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DE DOMEINEN
IN CIJFERS

START TO
GOLF

ZALIGE
PAASVAKANTIE

 

Als de lente losbarst, is het tijd om naar 
buiten te gaan. Om te fietsen, te wandelen of 

te spelen. In het speelbos van het domein  
De Gavers in Geraardsbergen klauter, klim 
en zit je op ‘natuurlijke’ speeltoestellen, 

ontworpen en gemaakt door de groendienst 
van het domein. Ook in Puyenbroeck in 

Wachtebeke hebben ze enkele speelhutten 
met wilgentakken, een kijkwand met 

snoeihout en zitbanken van grote stammen. 

  www.oost-vlaanderen.be/domeinen
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SPELEN  
NATUURLIJK!

DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  

TOT UW DIENST

KURT MOENS (N-VA)  
EERSTE GEDEPUTEERDE
09 267 81 46
kurt.moens@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Woordvoerder deputatie  

en communicatie
• Politieke organen - secretariaat 

- administratieve dienstverlening - 
archief

• Logistiek: aankopen, transport en 
verzending,  
en facilitair beheer

• Financiën en algemene 
financiering

• Onderwijs incl. vorming (PAULO)

LEENTJE GRILLAERT (CD&V)  
TWEEDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 47
 leentje.grillaert@ 
oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Vergunningenbeleid
• Landbouw en plattelandsbeleid
• Integraal waterbeleid incl. toezicht 

polders 
• Toezicht gemeenten
• Middenstand en EROV
• Toerisme
• Ontwikkelingssamenwerking
• Patrimonium
• Interbestuurlijk beleid
• APB Lemberge en steunpunt data-

analyse
• Uitleendienst
• Logistiek: deel patrimonium

RIET GILLIS (GROEN)  
DERDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 48
 riet.gillis@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Mobiliteit
• Milieu en natuur
• Klimaat en energie
• Personeel
• Welzijn op het werk
• Buitenlandse betrekkingen en 

Europese projecten
• ICT en Egov
• Juridische aangelegenheden

AN VERVLIET (N-VA)  
VIERDE GEDEPUTEERDE
09 267 81 49
an.vervliet@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Ruimte
• Erfgoed
• Recreatiedomeinen
• Wonen
• Economie incl. POM

CARINA VAN CAUTER
GOUVERNEUR
09 267 80 21
kabinet.gouverneur@ 
oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden:
• Voorzitter van de deputatie
• Commissaris van de federale 

regering (integrale veiligheid)
• Voorzitter provinciaal 

veiligheidsoverleg
• Commissaris van de Vlaamse 

regering voor o.a. de lokale 
besturen

STEVEN GHYSENS 
PROVINCIEGRIFFIER 
09 267 80 00
provinciegriffier@ 
oost-vlaanderen.be
 inzage@oost-vlaanderen.be
Bevoegdheden: 
• Secretaris deputatie en 

provincieraad
• Inzage in bestuursdocumenten
• Hoofd van het personeel
• Voorzitter managementteam
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Week van de  
Korte Keten
Verse kwaliteitsproducten recht van bij de 
boer of producent: dat krijg je op je bord 
als je voor de korte keten kiest. Tijdens de 
Week van de Korte Keten, van 13 tot 21 mei, 
ontdek je de (h)eerlijkste verkooppunten  
in je buurt, proef je lokale hoeve- en 
streekproducten en val je misschien wel in 
de prijzen dankzij de spaarkaartactie. Wil 
je als hoeve, producent of lokaal bestuur 
een activiteit organiseren tijdens de Week 
van de Korte Keten? Meld je activiteit 
online aan en de Provincie ondersteunt je 
bij de promotie.

www.oost-vlaanderen.be/korteketen
www.oost-vlaanderen.be/ 

korte-keten-spaaractie

Aan het lijntje
Honden zijn welkom in bijna alle provinciale 
domeinen (behalve De Ster) en bossen – 
als ze aan de leiband lopen. Zeker in de 
lente is dat belangrijk, want als je hond 
een broedende vogel stoort of zijn geur 
achterlaat bij een reekalfje of jong haasje, 
kan de moeder haar kroost achterlaten.  
Wil je hond zich helemaal uitleven?  
De Gavers (Geraardsbergen), Nieuwdonk 
(Berlare), Puyenbroeck (Wachtebeke),  
De Brielmeersen (Deinze) en het  
Kloosterbos (Wachtebeke) hebben een 
hondenlosloopzone, in De Gavers en  
Puyenbroeck is er zelfs een heuse  
hondenzwemzone.

	Tik ‘folder honden’ in het zoekvenster  
op www.oost-vlaanderen.be voor de  
folder ‘Honden welkom aan de leiband’

Kalkense Meersen
à la carte
Een wandeling op maat uitstippelen  
langs de knooppunten, het water en het 
groen van het 158 kilometer tellende 
wandel netwerk Kalkense Meersen- 
Donkmeer? Het is een fluitje van een 
cent met de nieuwe kaart van Toerisme 
Oost-Vlaanderen, want ook de leukste 
stops, de handigste startplekken (met 
parking) en de highlights staan erop. Wie 
niet weet waar begonnen, kan later in het 

voorjaar ook de wandelgids in 
huis halen. Die beschrijft zes 
routes op het netwerk, tussen 
Wetteren en Dendermonde. 

www.routen.be/webshop 
om de kaart (6 euro) en de 
gids (6 euro) te bestellen
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Europa uitgelegd
Zit je met vragen over wonen, werken, 
studeren … in Europa? Wil je een Europese 
subsidie aanvragen? Heb je nood aan 
Europees educatief materiaal? De nieuwe 
website van het informatiepunt Europa 
Direct toont je de weg naar de juiste 
Europese instantie. 

	www.europainoostvlaanderen.be

De domeinen 
in één oogopslag
Kun je bootje varen in De Ster? Een fiets 
huren in Puyenbroeck of naar de speeltuin 
gaan in De Boerekreek? In april krijgt elk 
provinciaal domein een nieuwe folder. 
Daarin lees je alles over het aanbod en wat 
er zoal te beleven valt. Ze zijn verkrijgbaar 
in de domeinen en op andere provinciale 
locaties.

www.oost-vlaanderen.be/domeinen

20 goodiebags
In de goodiebag van de Provincie zit  
een drinkfles, een lanyard, een balpen, 
een notitieblok, een kaartspel, een 
bandana, een set kleurpotloodjes en 
een zadelhoes voor de fiets. Informeel  
geeft er 20 weg. Wijs hé!?

Wedstrijdvraag: hoeveel bezoekers 
lokten de domeinen van de 
Provincie in 2022?

 Stuur je antwoord voor 15 april door naar  
info@oost-vlaanderen.be of Informeel,  
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 

Ecologisch gekapt
In Richtpunt campus Gent-Oudenaarde 
kunnen kappers in spe een specialisatiejaar 
ecohaarstylist volgen. In die opleiding 
gebruiken ze producten met het strengste 
ecogarantielabel. Dat is goed nieuws voor 
studenten die met allergieën kampen,  
en voor klanten die omwille van hun 
gezondheid of uit ecologische over-
wegingen voor puur natuur kiezen. Ben je 
geïnteresseerd in een knip- of kleurbeurt 
met producten die – letterlijk – à la tête 
du client samengesteld worden na een 
haar- en hoofdhuiddiagnose? Ga op 
maandagvoormiddag langs om te kijken of 
er plaats is of je gegevens achter te laten. 

Richtpunt campus Gent-Oudenaarde, 
Godshuizenlaan 65/75, Gent
www.richtpunt.be

Nieuwe 
Erfgoedsprokkel
Vanaf eind april kun je in Zomergem op 
stap met een nieuwe Erfgoedsprokkel 
over het 50 jaar oude Primus Steyaert- 
wandelpad op zak. De geüpdatete  
wandeling – van 5 of 12 kilometer – 
draait rond de figuur van Martinus 
Steyaert, een 17de-eeuwse filosoof en 
theoloog, geboren in Zomergem. De gids 
besteedt ook aandacht aan het erfgoed 
langs het traject: de typische veldkruisen 
uit de streek, de waardevolle cuesta van 
Oedelem Zomergem, de archeologische 
opgravingen in Rijvers, het groen van 
het Keigatbos en de gebouwen rond het 
dorpsplein van Ronsele.

	Download de sprokkel op  
www.oost-vlaanderen.be/ 
erfgoedsprokkels of haal ‘m af in de  
Sint-Martinuskerk van Zomergem
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10% meer  
provinciale natuur
De Provincie Oost-Vlaanderen wilde haar  
provinciale bos- en natuurgebieden met  
10 procent uitbreiden tegen 2024, maar heeft 
dat doel nu al bereikt. De grootste aankopen 
waren de Kaaimeersen, dicht bij het natuur-
educatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm,  
en het Bosmanshoeckbos in Sint-Niklaas,  
dat aansluit op het domein De Ster. De overige 
terreinen liggen verspreid over heel  
Oost-Vlaanderen. Onder het beheer van de  
Provincie kunnen ze uitgroeien tot klimaat-
robuust bos of soortenrijk grasland.

2019
940 hectare

2023
1 042 hectare

Oost-Vlaanderen  
in 2050 
Om de ruimte waarin we wonen, werken en 
leven zo goed en zo duurzaam mogelijk te  
gebruiken, maakt de Provincie een Beleidsplan 
Ruimte op. Tijdens het publieksevenement op 
zaterdag 29 april in Gent is iedereen welkom 
om het ontwerp-beleidsplan te ontdekken en 
de infomarkt te bezoeken. Binnenkort vindt 
het openbaar onderzoek rond het beleids-
plan plaats. In die periode horen we graag 
wat jij ervan denkt.

www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 
voor meer info over het beleidsplan en 
alle infomomenten in Oost-Vlaanderen
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Van 1 tot en met 16 april blijven de 
schoolpoorten dicht. Tijd voor  

twee weken paasplezier.

Potje golf 
spelen

Op paasmaandag 10 april neemt 
Golf Puyenbroeck in Wachtebeke 
deel aan de Start to Golf-dag. Wie 
altijd al van de golfsport heeft 
willen proeven, kan op die dag een 
initiatie van twee uur volgen. Op het 
einde daarvan speel je drie holes 
tussen 50 en 100 meter.
Heeft de golfmicrobe al even te 
pakken: Remi De Bruycker.  
“Ik ben het levende bewijs dat je 
nooit te oud bent om iets nieuws te 
proberen, want ik ben pas beginnen 
te golfen op mijn 83ste. Onder-
tussen ben ik 90 en speel ik nog 
elke week mijn negen holes. Zonder 
buggy! Ik heb altijd getennist, tot 
mijn knieën het lieten afweten. 
Toen ik knieprotheses kreeg, zei 
mijn huisarts dat we zouden gaan 
golfen zodra ik hersteld was. Zo 
gezegd, zo gedaan. Ik ben buiten 
en blijf bezig. Mijn handicap is 36,  
maar daar is het me niet om te 
doen. Ik doe niks meer om beter 
te scoren, maar wil dit niveau wel 
behouden. Er schuilt nog altijd een 
competitiebeestje in mij.”

�Inschrijven via www.starttogolf.be.  
Pas de zoekdata aan en kies 
‘golf puyenbroeck’ uit de lijst 
met deelnemende clubs 

uitgeknipt

PAAS
TINTELINGEN
Elk jaar bruist het in  
erfgoedsite Ename – 
pam Ename van de  
activiteit tijdens de 
paasvakantie. De 
allerkleinsten helpen 
de paashaas z’n eitjes 
terug te vinden, 6- tot 
12-jarigen mogen via  
hints en raadsels  
proberen te ontsnappen 
uit het lab van professor 
Van De Walle. Op 
zaterdag 8 april zoeken 
we paaseieren. Wie 
jonger is dan 12, krijgt 
na afloop een mooi 
pakketje, ouders en 
grootouders een gratis 
kop koffie. Reserveren 
is nodig.

EIEREN
NA PASEN
Op paasmaandag delen 
de paashazen van De 
Ster in Sint-Niklaas 
eitjes uit. Genoeg  
chocolade gesmuld? 
Dan kan je kroost  
losgaan op verschillende 
springkastelen en  
trampolines, in de 
speelkooi en het dool-
hof. Voor wie het nog 
spannender wil, is er 
een deathride. Liever 
rustig? Dan passeer je 
langs de grime of de 
ballonnenclowns. Het 
evenement is gratis, 
maar je betaalt wel 
voor de toegang tot het 
domein of legt je  
abonnement voor.

VLIEGERS
BOUWEN
Op woensdag 19 april 
nodigt de buitenspeel-
dag je uit om nog een 
vervolg aan de paas-
vakantie te breien. In de 
namiddag organiseert 
het domein Puyenbroeck 
een workshop wind-
vliegers maken. Om 
zo’n vlieger in elkaar te 
steken, heb je eigenlijk 
niet veel nodig. Wat 
stokjes, touw, papier én 
een woordje uitleg zijn 
voldoende. Na het  
knutselen kan je  
zelfgemaakte vlieger 
meteen de lucht in. 
Meer info vind je via 
www.puyenbroeck.be/
kalender.

PAASZOEKTOCHT
PUYENBROECK
In Puyenbroeck in  
Wachtebeke kunnen 
bezoekers met jonge 
kinderen deelnemen 
aan een paaszoektocht. 
Langs het parcours, 
dat deels over de avon-
tuurlijke, onverharde 
struinroute Expeditie 
Landschaps park loopt, 
zitten paashazen ver-
stopt. Allemaal hebben 
ze info over wat ze 
het liefst eten. Na 1,5 
kilometer kun je zo het 
favoriete menu van de 
paashazen samenstellen 
en krijg je een lekkere 
beloning. De zoektocht 
is gratis, maar  je moet 
wel vooraf inschrijven.

PAASFEEST
DE GAVERS
Tijdens het paas-
evenement op zondag  
9 april in het provinciaal 
domein De Gavers in  
Geraardsbergen komen 
de paashaas en zijn 
vrienden een handje  
– of is het een pootje? – 
helpen. Kinderen tot  
10 jaar rapen paas-
eieren in verschillende 
zoekzones. Daarnaast 
is er randanimatie, met 
onder andere grime, 
een kinderboerderij, 
straatanimatie en 
springkastelen. Achteraf 
krijgt elk kind een zakje 
chocolade mee. Tickets 
– 2 euro per kind vanaf 
4 jaar – koop je online.
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Al eieren  
WAT DE KLOK SLAAT

1

	www.oost-vlaanderen.be/paasvakantie voor info en inschrijven

2
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Het is geen hobby als een andere: 
acteur en tv-maker Jelle De Beule 
is bezeten van de Romeinen.  
Dit jaar heeft hij dus veel om 
naar uit te kijken. Zo draaien de 
Archeologiedagen, van 26 tot  
28 mei, op verschillende locaties 
rond Romeinse opgravingen. Voor 
bezoekers van het Archeocentrum 
Velzeke – de uitgelezen plek  
om Romeins erfgoed in 
Oost-Vlaanderen te ontdekken – 
liggen er zelfs Romeinse  
kostuums klaar. En tijdens de 
Open Monumentendagen van  
9 en 10 september wordt Velzeke 
helemaal overrompeld door 
Romeinen, ter gelegenheid van 
de 25-jaarlijkse Caesarfeesten. 
Op het programma: honderden 
re-enactors, een grote ambachten-
markt en demonstraties van 
infanteristen, cavaleristen en  
gladiatoren. Niet te missen, want 

de volgende editie is pas gepland 
in 2048. Heeft Jelle al een  
kostuum in gedachten? 
Jelle De Beule: “Spaar me! Ik heb 
me ooit eens laten overtuigen om 
in toga op een aanligbed een  
Romeinse maaltijd te nuttigen. 
Een bespottelijk gezicht, dat 
helaas op Facebook is beland.  
Ik had ook plannen om een 
Romeinse helm te kopen. Dat 
heeft mijn vrouw me uit het hoofd 
gepraat. Ze zag me al in het 
gelid rondmarcheren met andere 
geharnaste veertigers …”

Beroemde Romeinen
In de middelbare school volgde 
Jelle De Beule Latijn, maar de 
echte klik kwam pas later, toen 
Canvas de historische reeks 
‘Rome’ uitzond. 
Jelle: “Ik was in diezelfde periode 
‘Rubicon’ van de historicus Tom 

Holland aan het lezen, over de 
laatste jaren van de republiek en 
het begin van het keizerrijk. Een 
echte politieke thriller, waarin 
alle beroemde Romeinen  
opduiken: Caesar, Pompeius, 
Marcus Antonius, Brutus,  
Spartacus … Ik vond het vooral 
zot dat er over die periode zoveel 
historische bronnen bewaard 
zijn. Soms zijn die heel persoon-
lijk. Als Cicero in zijn dagboek 
over de dood van zijn dochter 
schrijft, lees je over zijn schouder 
mee en voel je zijn verdriet.”
Jelle is ook gefascineerd 
door de parallellen 
tussen toen en nu. Zo 
beschreef Tom Holland 
het Romeinse Rijk als 
een industriële maat-
schappij avant la lettre. De 
loodafzetting die vrijkwam 
bij het smelten van zilver voor 

De antieke ruïnes van Rome en Pompeï kent hij als zijn 
broekzak, maar in het Archeocentrum Velzeke is Jelle 
De Beule nog niet geraakt. “Het is beschamend. Ze 
mogen me daar binnenkort verwachten!”

Opgegraven 
schatten

De Archeologiedagen van 26 tot  
28 mei focussen op Romeins én 
ander erfgoed. 

• De Romeinse vondsten zijn een  
populair onderdeel van de vaste 
tentoonstelling in het Archeo-
centrum Velzeke. Maar je krijgt er 
ook een gratis rondleiding op de  
luchtvaartexpo ‘Vliegen, vallen …  
en opgraven’.

• In Ename is het pam gratis  
toegankelijk.

• Vlak bij de kerk van Lemberge in 
Merelbeke legden archeologen 
prehistorische grafheuvels en een 
Romeins grafveld bloot. Maak een 
wandeling en spring binnen in de 
kerk, waar de fraaiste vondsten 
uitgestald staan in een kijkkast.

• Het Sint-Pietersplein in Gent wordt 
een archeologische hotspot. De 
middeleeuwse geschiedenis komt 
er tot leven op een markt met  
verklede figuren, oude spelletjes  
en historische muziek.

• ‘Gegroet Marius en Stella’ is een 
Romeinse expo in het SteM  
Sint-Niklaas. Op zondag 28 mei kun 
je zelf voorwerpen ontdekken in 
een mysterieuze kuil.

• Archeologiebedrijf RAAP gaat met 
inwoners van Deinze op zoek naar 
het verleden onder hun voeten, 
de collega’s van De Logi & Hoorne 
tonen hun opgravingsproject in het 
oud schepenhuis van Maldegem.

	www.oost-vlaanderen.be/ 
archeologiedagen
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jelle de beule

IN DE BAN 
VAN ROME
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Allemaal 
beestjes 

‘Beestig erfgoed’ is het thema 
van de Erfgoeddag op 23 april. 
Scheeps werven Baasrode focust op 
dieren – zowel letterlijk (schippers 
hadden veel honden aan boord) als 
figuurlijk (een zwanenhals is ook 
een scheeps object). Honden zijn 
die dag uitzonderlijk toegelaten. Het 
Scheepvaart museum maakt een expo 
rond trekpaarden en ongedierte.

In het Levend Erfgoedpark in het 
domein Puyenbroek krijg je uitleg 
over oude dierenrassen, het nabij-
gelegen Molencentrum (inschrijven 
via cultuur@wachtebeke.be) haalt 
herinneringen op aan tredmolens die 
werden aangedreven door paarden 
of honden.

	www.oost-vlaanderen.be/ 
erfgoeddag

Jong 
geleerd

In de week voor en na Erfgoeddag 
geven enkele Klasbakken, erfgoed-
experts van de Provincie, uitleg over 
erfgoededucatie aan studenten 
lerarenopleiding van de Gentse  
Arteveldehogeschool. In de workshop 
bezorgen ze originele leermiddelen 
over erfgoed in de schoolomgeving 
aan de toekomstige onderwijzers,  
geïnspireerd op Erfgoedredders. Dat is 
een coachingtraject van de Provincie 
voor leraren van het derde en vierde 
leerjaar. Dit jaar nemen de vijf basis-
scholen van De Pinte deel. Samen 
maken ze een erfgoedzoektocht. 

	www.oost-vlaanderen.be/ 
erfgoedredders

Samen voor
erfgoed zorgen

Buren onderhouden samen een 
kapel, de klas werkt rond een 
beschermde boom, een start-up 
geeft een oude fabriek een tweede 
leven: het zijn allemaal erfgoed-
gemeenschappen. In 2023 reikt de 
Provincie voor de tweede keer haar 
Erfgoedprijs uit aan zo’n groepje 
erfgoedenthousiastelingen. Stel je 
kandidaat voor 30 juni en maak kans 
op een mooie geldprijs. 

 www.oost-vlaanderen.be/ 
erfgoedprijs

de Romeinse munten, is vandaag 
nog tot in het ijs van Groenland 
terug te vinden.
Jelle: “Er zijn natuurlijk ook 
veel verschillen. Slavernij was 
normaal, een mensenleven 
niets waard, de seksuele moraal 
veel losser en religie helemaal 
vervlochten met politiek. Maar 
in wezen waren de Romeinen 
mensen zoals wij, met dezelfde 
dromen en ambities. Wat die 
zijn? Dan moeten we filosofisch 
worden, hè. (Lacht) Op een zo 
aangenaam mogelijke manier 
ons DNA doorgeven, zoiets?”

Antieke vakantie
Op vakantie is Jelle pas gerust als 
hij elke Romeinse zuil of steen 
gezien heeft. Zijn geheimtip? 
“Herculaneum. Terwijl Pompeï 
tijdens de uitbarsting van de 
Vesuvius door een asregen werd 
vernield, raakte Herculaneum 
bedekt onder een dikke laag 
modder en lava. Daardoor bleef 
de plek zeer goed bewaard. Ik 

voelde me daar echt op vakantie 
bij de oude Romeinen.”
Zijn vrouw en drie kinderen laten 
Jelle graag doen. Probeert hij zijn 
liefde voor het oude Rome ook 
aan de volgende generatie door 
te geven?
Jelle: “Onze oudste volgt ook 
Latijn. Ik heb hem verteld 
waarom ik dat een toffe richting 
vond, maar hij mocht zelf kiezen. 
Hij krijgt wel maar één uur  
geschiedenis. Schandalig, vind 
ik. Zonder het verleden kun je het 
heden niet begrijpen.”
Jelle woont in Portus Ganda, een 
Gentse wijk met Gallo-Romeinse 
roots. Een bezoek aan Velzeke 
moet er nu eindelijk ook eens van 
komen. “De Middellandse Zee 
ken ik al, het is hoog tijd om het 
Romeinse erfgoed in eigen land 
te ontdekken. (Mijmerend) Weet 
je wat ik graag nog zou mee-
maken? Dat ze zo’n winterkamp 
van Caesar terugvinden.”

 www.archeocentrumvelzeke.be

Als de lente komt aankloppen, brengen de provinciale 
domeinen alles in gereedheid voor het nieuwe 

toeristische seizoen. Ook de zoektocht naar jobstudenten, 
seizoenmedewerkers en vrijwilligers hoort daarbij.

Klaar voor

Nog op zoek naar een vakantiejob?  
Surf naar vacatures.oost-vlaanderen.be
Zelf als vrijwilliger aan de slag?  
Neem contact op met een domein in je buurt

3 
stranden met open zwemwater 

 Nieuwdonk, De Gavers, De Ster

74  
pedalo’s en bootjes

 De Ster, Puyenbroeck, De Gavers 

2  
buitenzwembaden van 50 meter

 Puyenbroeck, De Ster

16   
speeltuinen

  alle domeinen behalve Huysmanhoeve

10
horecagelegenheden

alle domeinen behalve De Boerekreek

7  
mountainbikeroutes

   Puyenbroeck, De Gavers, De Boerekreek

448
huurfietsen

Puyenbroeck, De Gavers, De Boerekreek

3
yogapaden

De Ster, Het Leen, De Boerekreek 

485
dieren 

Puyenbroeck, De Brielmeersen, De Ster

70 
seizoenmedewerkers
+ 20 extra via dagcontracten

140-150 
jobstudenten

tientallen 
vrijwilligers

P ER T

8 
recreatie domeinen 

1,7 
miljoen 

bezoekers

Nog meer activiteiten en faciliteiten?
Surf naar www.oost-vlaanderen.be/domeinen
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Een voetbalgod 
en een straaljager

Bij de stages van de leerlingen uit 
de bso-richting onthaal en recrea-
tie komt soms een wolkje glamour 
kijken. Ze begeleiden vips op Film 
Fest Gent of proberen niet té star-
struck te kijken als ze op de KDB 
cup in Drongen Kevin De Bruyne 
tegen het brede lijf lopen.
Barbara Coens (Richtpunt campus 
Gent): “Een andere partner is TUI. 
Onze leerlingen draaien mee op 
vakantiesalons, beurzen, bedrijfs-
feesten en buitenlandse stages.”
Ook Richtpunt campus Eeklo 
werkte met een bijzondere partner 
samen. Op vraag van de Belgische 
luchtmacht maakten leerlingen 
van de afdelingen hout en metaal 
een demonstratiesimulator voor 
een F-35 straaljager.
Jan Vandessel (Richtpunt campus 
Eeklo): “De cockpit is op ware 
grootte nagebouwd en staat op 
een verschuifbaar metalen onder-
stel. Barco heeft er een vlucht-
simulator in gebouwd. Voor de 
leerlingen was het een uitdaging, 
én een hele eer: hun naam staat 
op de simulator vermeld.”

VR, AR 
en doorloophuisjes

Een rioolbuis inspecteren en 
reparaties leren uitvoeren zonder 
je vuil te maken en materiaal te 
verbruiken? Dat kan, met een  
VR-bril en het programma VRiool. 
Ook dit jaar investeert de Provincie 
in innovatieve projecten die hun 
bso- en tso-studenten klaarstomen 
voor de arbeidsmarkt. 
Kevin De Coninck (coördinator 
Flankerend onderwijsbeleid): “We 
werken daarvoor samen met het 
Regionaal Technologisch Centrum 
Oost-Vlaanderen. Dat voorziet 
Oost-Vlaamse scholen via een 
uitleensysteem van didactisch 
virtual reality- en augmented 
reality-materiaal, maar ook van 
doorloophuisjes. Dat zijn huisjes 
waar je doorheen loopt en die 
duidelijk tonen hoe geïsoleerde 
muren in een energiezuinige  
houtbouw eruitzien.”

Deuren 
open

Meer info over de provinciale  
scholen? Op de opendeurdagen  
is iedereen welkom.

Kiempunt 
• campus Assenede: 29 april
• campus Buggenhout: 6 mei
• campus Eeklo: 17 juni

Richtpunt
• campus Eeklo: 22 april
• campus Ninove: 22 april
• campus Zottegem: 23 april
• campus Hamme: 6 mei
• campus Gent-Oudenaarde,  

locatie Gent: 7 mei
• campus Gent Henleykaai: 7 mei
• campus Gent-Oudenaarde,  

locatie Oudenaarde: 4 juni

Groeipunt 
• campus Gent: 3 juni
• campus Ninove: 3 juni

Studiedag   
lerarentekort

Momenteel leidt de VDAB in  
Oost-Vlaanderen 436 zij-instromers 
op voor een job in het onderwijs. Maar 
dat volstaat niet om het lerarentekort 
weg te werken. Op 16 februari gingen 
onderwijsexperts op zoek naar mogelijke 
oplossingen. Schooldirecties kregen op 
de studiedag uitleg over de trajecten die 
bestaan om leraar te worden. Daarna 
konden ze zelf input geven over de noden 
waar zij dagelijks mee te maken krijgen.
Kevin De Coninck (coördinator Flankerend 
onderwijsbeleid): “De lerarenopleiding zit 
inhoudelijk en didactisch goed in elkaar. 
Maar volgens de directies mag er meer 
aandacht naar klasmanagement en zorg 
voor leerlingen met extra noden gaan.  
Nu moeten nieuwe leerkrachten dat  
grotendeels in de praktijk leren, met 
vallen en opstaan.”

reportage

Te land, ter zee en in de lucht: België 
is een transitland met veel transport-
infrastructuur, distributiecentra en 

magazijnen. Maar de logistieke sector is 
wanhopig op zoek naar medewerkers: in 
Oost-Vlaanderen waren er in februari  
680 vacatures. Hoe kan dat? Onbekend 
is onbemind, denkt Chantal Rahoens. Zij 
geeft les in het zevende bso-jaar logistiek 
van Richtpunt campus Gent Henleykaai. 
Chantal Rahoens: “De meeste van mijn 
leerlingen hebben al een bso-richting 
zoals kantoor of verkoop achter de rug. 

Logistieke voorkennis is niet nodig,  
motivatie wel. Schoolmoeheid gaan we 
tegen met praktijkgerichte lessen, in over-
leg met Oost-Vlaamse logistieke bedrijven. 
Onze leerlingen kunnen daar ook op 
stage. Vaak mogen ze daarna meteen een 
arbeidscontract tekenen. In deze sector is 
het vaak simpel: job gegarandeerd.”

Met mensen werken
Dat is ook in de kinderopvang het geval. 
Janos De Smet (25) volgt de opleiding 
begeleider kinderopvang in het centrum 
voor volwassenenonderwijs Groeipunt in 
Sint-Amandsberg. 
Janos De Smet: “Ik volgde ooit bloem-
sierkunst aan een tuinbouwschool, maar 
dat was mijn ding niet. Ik werk liever met 
mensen. Mijn moeder zit in het kleuter-
onderwijs. Tijdens corona heb ik daar wat 
geholpen als vrijwilliger. Dat beviel me.”
In Groeipunt werkte Janos eerst de  
opleiding zelf af, inclusief stages. Nu volgt 
hij de opleiding aanvullende algemene 
vorming, want hij wil graag zijn diploma 
middelbaar onderwijs. Hij is enthousiast 

over de begeleiding. “De leerkrachten zijn 
gemotiveerd en pakken ook de leerlingen 
mee die het moeilijk hebben.”

Trotse moeder
Als klein meisje in Nepal droomde Dakshina 
Dahal (16) er al van om arts of verpleeg-
kundige te worden. Drie jaar geleden kwam 
ze in België aan. Sindsdien werkt ze hard 
aan haar droom. Ze leerde Nederlands in 
een OKAN-klas van Richtpunt campus Gent 
Henleykaai en deed daar vervolgens het 
tweede jaar bso organisatie en logistiek. 
Dakshina Dahal: “Na een paar maanden in 
het derde jaar heb ik mijn vervolgschool-
coaches gevraagd om van richting te veran-
deren. Die coaches begeleiden me en geven 
advies. Ik zit nu in het tso richting toerisme. 
Ik moet daar wat harder werken – het is de 
eerste keer dat ik Frans krijg. Maar ik kan 
altijd uitleg vragen in de woensdagklas.”
Zo werkt Dakshina stap voor stap naar 
haar doel toe: een job in de geneeskunde. 
Waarom? “Omdat ik graag mensen help en 
natuurlijk ook om geld te verdienen. (lacht) 
Mijn moeder zal trots op mij zijn.”

Job gegarandeerd
De arbeidsmarkt schreeuwt om kinder
begeleiders, zorgmedewerkers en logistieke 
profielen. Het provinciaal onderwijs zet 
dan ook extra hard in op die en andere 
knelpuntberoepen. Een leerkracht, een 
student uit het volwassenenonderwijs en 
een scholier getuigen.
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EXPERT 
IN DE AANBIEDING

In Oost-Vlaanderen kan elke gemeente een beroep doen op één 
van de experten lokale economie van de Provincie. Ze bieden 
ondersteuning bij complexe dossiers of helpen permanent. In 

Wachtebeke is die samenwerking alvast een succes.   

 Hoelang stuurt de Provincie haar experts 
al uit?

 Alban Pols (expert lokale economie): “We 
zijn er twee jaar geleden mee gestart  
als tijdelijk project. Maar door de vele  
positieve reacties behoort die service nu 
tot het reguliere dienstverleningspakket 
van de Provincie.” 

 Wie kan een beroep op jullie doen? 
 Peter Ameel (expert lokale economie): 

“Elke Oost-Vlaamse gemeente. Het is  
vooral nuttig voor kleinere besturen waar er 
geen of nauwelijks een ambtenaar lokale 
economie aanwezig is, maar we hebben 
ook al grotere besturen geholpen.” 

 Waarin verschilt jullie takenpakket van dat 
van een ambtenaar? 

 Peter: “Ik werk halftijds als expert lokale 
economie voor de Provincie en halftijds als 
ambtenaar lokale economie in Maldegem. 
Dus ik ken heel goed de twee kanten. Als 
gemeentelijk ambtenaar behandel je vooral 
praktische aanvragen, zoals een drank-
vergunning bij de opening van een café. Als 
expert bij de Provincie denk je meer na over 
de strategie en werk je grotere projecten uit 
met het lokaal bestuur.” 

 Alban: “Wij kunnen ook bij onze collega’s 
van de andere provinciale diensten terecht 
als de focus op innovatie, sociale economie 
of circulaire ketenprojecten komt te liggen.”

 In hoeveel gemeentes zijn jullie al actief? 
 Peter: “Momenteel staan Alban en ik negen 

besturen bij. Wat we doen hangt af van hun 
noden: dat kan gaan van korte projecten 
tot permanente ondersteuning.”

 Alban: “Peter en ik kunnen met elkaar ping-
pongen. En we recupereren onze kennis in 

andere gemeentes. We krijgen vaak dezelfde 
vragen. Hoe trekken we meer ondernemers 
aan? Hoe werken we reglementen uit? We 
hoeven dan niet in elke gemeente vanaf 
nul te beginnen. Dat, maar ook het feit dat 
we weten hoe een gemeentebestuur werkt, 
maakt ons advies realistisch. We trekken 
de uitvoering ervan ook mee op gang. Dat 
is een belangrijk verschil met externe  
consultancybureaus.”

 Wachtebeke is één van de gemeentes die 
jullie ondersteunen. Wat was daar het 
probleem?  

 Lise Gosseye (algemeen directeur  
Wachtebeke): “Bij ons neemt de 
communicatie verantwoordelijke de  
opdracht lokale economie er gewoon bij, 
boven op haar andere taken. Voor de komst 
van Peter had zij dus alleen tijd om ad hoc 
vragen van ondernemers te beantwoorden. 
We wilden graag meer doen, maar hadden 
niet de juiste expertise in huis. Nu dus wel.”

 Wat doet Peter dan concreet? 
 Peter: “Om de veertien dagen ben ik een 

dag in Wachtebeke. Dan overleg ik met de 
ambte naar lokale economie en probeer ik 
ook samen te zitten met de schepen om 
projecten uit te werken. Zo hebben we  
bijvoorbeeld al samen het terrasreglement 
en het pop-upreglement uitgetekend en de 
adviesraad lokale economie nieuw leven 
ingeblazen.”   

 Lise: “De komst van Peter heeft veel in 
beweging gezet. We zijn ook veel meer op 
de hoogte van de initiatieven van lokale 
ondernemers en kunnen daar dus beter op 
inspelen. En als alles goed gaat, blijft Peter 
ons nog tot 2025 ondersteunen.” 

Interesse om samen te 
werken? Neem contact 
op via detailhandel@
oost-vlaanderen.be

de vraagjes

Speeltuin De Gavers
Op zaterdag 1 april wordt de vernieuwde speeltuin 
in De Gavers in Geraardsbergen feestelijk  
geopend. Vanaf 15 uur verandert het domein in 
een circus, met clowns, narren, een goochelaar, 
een acrobate, een krijtpaleis waar je leert  
jongleren, en een heuse circusparade mét – echt 
of minder echt – nijlpaard. Deelname is gratis.

www.degavers.be/kalender

1
APR 

Lekker lokaal picknicken
Om van al het (h)eerlijk lekkers te proeven dat 
in Oost-Vlaanderen wordt gemaakt, moet je op 
zondag 18 juni in de provinciale domeinen en 
centra zijn. Reserveer je (veggie)picknick vóór  
10 juni en haal het bestelde pakket tussen  
11.30 en 13 uur af op de gekozen locatie.

www.oost-vlaanderen.be/picknick

18
JUN 

Bakken voor beginners
Op vrijdag 12 mei, tijdens de Week van de Korte 
Keten start meester-bakker Peter Balcaen met  
een nieuwe lessenreeks in Mola Molencentrum  
in Wachtebeke. Peter schreef verschillende bak-
boeken en werkte mee aan ‘Bake Off Vlaanderen’. 
In tien lessen leert hij je bakken met vers meel van 
de molen en zoveel mogelijk lokale producten. 
Inschrijven doe je via mail of telefoon.  

mola@oost-vlaanderen.be
 09 342 42 40

12
MEI 

Verras papa
Op 11 juni organiseren verschillende  
Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven  
beestige en geestige activiteiten ter gelegenheid 
van Vaderdag. Groot en klein: iedereen is welkom. 
Vooraf inschrijven is wel een must. 

www.oost-vlaanderen.be/vaderdag

11
JUN

Molens kijken
Op de Molendag op zondag 30 april zullen de 
vijf provinciale molens hun deuren openen en 
draaien. Ook de Zwalmmolen, de enige water-
molen, zou dan helemaal hersteld en maalvaardig 
moeten zijn. Als er voldoende wind is, zijn er 
maaldemonstraties. Nog meer molens kijken? 
Vanaf 12 mei loopt aan Mola Molencentrum een 
buitenexpo met molenschaalmodellen.

www.oost-vlaanderen.be/molendag

30
APR

12
MEI

&

Zondag wandeldag
Omdat de gegidste natuurwandelingen in De Briel-
meersen in Deinze steeds populairder worden,  
organiseert het domein ze deze lente twee keer per 
maand. Op zondag 2 en 16 april staan de reiger en 
de ooievaar centraal, op zondag 2 en 21 mei zijn 
de schapen aan de beurt en op zondag 4 en 18 juni 
de hommels, vlinders en bijen. Afspraak aan de 
ingang jachthaven, Lucien Matthyslaan, om 10 uur 
stipt. Reserveren is niet nodig.

www.debrielmeersen.be
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VIER OOST-VLAAMSE
VERJAARDAGEN OM
IN DE GATEN TE 
HOUDEN

1. 50 jaar
Het Leen
Het Leen in Eeklo viert z’n verjaardag een 
heel jaar lang. Op zondag 7 mei wordt het 
arboretum in de bloemetjes gezet. Van  
13 tot 17 uur geniet je van bloeiende  
planten, neem je deel aan workshops of 
leer je bij tijdens demonstraties. Check de 
site voor het volledige feestprogramma.

www.hetleen.be

2. 30 jaar
De Gavers
In 2023 bestaat het Gaversbad 20 jaar 
en is het domein De Gavers 30 jaar in het 
beheer van de Provincie. Dat wordt gevierd 
op zaterdag 1 juli, om – jawel – 20.30 uur, 
met een heleboel gratis acts die letterlijk 
en figuurlijk rond water draaien.

  www.degavers.be

3. 50 jaar
De Ster
Op zondag 16 juli is er een groot feest 
voor 50 jaar De Ster, met verschillende 
artiesten en een heleboel randanimatie 
op het programma. Daarnaast stippelden 
het domein en de stad Sint-Niklaas een 
educatieve wandeling uit in het kader 
van het Reynaertjaar. Die leidt langs zes 
verhaalpalen op het domein.

  www.domeindester.be

4. 20 jaar
Kloosterbos
Hoewel, eigenlijk is het 21 jaar, want 
de Provincie heeft het Kloosterbos 
aangekocht in 2002. Om één en ander 
te vieren wordt van vrijdag 29 september 
tot en met zondag 1 oktober een drie-
daags feest georganiseerd. Met respect 
voor de natuur, maar dat spreekt vanzelf!

  www.oost-vlaanderen.be/ 
kloosterbos
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