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Oosterzele doet het met
meer van zonder
Beste Oosterzelenaren

2014 is zo goed als voorbij. 2015 staat voor de deur. We zijn weer bij dat moment van het jaar waar iedereen elkaar het beste en een gelukkig nieuwjaar
toewenst. Op zondag 4 januari wens ik het jullie graag allemaal persoonlijk toe
tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Voor onze inwoners die liever
geen alcohol drinken of BOB zijn, hebben we dit keer een lekker alternatief
voorzien. De medewerkers van Drugpunt Rhode en Schelde bezorgden ons
enkele recepten om niet-alcoholische cocktails te maken. Het wordt MEER
VAN ZONDER in 2015 en ik ben alvast heel benieuwd! Wil jij thuis ook aan de
slag met MEER VAN ZONDER of zit je met vragen over alcohol of andere drugs?
Dan kan je steeds terecht bij Drugpunt Rhode en Schelde via rhode-schelde@
drugpunt.be of surf eens naar www.drugpunt.be/rhode-schelde.
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Tijdens de eindejaarsdagen wordt meer en meer vuurwerk afgestoken. In de
agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond als een ‘zwarte dag’
beschouwd. Wil je met oudejaar ook vuurwerk gebruiken? Wees dan uiterst
voorzichtig. Houd er ook rekening mee dat het GAS-reglement in Oosterzele
zegt dat vuurwerk afsteken zonder voorafgaandelijke toelating enkel mag op
oudejaarsnacht tussen middernacht en één uur. Voor wie meer preventietips
wil lezen: blader door naar de achterflap van dit magazine.
In 2015 zal het bestuur verder inzetten op een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de vele initiatieven rond
kinderopvang die we in Oosterzele hebben. Op pag. 6 zetten we ze nog even
op een rij.

Dat Oosterzele een actieve gemeente is, daar hoef ik je vast niet meer van te
overtuigen. Ook in deze editie vind je weer een goed gevulde activiteitenkalender voor de komende weken. Dat Oosterzele inwoners heeft met het hart
op de juist plaats, is ook gekend. Lees er het artikeltje over onze breimoeders
maar op na.
Namens het bestuur en de medewerkers wens ik alle inwoners hartverwarmende feestdagen; geniet ervan!
Johan Van Durme
burgemeester van alle Oosterzelenaren

Afvalinzameling via diftar in Oosterzele
De intercommunale ILvA zorgt voor de afvalinzameling in onze gemeente. In het volledige werkingsgebied
wordt hetzelfde diftar-systeem toegepast.

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarifering
en past het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe. Dus: hoe
minder afval je produceert, hoe minder je moet betalen. Dat is een eerlijke prikkel om de eigen afvalberg
onder controle te houden en zo ook de afvalrekening.

Het diftarsysteem vertaalt zich in Oosterzele door het
kleven van diftarstickers op de grijze restafvalcontainer
en de groene GFT-container. Afhankelijk van de inhoud
van de container kleef je voor:
• een grijze container van 240 liter: 2 x 3 euro
(oranje stickers)
• een grijze container van 140 liter: 1 x 3 euro
(oranje sticker)
• een groene GFT-container van 140 liter: 1 x 1,80 euro
(rode sticker)
• een groen GFT-bakje van 40 liter: 1 x 0,90 euro
(gele sticker)
Wie dat wil, kan zijn/haar grote grijze container van
240 liter gratis inruilen voor een exemplaar van 140
liter. Het omruilformulier is te vinden op de site van
Oosterzele onder milieu, natuur en duurzaamheid/afval/inzameling of je kan contact opnemen met de duurzaamheidsambtenaar (hilde.vanhecke@oosterzele.be
– 09 363 99 36).
Verder zijn ook de blauwe PMD-zakken betalend, net als
de inzameling aan huis van grof vuil en tuinafval. Enkel
de inzameling van papier, karton en glas is gratis.

NIEUW!!

ILvA biedt vanaf nu een abonnementsformule aan voor
het ledigen van de groene GFT-container. Wie zo een
abonnement wil, kan dat nu voor 2015 aanvragen. Een
abonnement nemen, is zeker geen verplichting. Het
gewone systeem met de stickers blijft ook bestaan.
Wat is het voordeel van een abonnement?
Je hoeft geen waardesticker meer te hangen aan de container om hem te ledigen. Vanaf 2015 kan je een vaste
vergoeding betalen voor de lediging, net als een soort
abonnement.

Wat zijn de voorwaarden?
Dit abonnement geldt voor één kalenderjaar. Hierbij
betaal je voor elke inzameling, of je er nu gebruik van
maakt of niet. Het is voor de laders en chauffeurs immers niet mogelijk op elk adres na te gaan hoe vaak de
container wordt aangeboden.

Wat is de kostprijs?
Een jaarabonnement kost 70,20 euro voor een container van 140 liter en 35,10 euro voor een container van
40 liter.
Opgelet: voor wie niet vaak GFT aanbiedt, zal een abonnement niet voordeliger zijn.

Hoe vraag je het abonnement aan?
Wie een abonnement wil, kan dit aanvragen door het
correcte bedrag over te schrijven op het ILvA-rekeningnummer: BE08 0910 1280 2413. Vergeet niet je adres
in de mededeling van de betaling te zetten!
Nadat ILvA de betaling heeft ontvangen, zal je een sticker ontvangen die je op het deksel van de GFT-container
moet kleven.

SLUITING
gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke en OCMW diensten zijn
gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 januari.
Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft
geopend.
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Milieuweek 2015
noteer alvast in je agenda

Oosterzele plaatst eenmaal per jaar het gemeentelijk milieu gedurende een ganse week in de kijker tijdens de
milieuweek; een boeiende week met activiteiten voor
jong en oud. In 2015 zal de milieuweek plaatsvinden van
28 februari tot en met 7 maart. Wat hebben we zoal
in petto?

- Een Repair Café opent voor de eerste maal zijn deuren.
- GC De Kluize programmeert een natuur-familievoorstelling in samenwerking met de minaraad.
- Natuuractiviteiten voor de scholen.
- Een informatieavond rond trage wegen.
- Naar jaarlijkse traditie een zwerfvuilactie.
Hou www.oosterzele.be in de gaten en blijf op de hoogte
van de programmatie en inschrijvingsmodaliteiten.

Zitdag mestbank – bedrijfsadvies

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) houdt een zitdag
voor de landbouwers uit de regio Oosterzele. Deze zitdag
vindt plaats op woensdag 4 maart (9 -12 uur en 13 16.30 uur) in het gemeentehuis.
De mestbankaangifte moet digitaal ingediend worden.
Indien je niet vertrouwd bent met de computer kan je
op de zitdag terecht voor hulp bij het invullen van de
aangifte (identiteitskaart en pincode nodig, vergeet dit
niet!). Je krijgt dan ook uitleg over de mogelijkheden
van het mestbankloket. Met andere vragen over mest en
bemesting op je bedrijf (mestopslag, mestvervoer, mestbalans, bodemstalen, nitraatresidu) of over individuele
bedrijfsbegeleiding i.v.m. bemestingsplanning en oordeelkundige bemestingspraktijk, kan je dan ook terecht
bij een medewerker van de VLM. Je maakt het best een
afspraak via:
• Johnny Vanspranghe – 050 458162
johnny.vanspranghe@vlm.be

• Caroline Cavey – 050 459018
caroline.cavey@vlm.be

Winterperiode voor rioleringswerken Moortsele

De technisch moeilijke persing van de riolering onder
de spoorlijn werd eind november tot een goed einde gebracht. Nu kan de omgeving van de spoorwegovergang
verder afgewerkt worden. Vanaf 6 januari start de aannemer met het persen van de leiding onder de Molenbeek en richting het pompstation in de Moortselestraat.
Daarna wordt de wegenis definitief afgewerkt. De
Moortselestraat, Tramplein, Tramstraat, en Rollebaan
hebben intussen al een facelift ondergaan: de nieuwe
riolering zit al een tijdje in de grond, de nutsleidingen
werden vernieuwd en het wegdek kreeg al een nieuw
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laagje asfalt. Na Nieuwjaar en na het overkoppelen
van alle nutsvoorzieningen worden de voetpaden en
parkeerstroken aangelegd. Ook in Dreef en Vijverhoek
zal in het voorjaar druk verder gewerkt worden aan de
nieuwe riolering. Het gemeentebestuur, nv Aquafin ,
Farys, het studiebureau en de aannemer bedanken de
inwoners voor hun geduld om de werken op een veilige
en correcte manier te laten verlopen. Een verbeterde
milieukwaliteit, een verkeersveiliger wegennet en een
aangenamere leefomgeving zullen de beloning na de
werken worden.

Data waarop in 2015 geen
begrafenissen en huwelijken
kunnen plaatsvinden

Elk jaar zijn er een aantal data waarop geen begrafenissen of huwelijken kunnen plaatsvinden. Een overzicht …
donderdag 1 januari

Nieuwjaarsdag

donderdag 14 mei

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

maandag 6 april
vrijdag 1 mei

vrijdag 15 mei

maandag 25 mei
zaterdag 11 juli

maandag 20 juli
dinsdag 21 juli

zaterdag 15 augustus
zondag 1 november

maandag 2 november

woensdag 11 november
zondag 15 november

Paasmaandag

feest van de Arbeid
brugdag

Pinkstermaandag

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap
brugdag

nationale feestdag

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen

Wapenstilstand

feest van de Dynastie

donderdagnamiddag
24 december

kerstavond

zaterdag 26 december

2 tweede Kerstmis

vrijdag 25 december

donderdagnamiddag
31 december

vrijdag 1 januari 2016

Kerstmis

oudejaarsavond
Nieuwjaar

Op zaterdag 7 maart (van 9 tot 12.30 uur) en op zaterdag
9 mei (van 8 tot 12.30 uur) kunnen ook geen huwelijken plaatsvinden wegens inschrijvingen voor jeugdactiviteiten tijdens de vakantieperiodes.

KORTJES

Voorbereid op stroomonderbrekingen
Je las het waarschijnlijk al in vorig infozine of vernam
het via de pers: deze winter is er een verhoogd risico op
stroomonderbrekingen. Indien het tijdens koude periodes effectief tot een stroomtekort komt, dan kan
het gebeuren dat bepaalde gebieden van het stroomnet
worden afgeschakeld. In het infozine van november
kwam dit uitgebreid aan bod. Blijf www.oosterzele.be,
www.offon.be en de pers in de gaten houden: via die
kanalen houden we onze inwoners op de hoogte van een
eventueel dreigend stroomtekort en/of afschakeling.

Ecassef

Marlies De Groote uit Scheldewindeke zet zich sinds 2012
in voor de Ecuadoriaanse organisatie Ecassef Foundation,
opgericht door twee Belgen in 1998 in Otavalo, een stad
in het Andesgebergte.
De projectwerking van Ecassef bestaat uit ’samen groeien’, samen met de lokale bevolking een proces doorlopen.
Via duurzame projecten stuurt en begeleidt de organisatie ervaringsgerichte leerprocessen bij kwetsbare bevolkingsgroepen ter bevordering van de lokale economie en
landbouw, zodat associaties en productieve organisaties
sociaaleconomisch kunnen evolueren naar onafhankelijkheid. De stichting treedt op als raadgever en bemiddelaar
en is vaak de schakel tussen de lokale bevolking en de
plaatselijke overheden. Het doel is om bevolkingsgroepen
te leren op eigen benen te staan en op te komen voor zichzelf zodat zij een zo groot mogelijke onafhankelijkheid
krijgen.
Een greep uit hun recente projecten:
• Adoptieplan: kinderen studiekansen geven dankzij
‘peetouders’ uit het buitenland die de studies bekostigen; Ecassef verzekert hierbij een persoonlijke opvol-

ging van elk petekind.
• Forellenvijvers in San Francisco (bij Otavalo): steun
bij de bouw van de vijvers om tot een zelfbedruipend
socio-economisch project te komen.
• Kinderdagverblijf Het Snoepjeshuis in Otavalo: helpen
met meubeltjes, keukeninrichting en didactisch materiaal zodat vrouwen een job met kinderen kunnen combineren.
• Duurzame landbouw: ontwikkelen van ecologische
meststof.
• Koffieproject: verenigen van lokale koffieboeren in een
grootschalig project.

Ecassef werkt enkel en alleen vanuit de vragen van de
doelgroepen, steeds met respect voor mens, milieu en culturele eigenheid. Ecassef zoekt ook steeds gemotiveerde
vrijwilligers die enkele maanden willen meedraaien met
de projecten in Ecuador. Geïnteresseerden kunnen een
mailtje sturen naar info@ecassef.net
Via www.facebook.com/EcassefFoundation blijf je op de
hoogte van de meest recente projecten en activiteiten.
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Kinderopvang in Oosterzele
Oosterzele investeert jaarlijks in kinderopvang. Dat
is ook noodzakelijk in een gemeente waar veel jonge gezinnen nood hebben aan betaalbare kinderopvang.

Opvang van baby’s en peuters
De organisator van gezinsopvang is ingebed in het
OCMW. De dienst voor onthaalouders is erkend en wordt
gesubsidieerd door Kind & Gezin. De dienst organiseert
dagopvang bij een onthaalouder thuis voor kinderen
van 0 tot 3 jaar of tot ze naar de kleuterschool gaan. De
opvang gebeurt in een knusse gezinssfeer thuis bij gemotiveerde onthaalouders. Elk kind krijgt er - in samenspraak met de ouders - optimale ontplooiingskansen.
Bepaalde onthaalouders zijn ook bereid om de kinderen
van de kleuter- en basisschool verder buitenschools op
te vangen, dus tot 12 jaar.
De dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte. De dienst kan geen
kinderen thuis opvangen in geval van ziekte. Er zijn momenteel 11 onthaalouders – verspreid over de ganse gemeente Oosterzele – aangesloten.
De dienst begeleidt en ondersteunt de onthaalouders en
biedt vormingsmogelijkheden aan. Onthaalouders kun-
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nen er ook terecht voor gratis basismateriaal (parken,
bedjes, eetstoelen, …).

Opnamebeleid

Bij een bezoek aan de dienst wordt de werking uitgelegd.
De dienstverlening staat open voor alle kinderen. Wanneer er bij de onthaalouders één of meerdere opvangplaatsen beschikbaar zijn, worden deze vrije plaats(en)
aan de ouders aangeboden.

Ouders kunnen deze onthaalouder(s) contacteren, een
bezoek regelen en hun voorkeur kenbaar maken aan de
dienst. De onthaalouder beslist op zijn/haar beurt of hij/
ze wil instaan voor de opvang van het kind. Als ouders
hun plaatsje willen reserveren, moet er een voorlopige
aansluitingsovereenkomst ondertekend worden op de
dienst.
De dienst moet voorrang geven aan bepaalde gezinnen:
20% op jaarbasis van alle opgevangen kinderen uit gezinnen met minimum twee kenmerken van voorrangsregels of kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Onze onthaalouders

Onze onthaalouders worden zorgvuldig geselecteerd,

rekening houdend met de kwaliteitseisen van Kind &
Gezin. Zo beschikken zij over de nodige pedagogische
kwaliteiten en moeten ze voor de opstart o.a. een attest
module kennismaken met de gezinsopvang en een attest
van levensreddend handelen hebben. De dienst is blijvend op zoek naar geschikte kandidaat-onthaalouders.
Heb je interesse? Contacteer dan onze dienst!

Bereikbaarheid dienst

Gezinnen en onthaalouders kunnen elke werkdag telefonisch terecht bij dienstverantwoordelijken Wendy Van
hooland – 09 363 88 96 of Eveline Schepens – 09 363 88
94. Openingsuren: alle werkdagen van 8 – tot 12 uur en
van 13 – 16.30 uur (vrijdag tot 16 uur), dinsdag tot 19
uur, gesloten op woensdagnamiddag.

BKO Het Vinkemolentje en de
opvang op schooldagen

Elke Oosterzeelse school heeft
– bij een voldoende aantal
leerlingen – ter plaatse kinderopvang. Het is de Gemeente die het personeel voor deze
opvang betaalt. In totaal gaat
het over 11 locaties met professionele kinderbegeleid(st)
ers. Het team telt samen 18
parttime begeleid(st)ers en een halftime coördinator. Op
regelmatige basis biedt de Gemeente vorming aan aan
het opvangpersoneel. Zo staat o.a. de cursus levensreddend handelen bij kinderen op gezette tijdstippen op het
programma.

Hetzelfde team verzorgt ook de opvang van Het Vinkemolentje: de woensdagnamiddagopvang en de opvang
tijdens de schoolvakanties. We maken dit onderscheid
omdat er verschillen zijn met de dagelijkse opvang op

schooldagen. Op schooldagen verblijven er veel kinderen in de opvang op school en het is een druk komen en
gaan van kinderen. Op woensdagnamiddagen en vakantiedagen is de opvang gecentraliseerd in de gemeenteschool (GILO Oosterzele). Dan kan er meer nadruk gelegd worden op activiteiten.
De Gemeente organiseert gratis busvervoer voor de kinderen die van de verschillende scholen naar de woensdagnamiddagopvang gaan. Tijdens de vakanties kunnen
de kinderen met de bus naar de activiteiten in de sporthal. Ook dat busvervoer is gratis.
Net zoals de gezinsopvang - georganiseerd door het
OCMW - is Het Vinkemolentje een erkende en gesubsidieerde opvang. De opvang voldoet aan de kwaliteitsvereisten opgelegd en gecontroleerd door Kind en Gezin.
Info en contact
Info over de buitenschoolse kinderopvang vinden ouders in de vrijetijdsbrochure die driemaal
per jaar verschijnt. Ook via www.oosterzele.be is
nuttige info te vinden.
Ouders kunnen terecht bij de dienst Kind en
Jeugd in sporthal De Kluize, Sportstraat 5. Je
maakt het best telefonisch een afspraak via
09 363 84 25 – edith.renne@oosterzele.be
(Edith Renne – coördinator BKO) of met
het diensthoofd als de coordinator afwezig is
09 363 84 23 – mireille.helderweirdt@oosterzele.be
Meldpunt kinderopvang
Op www.meldpuntkinderopvang.be kunnen
ouders een overzicht van de opvanginitiatieven
in Oosterzele vinden.
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Breng de winter veilig door:
vermijd brand en brandwonden
Roken buiten

• De woning is een niet-rokers zone.
• Meer dan een derde van de woningbranden met fatale afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid); vaak in combinatie met alcoholgebruik.

Kerstboom

Deze tips helpen je alvast op weg!

Open haard & kachel

• Is de schouw voor de winter schoongemaakt?
• Gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel
aan te steken.
• Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel of haard; zet ze min. op een meter afstand.
• Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of
groen hout.

Oven

• Gebruik een oven nooit als extra verwarming.
• Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken; zo
vermijd je contactbrandwonden.

Elektrische verwarmingstoestellen

• Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit door
te veel aansluitingen op hetzelfde stopcontact; stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten.
• Gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in
de badkamer.
• Leg geen brandbaar materiaal (bv. kledij) op verwarmingstoestellen.

Kid free zone

• Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen het best
uit de keuken; baken met gekleurde tape een zone af
die de kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
• Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen
niet in de nabijheid kunnen komen.
• Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen,
maak het snoer altijd stevig vast aan de tafelpoot en
laat kinderen nooit alleen met dit toestel.
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• Plaats de boom in de woning op een plaats waar het
koel is en ver van drukke plaatsen, zeker niet in de
nabijheid van deuren die naar buiten leiden.
• Plaats bij voorkeur een echte kerstboom; indien je
een kunstkerstboom koopt, ga dan voor een niet-ontvlambaar exemplaar.
• Geef regelmatig water aan een kerstboom zonder
wortel. De voet moet altijd vochtig zijn.
• Controleer regelmatig de naalden: zijn die droog of
vallen ze af, dan is er brandgevaar en moet de kerstboom onmiddellijk buiten.
• Kaarsen horen niet thuis in en rond de kerstboom.

Feestdecoratie

• Doof alle kaarsen en elektrische slingers bij het verlaten van de woning of het slapengaan.
• Verhinder dat kinderen de elektrische slingers aanraken.
• Gebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen.
• Gebruik geen ontvlambare decoratie.
• Plaats geen brandende kaarsen in de buurt van een
fonduestel.

Brandbare vloeistoffen

• Plaats ontvlambare en brandbare vloeistoffen op
minstens één meter van een hittebron.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt
van brandende voorwerpen. Hou ze buiten het bereik
van kinderen.
• Brandbare vloeistoffen herken je aan hun pictogram.

CO-vergiftiging

• Elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam)
functioneert, moet goed worden verlucht.
• Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum brandt.
• Plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging is in de woning (maar de CO-melder vervangt de
basis maatregelen tegen vergiftiging niet).

De tips over het afsteken van vuurwerk lees je op de
achtercover. Bron: www.brandwonden.be

Tussentijd, openluchttentoonstelling in het overstromingsgebied van Moortsele
nog tot 20 april 2015

Andy Sergeant & friends spelen Wintertime Music – zondag 11 januari om
11 uur – aperitiefconcert

Bekende popmuziek in een klassiek jasje, met deze formule trekt Andy Sergeant deze winter doorheen het koude
Vlaanderen op zoek naar enkele gezellig warme podia.
Tijdens de concertreeks Wintertime Music gaat hij in duet
met mezzosopraan Louise Kuyvenhoven. Samen en alleen brengen ze enkele van de bekendste pop nummers,
maar in nieuwe, akoestische versies. Daarvoor zijn ook
violist Stefaan De Rijcke en cellist Vincent Werbrouck van
de partij. Roy De Coninck zorgt als pianist voor de moderne toets.

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking
met de stedelijke academie voor muziek, woord en dans
van Zottegem en Oosterzele.
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Ultima Thule speelt Nerf –
vrijdag 23 januari om 20 uur – theater

NERF is het verhaal van Frans en Hélène, beiden 106
jaar oud. Van die 106 levensjaren hebben ze er 80 samen doorgebracht. Een eiken bruiloft. Zo heet dat. Een
zorgvuldige opeenstapeling van jaarringen. Feest! Feest!
Feest! Maar midden in de nacht zit Frans naar haar te
kijken. Dat is Hélène niet meer. Dat zijn haar contouren,
maar dan slecht ingekleurd.
Help, Frans! Help! Hij moet iets doen.
Nu.
De deur van de home staat op een kier.
‘t Is de moment!
In Nerf wordt het knoestige bestaan van een koppel ontschorst tot er enkel een dunne kloppende levensader
overblijft. Ontroerende, treurige, komische dialogen en
taferelen maken deel uit van een ononderbroken zinnebeeldige metamorfose. Figuren transformeren, woorden
worden overbodig, klanken dunnen uit. Tot hun essentie.
In de pers: De Morgen: “Je hoopt dat het applaus zo
lang mogelijk op zich laat wachten opdat de ontroering
van de liefde waarop geen leeftijd staat voluit kan
nazinderen.”
Cobra.be: “De magie waarmee deze voorstelling de
kijker ontroert zit in het vakmanschap van Ultima Thules
figurentheater gecombineerd met de zeer flexibele
muziek en zang van Zefiro Torna. (…) Deze voorstelling is
een aanrader voor al wie gelooft in de duurzaamheid van
de liefde en de buigzaamheid van de pijn. Ze verdient dan
ook de allerhoogste quotering alleen al omdat levenloze
voorwerpen ontroerend een publiek aan het huilen
kunnen brengen.”
De Standaard: “De poppenmakers en –spelers van
Ultima Thule verstaan de kunst van de illusie. (…) De
muziek van Zefiro Torna reikt ver en breed. (…) Deze
muzikale parabel over oud en knoestig worden raakt
duidelijk de juiste snaar.”
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Arthur Geesing speelt Wolfje –
zondag 8 februari om 10 uur –
familietheater 5+ *met ontbijt*

Wolfje wordt als oudste zoon geboren in een familie waar de traditie bestaat om de wereld in te gaan
als grote boze sprookjeswolf. Dus moet ook hij een
sprookje laten ontstaan, door een mens of dier op te
eten. Precies zoals zijn overgrootvader Roodkapje
opat, zijn bet-achter-overgrootvader de drie biggetjes heeft opgegeten. Maar Wolfje is zachtaardig en
lief. Wolfje eet liever geen vlees als dat zou betekenen
dat hij zijn vriend Haas zou moeten oppeuzelen. Of
die gekke zeven geitjes, of die vrolijke drie biggetjes.
Uiteindelijk wordt Wolfje de held van een nieuw verhaal, maar niet zoals de familie verwacht had.

Arthur Geesing is een intuïtief theatermaker. Hij
speelt met beelden, met materialen die hij met minieme veranderingen omtovert tot landschappen.
Je kunt tijdens de voorstelling gewoon zien hoe het
werkt in het theater, alles is open en zichtbaar en toch
blijft het spannend en adembenemend mooi.

Pascale Platel, Wigbert, Senne Guns,
Axl Peleman en Ron Reuman spelen
Schoolgaande jeugd –
donderdag 12 februari om 20 uur –
muziek *avant-première*

“Als ik denk aan mijn schoolgaande jeugd volgt er een lawine aan verhalen, van pijnlijk tot grappig, heel vaak allebei tegelijk.” En muziek, veel muziek. Wat was de soundtrack van uw schoolgaande jeugd? Samen nemen we een
frisse duik in die Tumultueuze Tijden.
Pascale Platel blikt terug en vat in woorden wat toen nog
onbevattelijk was, met een stevige scheut humor en een
goedgeslepen pen.
Een in muziek gepokte en gemazelde live band met doorwinterde muzikanten. Schooldagen zullen weer even
herleven, in een bevrijdende avond.
Haarvlechten en schooluniformen toegestaan. Haaa, daar
klinkt de bel!

Familiefilm 6+ Belle en Sebastiaan –
woensdag 18 februari om 14.30 uur
i.s.m. dienst Kind & Jeugd

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog groeit
de jonge Sebastiaan op in een vredig dorpje in de Alpen,
waar de sneeuw ongerept is, de berggeiten van rots naar
rots springen en de bergtoppen de wolken raken. Op een
dag komt Sebastiaan oog in oog te staan met een weggelopen verwilderde hond. Hij noemt haar Belle. Een diepe
vriendschap bloeit. Maar de dorpelingen verdenken Belle
ervan de schapen te doden. Dus gaan ze op jacht ... Ondertussen zorgt de bezetter voor beroering in het dorp
en verweven heel wat verhalen zich met dat van Belle en
Sebastiaan ...

Els Trio speelt Kikkerkus
vrijdag 20 februari om 19 uur –
familietheater 6+ *première*

in coproductie met de milieu- en natuurraad

Vanochtend, ik word wakker, onder mijn steen, en ik
voel het meteen aan van alles ...’t Is lente.
Ik wring mij naar buiten.
Maar kijk, ik ben niet alleen.
3 338 gewone padden, 472 groene kikkers,
1 025 bruine kikkers en
4 salamanders.
Daartussen ik en hier en daar een
adder onder het gras.
Allemaal op weg.
Naar de overkant.
Want DAAR zal HET gebeuren ...
Zeggen ze ...
Na het schitterend onthaalde Roomvlekpieternel, goed
voor +/- honderd voorstellingen, een nieuwe muzikale
vertelvoorstelling van Els Trio.
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William Boeva speelt Megalomaan
zaterdag 21 februari om 20 uur –
comedy
In coproductie met de jeugdraad

Via Get up, stand up, een initiatief dat jonge comedians
in de schijnwerpers plaatst, schaafde hij zijn eerste grappen bij om nog geen jaar later moeiteloos de 123 Comedy
Award op zak te steken.
Ook in 2010 werd William publiekslieveling op de Culture Comedy Award én maakte Pukkelpop kennis met de
kleinste man in comedyland.

© Piet De Poortere

Sindsdien is William Boeva een graag geziene gast in het
clubcircuit. Via het multiculturele comedyproject Hakims
of Comedy belandde hij in 2011 voor het eerst op de podia van diverse cultuurcentra en kreeg er intensieve coaching van Han Coucke, regisseur van o.a. Philippe Geubels. In 2012 won hij Humo’s Comedy Cup.

Met zijn volle 1m37 aan de linkerzijde en 1m42 aan de
rechterkant is William Boeva de grappigste dwerg der
Lage Landen. Gewapend met een vijf centimeter hoge
kuif, een kunstheup én een handvol grappen trok hij in
2009 richting comedycafé The Joker in Antwerpen om er
keihard op zijn bakkes te gaan. Maar William had van het
podium geproefd en zette door.

Met een mond groter dan ’s mans gestalte geeft William
Boeva als een ware stand-upper zijn klare kijk op de wereld. Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want
misschien zijn er niet zoveel verschillen als het oog doet
vermoeden…
deredactie.be, Peter Decroubele
“Boeva is in de voetsporen getreden van enkele van
zijn helden en heeft op zijn beurt enkele van zijn
helden meegetrokken: Han Coucke regisseert hem, Alex
Agnew is een notoire fan en Philippe Geubels steekt zijn
bewondering ook niet onder stoelen of banken.”
“Megalomaan? Zo klinkt de titel, maar de voorstelling
is het niet. Ze is correct gedoseerd, met de juiste snit, de
juiste proporties en het juiste formaat. Kortom, van een
zeer degelijke kwaliteit. Al benieuwd naar de volgende
voorstelling eigenlijk…”

Jo De Meyere en Sofie Palmers (Het Gevolg) spelen
Petrus en den doodendraad – zondag 1 maart om 15 uur
theater en tentoonstelling
in coproductie met GC ’t Groenendal
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen België en Nederland door de Duitsers hermetisch
afgesloten door een elektrische draad (een soort IJzeren
Gordijn avant la lettre).

Bepaalde leefgemeenschappen op de grens werden op
die manier van mekaar gescheiden met vaak grote sociale en emotionele gevolgen. Tegen de achtergrond van dit
historische gegeven speelt ‘Petrus en den Doodendraad’.

De oude Petrus blikt terug op zijn leven tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Een passionele liefde tussen Petrus en Marie werd gedwarsboomd door koppig toeval, een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen, een dodelijke draad en een wereldoorlog. Hoe komt een man uit zoveel gruwel tevoorschijn,
waarmee houdt hij zich staande? Een leven lang vastklampen aan een onvervuld verlangen, verdwaald in het
verleden.
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Een tragische love-story op de grens waar ooit den draad
stond, die dorpen in tweeën sneed, waar smokkelaars
aan bleven plakken, die een verloving tot een vierjarig
bestaan veroordeelde.

Een voorstelling over hoe zelfs 2 000 volt de liefde niet
kan stoppen. Integendeel.

De Standaard, Wouter Hillaert ****
“Een kostbaar grensgeval.”
Focus Knack, Els Van Steenberghe ***
“De Groote Oorlog bedwong de liefde met ‘doodendraad’.
Dat leverde tragische verhalen op, zoals Petrus en den
doodendraad, met een magistrale Jo De Meyere.”
“Petrus en den doodendraad zou de zoveelste
voorspelbare tearjerker over ‘liefde in oorlogstijd’ kunnen
zijn. Maar de regie van Stefan Perceval bezorgt het stuk
glans.”
GVA, PB
“Historisch, aangrijpend en straks wellicht ook
legendarisch. Petrus en den doodendraad, de
theatervoorstelling waarin Jo De Meyere en Sofie Palmers
verwikkeld raken in een indrukwekkend samenspel, hoort
thuis in de categorie ‘must see’.”
“Petrus en den doodendraad is theater om van te
snoepen: warm, beklijvend en authentiek in woord én
beeld.”
Meer info of een plaatsje reserveren? Contacteer ons
via reservaties@oosterzele.be, bel ons op
09 363 83 30 of kom langs bij de cultuurdienst!

TENTOONSTELLING

De doodendraad, de elektrische
draadversperring aan de
Oost- en Zeeuws- Vlaamse grens
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Deze expo behandelt historische feiten rond die
vreemdsoortige grensversperring.
Waarom werd ze gebouwd en was ze doeltreffend?
Welke weerslag had die grens op het dagelijkse
leven in de grensstreek? Hoe zag die versperring
eruit en waar kwam de elektriciteit vandaan? Is
de term ‘Doodendraad’ terecht en wie waren de
slachtoffers? De tentoonstelling geeft in een tiental panelen het hoe en waarom van de elektrische
draadversperring weer.

Wij zijn alle dagen open van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, ook op maandagavond van 18 tot 20 uur.
Op vrijdagnamiddag zijn we gesloten. Je vindt de cultuurdienst op de eerste verdieping van GC De Kluize,
Sportstraat 3. Er is geen bancontact.

Activiteiten gezocht voor
de Superkinderdag 2015

Data vakantie-initiatieven
gemeente Oosterzele 2015

Vorige edities waren een groot succes. Van
een aantal mensen kregen we de vraag of ze
bij komende edities ook een workshop konden
organiseren. Ben je een creatieve duizendpoot
in Oosterzele en wil je je werking wat meer
bekendheid geven? Of heb je een heel leuke
hobby die de kinderen eens kunnen uitproberen?

De speelpleinwerking opent zijn deuren van 13
tot en met 17 april voor een leuke paaswerking.

Op zaterdag 27 juni 2015 vindt onze derde
Superkinderdag plaats. Een dag vol workshops en
randanimatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Dan kan je misschien een workshop voor
kinderen tussen 4 en 12 jaar organiseren
tijdens de Superkinderdag? Interesse of vragen?
jeugddienst@oosterzele.be

superkinderdag

Tijdens de krokusvakantie, de eerste week van de
paasvakantie en de zomervakantie staan er opnieuw heel wat grabbelpasactiviteiten op het programma ...
Tijdens de zomervakantie is er speelpleinwerking
van 2 tot en met 17 juli en van 3 tot en met 25 augustus. Er is geen speelpleinwerking van 18 juli tot
en met 2 augustus.
Er zijn sportkampen tijdens de paasvakantie van
7 tot en met 17 april en tijdens de zomervakantie
van 1 tot en met 17 juli en van 3 tot en met 25 augustus.

Alle info over de exacte data en inhoud van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de krokus- en
paasvakantie kan je raadplegen in onze vrijetijdsbrochure die in de week van 12 januari verschijnt.
Alle info over de zomervakantie kan je vinden in de
vrijetijdsbrochure die in de week van 20 april verschijnt. De vrijetijdsbrochures worden verdeeld
via de Oosterzeelse scholen, het gemeentehuis,
sporthal De Kluize en GC De Kluize. De brochure is
raadpleegbaar via www.oosterzele.be.
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Moni worden bij speelplein Kriebelplezier?
In 2015 word je 16 jaar? Oud genoeg om monitor te
zijn bij de speelpleinwerking!

Maar wat is de speelpleinwerking?
Kriebelplezier is de swingende naam van onze al even
swingende gemeentelijke speelpleinwerking. Deze speelpleinwerking vindt plaats in en rond sporthal De Kluize.
Iedere paasvakantie en zomervakantie komen er heel
wat kinderen tussen 4 en 12 jaar een namiddag plezier
beleven op ons speelplein.

We hebben dus veel monitoren nodig om de kinderen
een heerlijk zalige vakantiedag te bieden! Zelf kan je heel
wat nieuwe mensen leren kennen. De moniploeg is een
toffe groep jongeren bij wie je je meteen thuis voelt.
Schuilt er in jou een verborgen monitor? Organiseer je
graag spelletjes voor de kinderen? En heb je zin om bij

die moniploeg te horen? Of weet je het nog niet en wil je
om te beginnen gewoon wat info?

Op woensdag 26 november 2014 was er een infoavond
voor alle nieuwe monitoren en geïnteresseerden. Heb je
deze infoavond gemist maar wil je toch graag monitor
worden op het speelplein? Stuur dan voor 1 februari een
mail met je gegevens naar elise.lippens@oosterzele.be.

Alle geïnteresseerden die niet aanwezig konden zijn op
de infoavond worden dan samen uitgenodigd bij dienst
Kind en Jeugd.
Zit je nog met vragen? Contacteer dan dienst Kind en
Jeugd in de sporthal (09 363 84 22, vraag naar Elise),
e-mail naar elise.lippens@oosterzele.be of neem een
kijkje op www.kriebelplezier.be.

Een bewakingscamera installeren:
moet ik aangifte doen?
Sinds 2007 is de nieuwe camerawetgeving van toepassing. Als je een bewakingscamera plaatst, dan moet je
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (CBPL)daarvan op de hoogte brengen. Dat
moet ten laatste de dag voor je de camera in gebruik
neemt, gebeuren via www.privacycommission.be.

Voor besloten plaatsen - al dan niet voor het publiek
toegankelijk - zoals privéwoningen, handelszaken,
banken, ziekenhuizen, … volstaat een aangifte bij de
privacycommissie via het e-loket op hun website. De
korpschef van de politie en de gemeenteraad moeten
in die gevallen geen advies geven. Dat advies is enkel
vereist voor niet-besloten plaatsen (elke plaats die
niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek zoals bv. de openbare weg,
parken, pleinen, …).
Camera’s die geplaatst worden aan de gevel van woningen, handelszaken, afsluitingen van bedrijven, …
worden volgens artikel art. 7, §2, alinea 5 van het KB
van 21.03.2007 beschouwd als camera’s geplaatst in
een besloten plaats, op voorwaarde dat de camera zo
geplaatst is dat hij gericht staat op de gevel/toegang
van de woning, handelszaak, … en dat het gedeelte van
de openbare weg dat in beeld komt (palend aan de gevel, omheining) tot een strikt minimum wordt beperkt.
Hier volstaat dus een eenvoudige (verplichte) aangifte
bij de privacycommissie.
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Er is één situatie waarbij je geen aangifte hoeft te
doen, nl. als je de camera in de eigen woning plaatst.
Wat is een bewakingscamera? Volgens de Camerawet
is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen
of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen
of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en
dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.
De bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de
observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen en
posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd.
Wat met andere camera’s?
Andere camera’s moeten in principe de voorschriften
van de privacy naleven. Een voorbeeld daarvan is een
gemeente die een webcam hangt op het marktplein,
louter om beelden van het plein te laten zien aan de
burgers en waarop toevallige passanten herkenbaar te
zien zijn.

Vorming in de bib

in samenwerking
met Vormingplus Gent-Eeklo
De vzw-wetgeving in een notendop

i.s.m. Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen

Leg je eigen kruidentuin aan
i.s.m. Velt vzw

Je leert de grote lijnen kennen van de huidige wetgeving
op de vzw. We buigen ons over de statuten, over de
rechten en plichten van bestuurders, over de procedures voor publicatie, neerlegging en andere administratieve verplichtingen.
Dinsdagavonden 20 en 27 januari 2015 van 19.30 – 22
uur – 14 euro (kortingstarief: 10/7 euro) – begeleiding
door Janes Antonissen
Code: VVV169

Gitaar voor beginners i.s.m. WiSPER vzw
In de eerste les leren we meteen al onze eerste twee akkoorden. Kennis van notenleer is niet vereist.
Breng je eigen gitaar mee.

Woensdagavonden 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 februari
en 4 maart van 19.30 – 22 uur - 78 euro (kortingstarief:
58,5/39 euro) – begeleiding door Gabor Vörös Code: 15032

Bouw een website voor je vereniging
met Wordpress

i.s.m. Erfgoedcel Viersprong Land Van Rode, dienst
Cultuur, Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen
Met de gratis software Wordpress kan je zonder technische kennis een website ontwikkelen. Stap voor stap
leer je op welke manier je de informatie op jouw website structureert en hoe je dit uitwerkt tot een aantrekkelijke en interactieve webplek.

Maandagavonden 16 en 23 februari en 9 maart van
19.30 tot 22.30 uur - 21 euro (kortingstarief: 15,75/10,5
euro) – begeleiding door Kristof D’hanens
code: VVV154

Of je nu een grote of kleine tuin hebt, voor een kruidentuintje is er altijd wel plaats. Zelfs op een terras of
een balkon kan je een schitterend gamma aan kruiden kweken. We gaan kort in op de geschiedenis van
kruidentuinen en bekijken daarna hoe je het zelf kan
aanpakken. Waar moet je op letten bij de aanleg van een
kruidentuin: de geschikte bodem, grondpatroon, keuze
en combinatie van kruiden. Welke kruiden zijn bruikbaar in de keuken, in cosmetica of voor je gezondheid?
Hoe krijg je een kruidentuin met sierwaarde van de
lente tot de herfst? Deze cursus is informatief, er is geen
praktijk voorzien.
Maandagavonden 9, 16 en 23 maart van 19.30 tot 22 uur
- 37,5 euro (kortingstarief: 28/19 euro) Velt leden: 15 euro – begeleiding door Martine Van Huffel
code: 15033

Vogels herkennen

i.s.m. Natuurpunt Oosterzele
In deze korte basiscursus maken we tijdens één theoriesessie kennis met de meest voorkomende zang- en andere vogels. We leren ze herkennen, waar ze voorkomen,
hun gedrag en habitat. Tijdens een ochtendwandeling
brengen we de theorie in praktijk. Daarvoor trekken we
naar het overstromingsgebied Drooghout in Moortsele.
Hier vinden we een kasteelpark, bosjes, water en open
graslanden. Een garantie op een grote variatie zang-,
water- en zelfs roofvogels. We leren ze determineren
in hun natuurlijk milieu op uiterlijk en zang. Voor de
wandeling: aangepaste kledij en schoenen.
Woensdagavond 25 maart theorie van 20 tot 22.30 uur
en zaterdagvoormiddag 25 april van 8.30 tot 11.30 uur
wandeling in Moortsele (Startpunt wandeling: station
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Moortsele) - 10 euro – begeleiding door Mathieu Wille code: 15041

Eten voor een goed gevoel - De invloed van
voeding op onze psyche

Heb je af en toe last van depressieve neigingen, pijnen,
migraine, vermoeidheid, pre-menstrueel syndroom, ...?
In deze workshop leer je welke voedingsstoffen verantwoordelijk zijn voor een goed psychisch functioneren
en welke lichaamsprocessen erdoor worden gestuurd.
Graag pen en papier meebrengen.
Dinsdagavond 21 april van 19.30 tot 22 uur – 10 euro
(kortingstarief: 7,5/5 euro) – begeleiding door Ruth
Lauwaert - code: 15012
Inschrijven en info:

Wist je dat negatieve gevoelens versterkt kunnen worden door ongezonde voeding? Heel wat fysieke klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon door heilzame
voeding. Dat je hiermee ook je psycho-emotioneel
welbevinden beïnvloedt, is echter veel minder bekend.

• Inschrijven via: www.vormingplusgent-eeklo.be
of 09 224 22 65
• Betaal pas nadat je bent ingeschreven
• Stort na inschrijving op rekeningnummer
BE40 0014 2764 2663 en vermeld cursuscode
en namen van de/alle deelnemer(s).
• Je inschrijving is pas definitief als je betaald hebt.
• Meer informatie op de website van Vormingplus
of in je bibliotheek.

Vorming in de bib

in samenwerking met Route 42 & Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Ontdek Spotify (MediaRoute 42)
Spotify is een hippe online muziekdienst waar je gratis
miljoenen liedjes kan beluisteren. Tijdens deze demonstratie ontdek je wat Spotify te bieden heeft, hoe je dit
kan installeren, beluisteren, afspeellijsten maken en hoe
je gebruik kan maken van enkele interessante extra’s.

Misschien ben je van plan een tablet-pc aan te schaffen.
Of misschien heb je er pas een gekocht? In deze korte
cursus ga je zelf aan de slag met een Android-tablet en
kan je ervaren of het iets voor jou is. We stellen tablets
ter beschikking om mee te oefenen maar je mag ook je
eigen tablet meebrengen.

code 15061OZ

code 15076OZ

Aan de slag met de Android-tablet
(MediaRoute 42)

Inschrijven en info:

Donderdag 12 februari van 19.30 tot 22 uur
10/2 euro- begeleiding door Stefaan Van der Biest
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Maandagen 13, 20 en 27 april van 10 tot 12.30 uur –
30/6 euro - begeleiding door Wouter Eyckerman

• Inschrijven via: www.vormingplus-vlad.be
of 054 41 48 02
• Betaal pas nadat je bent ingeschreven.
• Schrijf na inschrijving over op rekeningnummer
BE38 7380 1033 5572 en vermeld cursuscode en
namen van de/alle deelnemer(s).
• Je inschrijving is pas definitief als je betaald hebt.
• Meer informatie op de website van Vormingplus
of in je bibliotheek.

Computeropleidingen

i.s.m. De Avondschool – start in februari 2015
Internet en e-mail
(op maandag van 14 tot 16.40 uur)

Adobe Photoshop 4
(op donderdag, van 14.00 tot 16.40u)

Datacommunciatie is vandaag een modewoord… De
cursus spitst zich vooral toe op internet en neemt je
graag mee langsheen deze moderne informatiesnelweg.
Je leert in deze cursus surfen, mailen, chatten en nog
veel meer.

Met de professionele standaard in digitale desktopbeeldbewerking Adobe Photoshop bereik je in een mum
van tijd resultaten van de hoogste kwaliteit dankzij de
onmiskenbare functies voor fotografie, grafische ontwerpen en webontwerpen.

Het elektronische rekenblad is speciaal ontwikkeld
voor wie regelmatig cijfermateriaal te verwerken of te
presenteren heeft. Klasadministratie van leerkrachten,
stockbeheer van een klein magazijn,… het wordt allemaal kinderspel dankzij MS Excel.

Als je comfortabel in de woonkamer zit aan de open
haard of knus in de sofa is een iPad geniaal. Met een
vingerbeweging surf je, lees je e-mails of een boek. Het
lijkt magisch, schitterend en al wat je maar wilt. De
digitale wereld binnen handbereik!
De iPad is geen laptop, geen pc, geen gsm of smartphone. Wel een handig hebbeding. Maar hoe werk je er
efficiënt mee? In de opleiding ‘Werken met iPad’ leer je
de iPad verkennen en maak je hem klaar voor gebruik.

MS Excel 1
(op dinsdag, van 9.15 tot 11.55 uur)

iPad voor gevorderden
(op woensdag, van 18.30 - 21.10 uur)

iPad voor beginners
(op vrijdag, van 9.15 - 11.55 uur)

Het volledige vormingsaanbod kan je raadplegen op
onze website: www.biboosterzele.be

Grote boeken- en cd-verkoop
in de Bevegemse Vijvers

De zes bibliotheken van Route 42 organiseren zaterdag
24 januari 2014 naar jaarlijkse gewoonte een grote boekenverkoop met afgevoerde werken uit de bibliotheken
van Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, SintLievens-Houtem en Zottegem. Vanaf 9 uur stipt opent
de feestzaal van de Bevegemse Vijvers zijn deuren. Het
aanbod wordt onderverdeeld in jeugdboeken, fiction
of non-fiction voor volwassenen, tijdschriften, cd’s en
dvd’s. In de voormiddag koop je een boek of cd voor
amper 1 euro, in de namiddag dalen de prijzen verder.
Ook op deze verkoop wordt een groot aanbod van afgevoerde cd’s voorzien. Zowel boeken- als muziekliefhebbers kunnen volop koopjes doen!
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, gratis toegang.
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Laurent D’Haeyer heeft een passie voor analoge fotografie
Laurent is al jaren actief als hobbyfotograaf. Hij zette
zijn eerste stappen in de fotografie als lid bij fotoclub
Flits in Zwalm en is momenteel lid van fotoclub Iris
Melle.

Ondanks het feit dat de fotografie een grondige
verandering onderging door de intrede van het digitale
tijdperk, maakt hij nog steeds zwart wit foto’s op de
analoge manier. Voor veel jongeren totaal onbekend en
daardoor ook vaak onbemind. Daarom wil hij zijn passie
met jullie delen van de eerste klik tot de eindafdruk.

Koffie + ‘Waar komen we vandaan?
Een speurtocht naar de oorsprong en
de evolutie van de mens.

Vier miljard jaar geleden ontstonden, in een wereld van
louter dode materie, de eerste levensvormen: eencellige organismen. Door reproductie, variatie en selectie
verschenen 65 miljoen jaar geleden de primaten, zes
miljoen jaar geleden de laatste gemeenschappelijke
voorouder van mens en aap. Het oudste hominideskelet: de Ardipithecus (grondaap) leefde 4,2 miljoen
jaar geleden en evolueerde over de Homo habilis tot
de Homo sapiens, die 200 000 jaar geleden in Afrika
verscheen om zich vervolgens over de ganse wereld te
verspreiden.
Prof. Willy Goossens neemt ons mee naar de boeiende
ontstaansgeschiedenis van de mens, gesteund op de
nieuwste wetenschappelijke bevindingen.
Donderdag 12 maart om 14 uur in de bib.

De sessie is gratis en vindt plaats op 21 januari om 19.30
uur in de bib. Graag vooraf inschrijven.

Erfgoedcel Viersprong geeft je
financieel een duwtje in de rug!

De erfgoedcel biedt financiële ondersteuning voor
cultureel-erfgoedprojecten. Heb je een goed idee voor
een project rond cultureel erfgoed? Dan geeft erfgoedcel Viersprong je dat financiële duwtje in de rug dat je
nodig had. Via het projectsubsidiereglement kunnen
verenigingen een subsidie ontvangen. Vanaf 2015 is het
projectsubsidiereglement aangepast. Zo is er bijvoorbeeld een extra indiendatum! Je kan een aanvraag
bezorgen voor 20 januari, 20 mei of 20 september.
Het volledig reglement met alle voorwaarden en het
aanvraagformulier vind je op www.erfgoedcelviersprong.be. Je kan je ideeën altijd aftoetsen met de
erfgoedcel via info@4sprong.be of 09 363 88 51.
De erfgoedcel breidt uit!
Vanaf 2015 breidt erfgoedcel Viersprong uit met de
gemeentes Destelbergen en
Lochristi. Met de gemeentes Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-LievensHoutem werkt de erfgoedcel rond het cultureel
erfgoed in de streek. Samen met het erfgoedveld
wil de erfgoedcel het cultureel erfgoed bewaren,
bekendheid geven en doorgeven aan toekomstige
generaties. Lees alles over de erfgoedcel op
www.erfgoedcelviersprong.be!

Lezing: De toekomst van onze kerkgebouwen

door Jan Jaspers, directeur departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed
Door de secularisering van de samenleving gaan steeds
het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed opgeminder mensen naar de mis, met als gevolg dat niet alle
richt, dat de kerkraden en kerkbesturen in Vlaanderen
kerkgebouwen nog kunnen gebruikt worden voor de
bijstaat voor een goed beheer van hun kerk. In overleg
eredienst. Dit religieus erfgoed heeft echter vaak een
met kerkelijke en gemeentelijke overheden werkt het
grote cultuurhistorische en architecturale waarde, die
expertisecentrum aan een toekomstvisie voor deze
men niet zomaar verloren kan laten gaan. Recent werd
gebouwen.

Maandag 23 februari om 14 uur in de bib. Toegang 5 euro. In samenwerking met de OKRA-academie.
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Senioren ‘dansen hun leven lang’

Het feest van en voor senioren in november was opnieuw een groot succes met 260 inschrijvingen. Dit jaar
stond het feest in het teken van ‘valpreventie – bewegen
is belangrijk’. Onder het motto ‘dans je leven lang’ gaven
onze senioren het beste van zichzelf in de tango, wals,
linedans, … Wil je er volgend jaar bij zijn? Kijk uit naar
de verkoop van kaarten door de seniorenverenigingen
OKRA en NEOS in de maand oktober.

Oosterzeelse breimoeders breien voor het OCMW
Woensdag 19 november overhandigden de Oosterzeelse
breimoeders hun breiwerken aan het OCMW. Het OCMW
verdeelde de truien, mutsen, sjaals, … verder onder de
Oosterzelenaren die daar nood aan hebben. De breimoeders kregen vooraf van het OCMW de kledingmaten door
van de mensen voor wie het breiwerk bestemd is.

©Peter Dirix

Naast stukken voor het OCMW breien de breimoeders
ook regelmatig voor de kinderafdeling van het AZ Sint
Lucas. Op die manier dragen ze heel graag hun steentje
bij aan een goed doel.

Al zo’n twee jaar lang komen de breimoeders elke 3de
woensdag van de maand samen in de bib. Het breisalon staat open voor mensen die willen leren breien (er
wordt echter geen les gegeven) en voor mensen die met
een ‘breiprobleempje’ zitten. Iedereen is van harte welkom! Momenteel gaan een aantal breimoeders ook naar
De Leefschool om kinderen in de klas te helpen bij hun
brei-opdracht.
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Op 30 november ontvingen
Wijsneuspiet en clown Bassie heel
wat Oosterzeelse kinderen.
Ook de sint was van de partij …
Net als vorig jaar zorgde het
OCMW ervoor dat ook kinderen
van inwoners die het financieel
wat moeilijker hebben, bij de sint
konden langsgaan. Ook dit jaar
mocht de sint een volle theaterzaal
in het GC ontvangen.

© Danny De Lobelle

Sinterklaasshow

Gezelschapsdienst voor senioren
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Oosterzele streeft ernaar de Oosterzeelse bevolking
– vooral de senioren – te helpen bij bepaalde zaken.
Tijdens deze donkere winterperiode en de kille dagen
kan het PWA-hulp bieden om de vereenzaming tegen
te gaan: een wandeling maken, boodschappen doen in
de gemeente, muziek beluisteren, … De seniorengezelschapsdienst kan daarbij helpen!

Hoeveel betaal ik voor de dienst?
• Categorie 1: inwoners die genieten van de verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering: 2 euro per
uur voor de eerste tien uren per maand, daarna
2,5 euro per uur.
• Categorie 2: inwoners die onder het stelsel van de
maximum factuur in de ziekteverzekering vallen:
3 euro per uur.
• Categorie 3: inwoners die niet in categorie 1 of 2 zitten, betalen 7,45 euro per uur.
Per dagprestatie betaal je ook een verplaatsingsvergoeding van 1,5 euro. In sommige gevallen betaalt het
PWA die verplaatsingsvergoeding (afhankelijk van de
categorie).

Wie kan op deze dienst een beroep doen?
Alle in de gemeente gedomicilieerde 70-plussers. Alleenstaanden krijgen voorrang. Er is een maximum van
twintig uren per maand en een minimale dagprestatie
van twee uren.
Wie zal deze taak uitvoeren?
Het PWA beschikt over een aantal medewerkers die
voor deze taak een opleiding gevolgd hebben.
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De betaling gebeurt met PWA-cheques (met een zichtwaarde van 5,95 of 7,45 euro) die op voorhand besteld
moeten worden in het PWA-kantoor. Voor de laatste
categorie kunnen de PWA-cheques ook besteld worden
bij het uitgiftekantoor van de cheques en deze cheques
kunnen fiscaal afgetrokken worden. Het OCMW past het
verschil bij tussen de prijs die je betaalt en de zichtwaarde van de cheques.

Waar kan ik terecht?
Voor mee info en aanvragen kan je terecht in het PWAkantoor (in het OCMW gebouw) - Gootje, 2: iedere
voormiddag van 8.30 tot 11.30 uur of op afspraak 09 363 76 52 (Christine Van Daele) of 0496 58 54 27
(voorzitter Els De Turck) - info@pwa-oosterzele.be – op
woensdag is het kantoor gesloten.

Activiteitenkalender oosterzele actief

Meer info over deze en andere activiteiten vind je op
www.oosterzele.be.

vrijdag 2 januari en vrijdag 3 april van 16.30 - 19.30
uur: bloedinzameling Rode Kruis Vlaanderen afdeling
Oosterzele in GILO Oosterzele - http://oosterzele.
rodekruis.be-chrismonique1@telenet.be
zaterdag 10 januari – vanaf 19 uur:
kerstboomverbranding op marktplein Schelde
windeke door de Groenbuiken. Windekenaren die zelf
geen vervoer hebben kunnen tot donderdag 8 januari
een seintje geven via kermis.windeke@gmail.com of 09
362 57 25. Dan wordt de kerstboom opgehaald.
woensdag 14 januari van 8 - 15 uur:
woensdagwandeling met vertrek aan ’t Schoolke
(Biezen 2 in Kwatrecht) – WSV Land van Rhode www.landvanrhode.be – erik-lievens@skynet.be - 1,50
euro

vrijdag 16 januari van 19.30 - 24 uur: spelavond
‘te land, ter zee en in de lucht’ – Ijzeren Hekken,
Landskouter - www.destrateeg.be - eline@destrateeg.be
- 1,5 euro

zondag 18 januari : toast literair met Leen Persijn
in parochiecentrum Balegem – Davidsfonds –
geert.delaruelle@skynet.be of 09 362 97 96 -

zondag 18 januari – 13 uur: Sint-Ceciliaviering in
salons Wellington - Koninklijke muziekvereniging Voor
God en Vlaanderland Scheldewindeke kmv.scheldewindeke@gmail.com - 35 euro
vrijdag 23 - zondag 25 januari: Damiaanactie in
Oosterzele

zondagen 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april
en 24 mei van 13.30 – 18 uur: spelnamiddagen in
Ijzeren Hekken (Landskouter): www.destrateeg.be –
eline@destrateeg.be – 1,5 euro deelnamekost
woensdag 28 januari: zitting gemeenteraad. Neem
een abonnement op de dagorde via info@oosterzele.be
zaterdag 31 januari: huis aan huis soepverkoop
Scouts Sjaloom Oosterzele op 7 februari wordt de
soep bedeeld. Meer info: Griet Sinove – griet.sinove@
pandora.be – 0472 26 95 07 – 1l: 4 euro, 2l: 7 euro
zondag 1 februari – 11 uur: nieuwjaarsbrunch bij
de bomma, met de sjampetter – Markant
2,9,16 en 23 februari – 20 uur: cursus Bollywood
in parochiezaal Gijzenzele (Kerkstraat 2) - KVLV
Gijzenzele - agnesenmarc@gmail.com – 5 euro of 3
euro voor KVLV-leden
dinsdagen 3, 10, 17, 24 februari; 3 en 10 maart:
energetics in sporthal De Kluize – KVLV
Scheldewindeke – Lieve Clinqspoor

woensdag 4 februari – 13.30 en 19 uur: culinair
taarten zonder elektriciteit – in De Rots – KVLV
Scheldewindeke – Juliette Van De Sijpe – 7 euro

zaterdag 7 februari – 15 uur: bedrijfsbezoek aan De
Zwarte Vos, Belgische topkwaliteit chocolade van Bart
De Vos - Markant
zaterdag 7 februari van 8 – 15 uur: sprokkeltocht
met vertrek aan Sint-Antoniuskring (Borsbekestraat
215, Borsbeke) – WSV Land Van Rhode vzw: www.
landvanrhode.be - erik-lievens@skynet.be – 1,5 euro
woensdag 18 februari – 14 uur: tienerworkshop
trendy naaien – in De Rots – KVLV Scheldewindeke
donderdag 19 februari – 14 uur: voordracht leuke
anekdotes in de chirurgie door dr. J.P. Gillardin –
in De Rots - www.neosvzw.be/oosterzele
zondag 22 februari: melodieën voor miljoenen in
Bozar Brussel - www.neosvzw.be/oosterzele
woensdag 25 februari – 19.30 uur: klankschalen
met Conny Vercaigne in Dikkelvenne – KVLV
Scheldewindeke
donderdag 26 februari – 20 uur: apotheker Luc
Bosmans vertelt over natuurlijke geneesmiddelen
Gezinsbond Scheldewindeke.
donderdag 26 februari: Parfum, een passie van
Lieven Debrouwer – in GC De Kluize – Davidsfonds
i.s.m. Markant – voor Davidsfonds: geert.delaruelle@
skynet.be of 09 362 97 96 – voor Markant: blondeel.
bombeke@telenet.be of 09 362 94 28. Markant-leden
betalen 5 euro, niet-leden 10 euro
donderdag 26 februari – 20 uur: concert met Tuur
Florizoone en Didier Laloy – in kunstencentrum Berg
30- theater.leenpersijn@telenet.be of 09 360 39 25 –
deelnameprijs: 14 euro/10 euro voor leden
woensdag 4 maart – 19.15 uur: kookles vegetarisch
koken in parochiezaal Gijzenzele - KVLV Gijzenzele agnesenmarc@gmail.com – 5 euro
maandag 9 maart en donderdag 19 maart – 19.30
uur: Erikabas lederen accessoires in De Rots – KVLV
Scheldewindeke – Marleen Pandelaere
donderdag 12 maart: daguitstap
www.neosvzw.be/oosterzele
donderdag 12 maart van 8 – 15 uur: Vuentecatocht
met vertrek aan De Rots (Marktplein 5, Scheldewindeke)
– WSV Land Van Rhode vzw: www.landvanrhode.be erik-lievens@skynet.be – 1,5 euro
vrijdag 13 maart - 20 uur: ‘Open avond’ in GC De
Kluize met info door Celso Quispe, Peruaanse gast
van Broederlijk Delen. Gratis - organisatie: werkgroep
inleefweek Peru. Info: Joke Scherpereel - 0470 83 54 93
zaterdag 14 (15 – 21 uur) en zondag 15 maart (1119 uur): lentebeurs GRLE in Den Amb8
(Lange Ambachtstraat 42, Oosterzele) – www.grle.be
kris.vandereecken.15343@axa-bank.be
dinsdagen 17, 24 maart, 7, 14, 21, 28 april, 5, 12, 19
en 26 mei – 20 uur: linedansen in sporthal De Kluize
– KVLV Scheldewindeke
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vrijdag 20 maart – 20 uur: theater Ik moet beter
luisteren met Nele Bauwens – in GC De Kluize – KVLV
Scheldewindeke, Femma, Markant – Meer info: Frieda
Van den Berge of voor Markant Marianne Bombeke
– 09 362 94 28 – blondeel.bombeke@telenet.be.
Groepstarief: 12 euro; extra voordeel via de drie
verenigingen.

zaterdag 21 maart vanaf 18 uur: eetfestijn bij
Scouts Sjaloom Oosterzele. Volwassenen: 15 euro,
kinderen: 10 euro – Meer info: Jana Kielemoes,
Vinkemolenstraat 56 - jana_kielemoes@hotmail.com –
0478 09 23 87
maandag 23 – donderdag 26 maart: lentekriebels
met Marijn De Valck – salons Montovani in
Oudenaarde – KVLV
dinsdag 24 maart: nacht van de geschiedenis
‘Landbouw, vandaag en naar de toekomst toe’
door Peter Van Bossuyt – in stokerij Van Damme Davidsfonds - geert.delaruelle@skynet.be of
09 362 97 96 – deelnameprijs nog te bepalen

dinsdag 24 maart: paasfeest met muzikaal duo
Heidi en Koen in Agathea (Landskouter)
www.neosvzw.be/oosterzele

donderdag 26 maart – 20 uur: theatermonoloog het
elfde gebod met Nicky Langley en live pianomuziek
van Pietro Ramman – in kunstencentrum Berg
30 - theater.leenpersijn@telenet.be of 09 360 39 25 –
deelnameprijs: 14 euro/10 euro voor leden
vrijdag 27 – zaterdag 29 maart: Goed Gevoel Ladies
Fair in Flanders Expo Gent – KVLV
woensdag 1 april – 19.15 uur: groendecoratie
paasbloemstuk - in parochiezaal Gijzenzele - KVLV
Gijzenzele - agnesenmarc@gmail.com – 3 euro +
kostprijs bloemen
vrijdag 3 april – 20 uur: Els Witte over de Eerste
Belgische Koning Willem van Oranje - Culturele
Kring Land van Rode

zaterdag 4 april van 8 – 15 uur: Bursitiatocht
met vertrek aan OC Oordegem (Oordegemdorp
29, Oordegem) – WSV Land Van Rhode vzw: www.
landvanrhode.be - erik-lievens@skynet.be – 1,5 euro

dinsdagen 7, 14 april en maandagen 20, 27 april en
4 mei – 19.30 uur: hippe rokjes – in De Rots
KVLV Scheldewindeke
zaterdag 18 april – 20 uur: voorjaarsconcert
Koninklijke muziekvereniging Voor God en
Vlaanderland Scheldewindeke in GC De Kluize kmv.scheldewindeke@gmail.com – 8 euro

dinsdag 21 april: evolutie van de wondere wereld
van de informatica – bij Claerhout Computer
Engineering (Lange Ambachtstraat 19) – Davidsfonds
– geert.delaruelle@skynet.be of 09 362 97 96 –
deelnameprijs nog te bepalen
dinsdag 21 april: theater double act in CC Nova
Wetteren - www.neosvzw.be/oosterzele

woensdag 22 april – 19 uur: bedrijfsbezoek aan
kruidenkwekerij Claus (Beerstraat 1, Kruishoutem)
- Markant

22

www.oosterzele.be

woensdag 22 april – 19.30 uur: lezing oma zijn in
2015 - in parochiezaal Gijzenzele - KVLV Gijzenzele agnesenmarc@gmail.com – 1 euro
donderdag 23 april – 14.30 uur: praatcafé KVLV
Scheldewindeke – Annie Marijsse

zaterdag 25 april – 15 uur: theater/daguitstap naar
Eeklo - Culturele Kring Land van Rode
zondag 26 april – 6 uur: dauwtrip met KVLV
Scheldewindeke

donderdag 30 april – 20 uur: klassiek concert met
Renke Van Impe (cello) en Yui Shibukawa (viool) in kunstencentrum Berg 30- theater.leenpersijn@
telenet.be of 09 360 39 25 – deelnameprijs: 14 euro/
10 euro voor leden

woensdag 6 mei – 19.15 uur: workshop cocktails@
yourplace - markant
woensdag 6 mei – 19.15 uur: groendecoratie
moederdag - in parochiezaal Gijzenzele - KVLV
Gijzenzele - agnesenmarc@gmail.com – 3 euro +
kostprijs bloemen

vrijdag 8 mei: Lankmoed - door Culturele Kring Land
van Rode i.s.m. GC De Kluize
zaterdag 9 mei vanaf 18 uur: Pastda?! bij Gidsen
Scouts Sjaloom Oosterzele – Meer info: Eline Defrance,
Nieuwstraat 12 - e.defrance@hotmail.com –
0473 29 73 30

zondag 17 mei van 8 – 15 uur: lentetocht
wisselbeker met vertrek aan parochiecentrum SintMichaël (Kloosterstraat in Sint-Lievens-Houtem) – WSV
Land Van Rhode vzw: www.landvanrhode.be - eriklievens@skynet.be – 1,5 euro
dinsdag 19 mei – 19 uur: culinair Niets gaat
verloren en toch trendy – in de Rots – KVLV
Scheldewindeke – Juliette Van De Sijpe

dinsdag 19 mei: red star line (Erika De Coster) – in
Ijzeren Hekken – Davidsfonds – geert.delaruelle@
skynet.be of 09 362 97 96 – deelnameprijs nog te
bepalen

dinsdag 19 mei – 14 uur: voordracht mijn
danslerares was vroeger een jongen-transgender
door prof. em. Robert Rubens – in De Rots www.neosvzw.be/oosterzele
woensdag 20 mei – 19.15 uur: kookles pick-nick
- in parochiezaal Gijzenzele - KVLV Gijzenzele agnesenmarc@gmail.com – 5 euro

maandag 25 mei: mei-bedevaart Oostakker - Lourdes
donderdag 28 mei – 20 uur: GODVR solotheater
met Frank De Gruyter - in kunstencentrum Berg
30- theater.leenpersijn@telenet.be of 09 360 39 25 –
deelnameprijs: 14 euro/10 euro voor leden

vrijdag 29 – zondag 31 mei: share fair weekend van
KVLV Scheldewindeke
zaterdag 30 – zondag 31 mei: weekend naar Parijs
met Markant
elke zondagvoormiddag om 9.30 uur: nordic
walking met start op Markt Scheldewindeke – KVLV
Scheldewindeke – Nicole De Bacquer

Contacteer ons

voorzitter gemeenteraad Jean-Marie De Groote
tel. 0477 55 71 97 - jmdg@telenet.be

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand &
Bevolking - Personeel - Lokale economie - Toerisme
tel. 09 362 00 10 - 0477 62 00 99
johanvandurme@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 19 tot 20.30 uur,
woensdag van 9.30 tot 10.30 uur
of na telefonische afspraak
schepen Christ Meuleman
Openbare werken - Energiebeleid &
Nutsvoorzieningen - Mobiliteit & Verkeer
tel. 0497 48 08 51
christ.meuleman@skynet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18.30 tot 20 uur
schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed, Senioren,
Gezins- en kinderopvangbeleid
tel. 0474 68 60 65
marleen.verdonck@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur

schepen Wilfried Verspeeten
Openbaar groen, Kerkhoven, Feestelijkheden
& Markten, Sport
tel. 0497 94 53 98
wilfried.verspeeten@hotmail.com
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur
schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie & ICT,
Ontwikkelingssamenwerking
tel. 0492 65 34 98
hanna.courtijn@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:
op afspraak

schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid,
Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid
tel. 09 362 74 33
jan.martens@oosterzele.be
spreekuur in het gemeentehuis:
op afspraak
schepen /ocmw-voorzitter Els De Turck
OCMW
schepenbevoegdheden: Ruimtelijke ordening,
Stedenbouw, Milieuvergunning, Huisvesting,
Land- en tuinbouw
tel. 0496 58 54 27
de.turck.els@telenet.be
spreekuur in het gemeentehuis:
maandag van 18 tot 20 uur of op afspraak
Gemeentesecretaris Borchert Beliën
afspraak via dienst Secretariaat en
onthaal: tel. 09 362 50 09

Meldingskaart
Oosterzele

Met deze kaart kun je problemen melden die
betrekking hebben op het straatbeeld.
Kruis het probleem aan.
geurhinder
zwerfvuil
sluikstort
rijweg
beplanting
parkeren
lawaaihinder
ongedierte
andere

fietspad
onkruid
snelheid
hondenpoep
voetpad
speelplein
verkeersbord
verkeerslicht

Geef zo mogelijk de exacte locatie aan
(vb. huisnummer)

Toelichting 

Je persoonlijke gegevens
Naam

Voornaam
Adres 		

Telefoon/gsm
e-mailadres

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.
Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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EEN ‘KNALLENDE’
NIEUWJAARSNACHT’?
WEL MET DEZE 7 TIPS!
2015 staat voor de deur … De laatste
jaren wordt in november en december
telkens meer en meer vuurwerk verkocht.
Al dat vuurwerk gaat natuurlijk de lucht
in op 31 december. In de agenda van
de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een ‘zwarte dag’
beschouwd. Enkele tips 3

Om alles veilig te laten verlopen, werd het
afsteken van vuurwerk en het oplaten van
wensballonnen geregeld in de algemene
politieverordening (GAS-reglement) 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koop enkel wettelijke en veilige producten
Kies bij voorkeur siervuurwerk.
Knalvuurwerk - vuurwerk dat ontploft,
zoals strijkers en piraten - is altijd gevaarlijk.
Ook gevaarlijk zijn vuurfonteinen,
bijvoorbeeld op taarten. De temperatuur van
zo’n fontein loopt snel op tot 800° Celsius.
Knutsel NOOIT zelf vuurwerk in elkaar.
Gebruik geen alcohol als je van plan bent
vuurwerk af te steken.
Vuurwerk dat niet afging,
niet opnieuw proberen aan te steken.

WAT STAAT ER IN HET GAS-REGLEMENT?
• Het is verboden om op openbaar of privaat domein om het even welk vuurwerk af te steken
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan,
na advies van de brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. In deze toelating kunnen
bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
• Uitzondering: voor het afsteken van vuurwerk op privaat domein op nieuwjaarsnacht tussen
middernacht en 1 uur is geen voorafgaande toestemming van de burgemeester of zijn
afgevaardigde vereist (art. 2.1.11 §2)
• Het oplaten van wensballonnen is verboden (art. 2.1.11 §2)
• Je vindt het GAS-reglement via www.oosterzele.be

