk op de wereldkaart plakken. Kom gerust
eens een kijkje nemen naar het resultaat!
Woensdag hadden we het in de themakring over beleefdheid. Vandaag heeft Numa zijn
expo gedaan. Het ging over graffiti.
Groeten van Stella en Flor.

Leefgroep 5 | Feniksen
Liefste lezers!
Wij hebben deze week weer heel wat gedaan! Op maandag zijn we terug aan de slag
gegaan met ons script. We zijn al ver gevorderd en zijn erg enthousiast! We kijken
ernaar uit om te starten met filmen...
Op dinsdag hebben we ons tijdens de sportles voorbereid op de veldloop en deden we
enkele leuke partneroefeningen.
Juf Sofie had voor donderdagnamiddag een lesje muzische voorzien. Wat hebben we
ons uitgeleefd met de boomwhackers!!
Tot volgende week!
Pina en juf

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo,
Zoals u wel weet hebben we project over film. We hebben al opzoekwerk gedaan. Dat
was leuk en we zijn ook al begonnen aan het repeteren van onze scènes. We doen dit in
kleine groepjes. Er is ook een groepje dat de titel maakt en het decor. We hebben ook
zelf een uitstap georganiseerd. We willen graag kinepolis bezoeken in Gent. Het is een
héél leuk project!!
Tess

VERSLAG LEERLINGENRAAD 24/09/2019
Welkom aan alle nieuwe leden van de leerlingenraad. Rol van iemand in de
leerlingenraad werd verduidelijkt aan alle verkozenen. De realisaties van vorige
leerlingenraad werden opgefrist.
Foto per klasgroep wordt gemaakt zodat iedereen weet wie dit jaar in de
leerlingenraad zetelt. Dit overzicht wordt ook in de school opgehangen + kalender van
bijeenkomsten.
We bedanken de papa’s die de snoeiafval van de haag bij de kleuters hebben
verwijderd. Martine heeft buurman hieromtrent aangesproken en duidelijke afspraken
gemaakt.
Vaak sorteren kinderen op een foute manier. Hebben soms geen zin om naar de juiste
vuilbakken te gaan. Dit wordt nog eens opgenomen in elke klas. Wat in welke vuilbak ?
Belang van juist sorteren ?

Wasmand dagelijks per groepje voorzien op de speelplaats. Buitenzetten na de kring op
de juiste plaats. Binnenhalen na laatste speeltijd. In de klas leegmaken. Andere
kinderen mogen geen potjes uit de wasmand halen om bessen in te pletten. Geen
potjes op tafels of vensterbanken zetten. Opvolgen.
Er kwam een vraag binnen rond PMD-vuilniszakken. Er wordt om verduidelijking
gevraagd.
Binnenkomen in de refter verloopt te luidruchtig en het duurt te lang vooraleer alle
kinderen stil zijn. Deze vraag wordt meegenomen naar elk groepje om samen naar
mogelijke oplossingen te zoeken. Volgende bijeenkomst worden de oplossingen
voorgelegd.
Zorg voor onze speelruimte. Martine heeft toegelicht dat de buitenruimte zal verdeeld
worden onder alle groepen om zo de verantwoordelijkheid van eenieder te vergroten en
te leren zorgdragen voor ruimtes buiten onze klas. Van zodra de ruimtes zijn ingedeeld
zal dit naar elke groep gecommuniceerd worden.

VELDLOOP 25/09/2019
Wat een grote opkomst bij de veldloop! De Leefschool werd door 39 sportievelingen
vertegenwoordigd! Ook aan supporters was er geen gebrek. Iedereen liep de longen uit
zijn lijf. We mochten zelf enkele medailles in ontvangst nemen!
Rozanne, Melek, Flore, Lenn, Wolf, Jackie, Anth en Pina stonden op het podium! Ook
Freya, Jeroen, Thomas en juf Lise hebben goed gelopen! Davy en juf Olaia kwamen met
voorsprong over de eindmeet, plaats 1.
Dikke proficiat aan alle deelnemers en supporters! Op naar volgend jaar!

VERSLAG OUDERVERENIGING 16 september 2019
Aanwezig: Lea Claes, Peter Lewilly, Karen Provoost, Annelies Sevenant, Juf Sofie Van
Welden, Tom van Wesemael, Bert Verstraete, Joris Van Crombrugge, Mathieu
Vanderstraeten, Nathalie Van Belle, Martine Vande Moortele, Guy Vandaele, Stijn
Tuypens, Tom De Boever, Danny Van Den Rul, Thomas Van Theemsche
1.
Wijziging statuten vzw oudervereniging
Aangezien de huidige voorzitter, secretaris en penningmeester geen Leefschoolouders
meer waren, is er gekozen om hen te vervangen door Leefschoolouders die nog jonge
kinderen hebben (en dus een tijdje op school rondlopen 😉). Nieuwe functies: Voorzitter
(Tom van Wesemael), secretaris (Stijn Tuypens) en penningmeester (Bert Verstraete).
De documenten worden nu in orde gebracht ter voorlegging aan de Griffie (tegen
volgende vergadering). Maaike moet nog haar pas laten inlezen bij de bank.
TO DO: na de wijziging dit vermelden in de Flashboem.
2.
Terugblik Pimp je aperitief 15/9
Goede opkomst, veel leerkrachten
Mag zeker blijven als activiteit
Opbrengst: nog te bekijken (al is dat zeker niet als opbrengstactiviteit bedoeld, wel als
kennismakings- en netwerkactiviteit)
3.
Terugblik op Infoavond
Infoavond: veel te zeggen op weinig tijd in 1ste leerjaar terwijl op leefgroepvergadering
minder te zeggen is. Misschien op voorhand beter verslag doorsturen om op
vergadering zelf meer te kunnen ingaan op vragen (zeker voor 1ste leerjaar).
4.

Planning schooljaar 2019-2020

•
Leefgroepvergadering 8/10 (lg 1, 4 en 5) en 10/10 (2, 3)
We laten opnieuw lijsten doorgaan met voorstelling van de diverse teams van de
oudervereniging zodat ouders zich als vrijwilliger kunnen opgeven voor de teams.
Teams: Horecateam, Greenteam en Versier- en Klusteam
TO DO:
- lijsten klaarmaken (Annelies Sevenant)
- langsgaan op leefgroepvergadering met lijsten en woordje uitleg: Tom Deboever
(10/10) en Stijn (8 en 10/10), Guy (8/10), Nathalie (don10/10)
•
Appelverkoop 14/10 om 15.30 u op school
Trekker: Katrijn (in samenspraak met Ellen Meersschaert)
•
Bloembollenverkoop
Gezien het grote aantal aan (opbrengst)activiteiten zullen we dit jaar toch geen
bloembollenverkoop organiseren.
•

Schaduw-, licht- en vuurtocht 25/10

Trekker: Guy en juf Izabel.
Zal doorgaan vanaf 19 u. Er zal die avond pas vanaf dan praatcafé zijn. Verzamelen op
school en per groep van 20 wordt een begeleide, beetje griezelige tocht georganiseerd
(ca. 1 u) met 10 acts onderweg.
5 € (incl. spooky eten en drinken onderweg). Vooraf inschrijven noodzakelijk. Ook
externen welkom. Eventueel eerste groep richten op jonger publiek (grote kleuters die
toch ook al een zekere afstand kunnen wandelen). Vertoning van griezelfilms gemaakt
door leefgroep 6.
We spreken af:
Dat er best goed omschreven wordt wat de activiteit inhoudt (afstand, leeftijd,
toegankelijkheid)
Dat we werken met inschrijving ifv drank, catering
Dat we praatcafé die avond uitstellen tot tijdens de activiteit (tegen betaling),
en in oude refter laten doorgaan
•

Herfstwerkdag 16/11

•
Spaghettifeest 23/11
Trekker: Evelyn en Tom trekken dit.
Veggie saus: Vers en Veggie (Guy)
Pasta en Vlees: traiteur le bon vivant (Gert)
Sponsoring: via school oproep doen voor sponsors
Placemat: Tom Van Wesemael maakt
Tombola met groentepakket Oroubouros
Inschrijvingen en bonnen via juf Sofie ?
Eventueel ijs sponsoren (Joris)
•
Sinterklaas 6/12
De Sint komt dan in de klassen.
•
Loop ze warm 13/12 om 15.30 u
Trekker: Annelies samen met Stijn, Nathalie, Karen, Lea, Jonne?, Olaia?
Activiteit analoog aan vorig jaar met opbrengst voor een initiatief tvv de Warmste
Week.
•
Nieuwjaarsreceptie 10/1
Trekker: leerkrachtenteam
•
Ouderactiviteit 28/3
Trekker: Thomas, Stijn, Joris, Mathieu, Bert + Eventueel nog eens een oproep lanceren
Nog te bekijken welke activiteit (dropping met fuif achteraf?)
•
Kinderfuif 14/2?
Trekker: leerkrachtenteam

•
Moestuinplantenverkoop april
Trekker: Tom Van Wesemael
•
Communie/Lentefeest 26/4
Trekker receptie: te zoeken binnen de groep van ouders met kinderen in 2de of 5de
leerjaar
TO DO:
- juf Ellen en juf Veerle komen langs op de eerstvolgende
leefgroepvergaderingen van 2de en 5de leerjaar om trekkers te vinden voor organisatie
receptie feestelingen
•

Leefschoolfeest 6/6

5.
Financieel overzicht
Stand van zaken rekening oudervereniging:
6769 € (in kas)
1800 € (nog te ontvangen Cera-subsidie)
winst Pimp je aperitief
ca. 8569 €
Geplande/gewenste uitgaven – opgelijst uit vorige vergaderingen:
Glijbaan kleuterheuvel + startplateau
Voetbaldoelen
Kleuterfietsen + fietsenberging kleuterfietsen (cfr. subsidiedossier, waarbij je als
aanvrager 1/3 financiert, de provincie financiert dan 2/3) na de vergadering
nagevraagd of er dit jaar nog subsidies kunnen aangevraagd worden: de pot is blijkbaar
reeds op voor 2019
Krullebolmethode (borden buiten om op te krijten) ca. 300-400 €
Weersstation (Canon cultuurcel?, technische school?, via hogeschool?)
Kleine zandbakken
Bakfrigo om nog meer te promoten dat kinderen een gezonde lunch meenemen
naar school, die dan lekker koel kan bewaard worden
Zou zeer goed zijn om ook te gebruiken bij feesten (ipv telkens huren nu). Stijn vraagt
aan Sodexho. Eventueel via Collect and go (of outlet van de Colruyt)
6.
Pimp je speelplaats
Voetbalveld: hersteld in het voorjaar, moeizame start wegens het droge weer
Speelheuvel naast amfitheater: nu de bloemenweide uitgebloeid is, zal deze binnenkort
moeten gemaaid worden (+maaisel afvoeren)
Verdere pimpplannen:
o
Aankoop en opbouw glijbaan vanaf plateau op kleuterheuvel offertes
opgevraagd bij een aantal aannemers en besproken. We beslissen om met de
Metaalboom in zee te gaan. Goedkoopste offerte + degelijk. Verder concreter af te
spreken met deze aannemer wat we wensen + hoe we met 2 man kunnen helpen bij de
installatie (om de kostprijs te drukken). (Na de vergadering gebeld: wellicht pas in
januari/februari 2020 – toch erop aangedrongen of hij gezien het maar om een klein
werk, wil overwegen om dit ertussen te nemen)

o
Dit schooljaar: eens een werkdag organiseren voor en met kleuterouders om
herstelwerken aan de kleuterheuvel uit te voeren, ev. buitenkeuken en andere werken
op kleuterspeelplaats
o
Herstelwerken allerhande:
Boordjes Finse piste herstellen
Keermuren heuvels checken
Bergkot naast fietsenstalling opruimen en hoekje voorzien voor de
oudervereniging
7.
Varia
WG receptie Communie/Lentefeest oprichten? Zie hierboven: eerder zoals de
voorbije jaren een trekker zoeken in 2de en 5de leerjaar
Berg snoeiafval kleuterspeelplaats: er werden tijdens de vakantie door de
buurman snoeiwerken uitgevoerd op het schoolterrein. Hij liet een berg snoeiafval
liggen op de kleuterspeelplaats. Gezien de omvang is het moeilijk haalbaar voor Djuro
om dit alleen weg te doen. Wie helpt? Er werd een bereidwillig groepje ouders
gevonden die daags na de vergadering al ijverig aan het werk waren. Alles werd
afgevoerd naar het containerpark door vrijwillige ouders! Dankjewel!
Wat met het vele afval en koekendoosjes op de speelplaats? Eventueel een
groene brigade aanstellen, die werkt volgens het principe van de leerlingenraad en zo
verantwoordelijk wordt gesteld/aanspreekpunt is voor de buitenomgeving? Martine
geeft aan dat hier met het ganse team rond gewerkt wordt. Elke klasgroep is
verantwoordelijk voor een deel van de school (binnen en buien). Ook bijvoorbeeld de
WC’s worden dan door enkele groepjes aangenaam ingericht.
Volgende vergadering dinsdag 5/11 om 20 u

GEVOELSPLEKKEN
Beste ouders,
Ja…hoe zit dat nu met die gevoelsplekken… En…doen de kinderen daar nu ook iets
mee? En… waarom was dat nu weer? Of…wat is dat nu eigenlijk die troostplek, die
Stoomafplek ?
Ondertussen zijn de gevoelsplekken bijna een jaartje klaar… en hoe fijn om te horen en
zien dat de kinderen hun weg vinden naar de hoeken. Deze plekken willen taboe en
oordeel op het tonen van gevoelens doorbreken. Op de Leefschool mag gevoel gevoeld
worden of dit nu buiten of binnen de plekken is, binnen of buiten de schoolmuren.
Zonder oordeel.
Gevoelens krijgen op die manier erkenning, worden veruiterlijkt, doorleefd en ervaren.
De Bleekweide heeft ons gedurende dit fijne proces steeds bijgestaan en begeleid. Ons
meegenomen in de visie van emotionele remediëring. Een proces van vallen en
opstaan, maar vooral van mooie momenten van verbinding waarbij voornamelijk de

betrokkenheid die de kinderen zelf getoond hebben tijdens de opbouw, ons is
bijgebleven. Dan denk je … dit is goed… dit is hun manier van communiceren en zij
vinden dit geweldig! En daarom voor hen ook nog even het volgende!!
Graag wil ik ook jullie aandacht vestigen op een actie die nu momenteel uitgaat van de
Bleekweide. Dit in het kader van De Warmste Week!!
Handgemaakte Troostvriendjes en Troostdoosjes
Deze actie van de administratieve coördinator, Wibe Masureel van de Bleekweide,
heeft een dubbel doel: enerzijds troost bieden aan wie ze koopt of krijgt als geschenkje,
maar anderzijds ook het Hulpfonds van De Bleekweide financieel steunen om therapie
betaalbaar te maken voor wie het nodig heeft en het financieel wat moeilijker heeft.
Wibe maakt de troostvriendjes en troostdoosjes volledig met de hand en vooral met
heel veel liefde om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen te steunen
De vriendjes worden in zachte materialen afgewerkt, en al lijken ze op elkaar, ze zijn
telkens weer net iets anders. De kleuren zullen ook verschillen volgens de beschikbare
materialen.
De doosjes worden gemaakt op basis van houten kistjes die met een scharnierdeksel
kunnen sluiten. Ze worden belegd met keramiek steentjes in verschillende kleuren.
Prijzen:
Troostvriendje (+- 18 x 26 cm): 15,00 Euro
Troostdoosje: (+- 15 x 19 x 5 cm): 7,50 Euro
Set vriendje + doosje 20,00 Euro
Wil je graag een Troostvriendje of Troostdoosje aankopen?
Contacteer Wibe via mail: wibemasureel@bleekweide.be of tel 0479 208 706
Ik zou dus zeggen… Bestellen maar!!! Groetjes Lindsay (mams Tuur & Rozanne)

ZWETEN VOOR OEGANDA
Volgend voorjaar nemen wij (Jeroen en Annelies - ouders van Kato, Janne en Artuur) deel
aan Dwars door Oeganda. Dit is een unieke mountainbiketocht door Oeganda ten
voordele van Broederlijk Delen. Samen met een groepje gedreven fietsers zullen we
dwars door ‘De Parel van Afrika’ mountainbiken, tussen de leeuwen, giraffen en
nijlpaarden.
Onze uitdaging van Dwars door Oeganda is dubbel: enerzijds de sportieve uitdaging om
450 km te fietsen op elf dagen tijd, én anderzijds samen 2.000 euro inzamelen voor de
projecten van Broederlijk Delen. De sportieve uitdaging, daar werken we zelf al volop
aan. Voor de andere uitdaging, het verzamelen van sponsorgeld, hopen we ook op de
steun van anderen te kunnen rekenen. Daarom zullen we in de loop van de volgende

maanden enkele dingen organiseren voor ‘ons goede doel’. Alvast welkom op onze
Benefiet-s-tocht op zondag 6 oktober. We organiseren later dit jaar ook nog een
eetfestijn.
Meer uitleg zie https://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-oeganda-2020/jeroenen-annelies-logghe-sevenant
Alvast bedankt!
Jeroen en Annelies

PlantAARDIGE activiteiten EVA Oosterzele najaar 2019
EVA Oosterzele maakt er een gezellig en klimaatvriendelijk veggie najaar van en
organiseert opnieuw tal van interessante activiteiten en lezingen voor jong én oud! See
you there!
Woensdag 16 oktober: ‘Beestenboel’ met Dirk Draulans
Rasverteller Dirk Draulans presenteert in ‘Beestenboel’ op humoristische wijze grote en
kleine beestjes, variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot een
eenzame Groenlandse walvis uit het hoge Noorden die voor onze kusten terechtkwam.
Je leert mannetjes kennen die als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje
leven, je ontdekt wie de slimste vogel in de klas is, je mag het lelijkste dier op aarde
aanschouwen, maar bovenal krijg je een grote portie respect binnengelepeld voor het
prachtige ecosysteem op deze aardbol. Dirk Draulans ijvert al jarenlang voor het
zorgzaam omgaan van dit natuurlijke evenwicht, is gekant tegen de industriële veeteelt
en de nefaste invloed ervan op het klimaat en… eet zo vaak mogelijk vegetarisch. EVA
Oosterzele ondersteunt bijgevolg graag samen met Natuurpunt deze boeiende
beestenboellezing in de bib te Scheldewindeke.
Wanneer? 16 oktober om 20.00u in de bib te Scheldewindeke
Reservatie is noodzakelijk via info@natuurpuntoosterzele.be of via
bibliotheek@oosterzele.be /09 362 81 17
Prijs? 6 euro voor EVA- en/of Natuurpuntleden; 8 euro voor niet-leden

Zaterdag 16 november: Eten uit de regenboog! ‘Je darmflora heeft een serieuze
invloed op je mentale gezondheid’ – lezing door Dr. Annelies Moons

Met deze voordracht nodigt EVA Oosterzele je uit om bewuster te leren omgaan met je
voedingskeuzes. Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde
planeet.
‘De belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten is ons verkeerd voedingspatroon',
zegt Dr. Annelies Moons uit Hulshout. 'De overdosis snelle suikers in ons
voedingspatroon is problematisch. Maar daarnaast is er ook nog de overdaad aan
dierlijke en bewerkte vetten die zich opstapelen in ons lichaam. We gaan ervan uit dat
alles snel opgelost raakt met een pilletje, maar zo werkt het niet. Met de meeste
medicatie behandel je symptomen, maar geen oorzaken. Uit onderzoek blijkt nochtans
dat gezonde plantaardige voeding de eenvoudigste, meest efficiënte én goedkoopste
manier is om je risico op de meest courante welvaartsziekten te doen dalen.'
Bovendien ontdekken onderzoekers daarnaast steeds meer verbanden tussen onze
darmflora en onze algemene gezondheid. Er huizen rond de honderd biljoen bacteriën
in onze darmen, vooral in de dikke darm. Snelle suikers, kunstmatige zoetstoffen en
vetten dragen bij tot de groei van slechte bacteriën in onze darmen. Naast fysieke
klachten kan een verstoorde darmflora ook een serieus effect hebben op je mentale
gezondheid. Negentig procent van het gelukshormoon (serotonine) in ons lichaam
bevindt zich in de darmen. Dit hormoon is ook belangrijk voor een goede slaapkwaliteit.
In deze presentatie krijg je in het kort een beeld van de impact van voeding op het
milieu en de milieuvoordelen van plantaardige voeding. Er wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de gezondheidsvoordelen van een plantaardig voedingspatroon en je keert
huiswaarts met heel wat praktische tips om je eigen gezondheid en die van onze
planeet te verbeteren.
Wanneer? Zaterdag 16 november om 19.30u
Waar? Bib Scheldewindeke, ism met EVA Oosterzele
Prijs? 5 euro per persoon
Bij voorkeur inschrijven via oosterzele@evavzw.be
Heb je zin om samen met andere EVA vrijwilligers op een lekkere manier de wereld te
verbeteren? Geef dan zeker een seintje via oosterzele@evavzw.be

