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Beste Oosterzelenaren,

De beleidsperiode is meer dan de helft voorbij. We zijn er nu al 
van overtuigd: deze beleidsploeg zal een mooi rapport kunnen 
voorleggen. Resultaten die hoopgevend zijn voor de toekomst en 
perspectief bieden aan elke inwoner van onze gemeente.

Uiteraard is niet alles rozengeur en maneschijn. Er zijn 
problemen, maar die pakken we aan. En dat blijven we doen. Het 
gemeentebestuur werkt elke dag keihard om ‘leven in Oosterzele’ 
aangenaam en betaalbaar te houden. Er zijn perioden geweest dat 
besturen eenvoudiger was dan nu. De �inanciële middelen zijn niet 
onbeperkt en de Gemeente krijgt steeds meer taken uit te voeren, 
zonder dat er centen meekomen.

Maar toch, laat ons wel wezen, ondanks het feit dat er mensen zijn die 
nooit tevreden zijn en altijd zure opmerkingen klaar hebben, is het 
toch goed leven in Oosterzele?

Dit bestuur blijft investeren in zorg, veiligheid, mobiliteit, milieu, 
jeugd, cultuur, sport, ontspanning, … en dit heel doelbewust. Er 
moesten keuzes gemaakt worden. De investeringen die Oosterzele op 
de schouders nam - en a�betaalt - zijn netjes verdeeld over een derde 
‘zorg’, een derde ‘mobiliteit’ en een derde ‘patrimonium’. En daar 
moeten we het nu mee doen, want we verhogen de belastingen niet.

De doortocht Scheldewindeke - Moortsele is voltooid (op het 
schadegeval aan de beek in Moortsele na), er wordt hard gewerkt 
om de wegenis van de zorgsite in Groot Bewijk zo snel mogelijk 
te kunnen aanvatten, we plaatsen camera’s voor meer veiligheid 
(dieven en wegpiraten), samen met onze vele vrijwilligers maken 
we werk van groene milieuvriendelijke wegbermen met bomen als 
het kan (zowel in de wijken als in de verbindingsstraten als in de 
kouterwegels), we steunen de verenigingen via de adviesraden met 
subsidies en accommodatie, …

Als we dit alles vergelijken met mensen en volkeren die echt in de 
miserie zitten, oorlog en honger kennen, dan kunnen we op de titel 
boven dit stuk enkel ‘ja’ antwoorden. 

Om dit nog eens extra te benadrukken nodig ik u namens het 
gemeentebestuur dan ook van harte uit om in het weekend 
van zaterdag 9 en zondag 10 juli deel te nemen aan een pak 
activiteiten. Dit alles in het teken van ‘25 jaar speelpleinwerking’ 
op zaterdagnamiddag, ‘het feest van de Vlaamse gemeenschap’ 
op zaterdagavond en ‘25 jaar partnerschap met Oberkirch (D)’ op 
zondag. Alles rond en in GC De Kluize en enkel de sneukelkaarten zijn 
te betalen. Van het kinderfeest en het avondfeest op zaterdag én de 
Oberkirch-ontvangst op zondagvoormiddag kan u gratis genieten.

Tot dan!

Jan Martens
schepen voor Financiën, Milieu-, Afval- & Duurzaamheidsbeleid, 
Gebouwen (AGB), Jumelages, Sociale Veiligheid

Het gaat toch goed in Oosterzele?

COLOFON
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Wijkwerking Oosterzele: wie en wat?

Windekekouter 54 in Oosterzele 
09 363 73 73 - fax 09 363 73 90 
wijkwerking.oosterzele@politie5418.be
Bij afwezigheid van de wijkinspecteur, spreek een 
boodschap in. Voor dringende oproepen, bel 101!

Voor alle meldingen en niet-dringende of -levens-
bedreigende problemen kan je terecht bij jouw 
wijkinspecteur. Enkele voorbeelden:
• Burenmoeilijkheden, gezinsproblemen 

(met partner, kinderen of verwanten), ...
• Alle vormen van overlast zoals geluidsoverlast, 

zwerfvuil, problemen met jongeren, ...
• Meldingen van problemen i.v.m. 

straatinfrastructuur, achtergelaten �ietsen, …

De wijkinspecteur komt naar je toe:
• Wij luisteren naar je klachten en opmerkingen en 

trachten een oplossing te bieden.
• Wij sporen kleine ontluikende con�licten op en 

proberen vooral te bemiddelen.
• Wij contacteren je voor het uitvoeren van 

opdrachten van het parket (bv. als je verhoord moet 
worden als getuige van een ongeval).

• Wij komen ter plaatse bij nieuwe inwoners voor de 
woonvaststelling.

• Wij zijn maximaal in de buurt aanwezig ter 
bevordering van het veiligheidsgevoel.

• Wij informeren je en kunnen je zo doorverwijzen 
naar de juiste diensten (vrederechter, justitiehuis, 
slachtofferhulp, …)

Openingsuren onthaal Oosterzele
Maandag 14 tot 20 uur
Dinsdag GESLOTEN
Woensdag 13 tot 17 uur
Donderdag GESLOTEN
Vrijdag 9 tot 12 uur
Zaterdag GESLOTEN
Zondag GESLOTEN

Volg onze politiezone ook via
www.politie5418.be
www.facebook.com/politie5418
www.twitter.com/politie5418

Hoofdinspecteur
Valerie Ducheyne 
valerie.ducheyne@politie5418.be

Inspecteur 
Sigrid De Boeck
sigrid.deboeck@politie5418.be

Inspecteur 
Katy De Bondt
katy.debondt@politie5418.be

Inspecteur 
Kimberley De Lust
kimberley.delust@politie5418.be

Inspecteur 
Alain De Spiegeleire
alain.despiegeleire@politie5418.be

Inspecteur 
Michaël Stuer 
michael.stuer@politie5418.be

Johan Schillewaert 
assistent wijk Oosterzele  
johan.schillewaert@politie5418.be



4 www.oosterzele.be

Terugbetaling activiteiten door het ziekenfonds
Neemt je kind deel aan de speelpleinwerking, grabbelpas of aan een sportkamp? Dan kan je, a�hankelijk van 
het ziekenfonds, een terugbetaling van het inschrijvingsgeld krijgen. Alle informatie en de formulieren zijn 
te verkrijgen bij het ziekenfonds.

Breng je formulier zeker binnen bij de dienst Sport & Jeugd voor het einde van de zomervakantie. 
Na de zomervakantie kan je het ingevulde formulier terug ophalen in de sporthal.

Sportgala 2016: een succes! 
Met ruim 300 waren jullie, de inwoners met interesse in en een hart voor sport. Afgelopen sportgala op 3 juni mag 
dus weer een succes genoemd worden!

SPORT EN JEUGD
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Presentatrice Hilde Van Malderen 
in gesprek met Jolien D’Hoore

Kevin Van Hove
sportlaureaat 2016

Luna Renders  
sportbelofte 2016
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Kindernamiddag 9 juli - wat staat er op het programma? 

In de kijker: Modern Art

Op zaterdag 9 juli a.s. viert Oosterzele feest en daarbij 
vergeten we de kinderen zeker niet! Alle kinderen 
van 4 tot 12 jaar zijn onder begeleiding van hun 
ouders, grootouders, ... meer dan welkom op onze 
kindernamiddag van 13 tot 17 uur.

Op de site rond Sporthal De Kluize zal er heel wat leuke 
animatie zijn: springkastelen, grime, gekke kapsels, 
ballonnenplooien, zoektocht, …

We voorzien voor de kinderen een lekker ijsje terwijl de 
ouders, grootouders, … kunnen relaxen op het terrasje 
van de monitoren van de speelpleinwerking.

Mis zeker onze leuke afsluiter niet! Om 16 uur is er het 
live optreden van Reginald en de BosBeesten. Reginald 
en de BosBeesten is een feestband voor kids. Het wordt 
een feestelijke dag, met liedjes over kampioen zijn, maar 
ook over knoeien in de keuken, liedjes over jarig zijn, 
over zin in frietjes en over de hik wanneer je te gulzig 
bent. Kom je mee swingen en zingen?

Begin dit jaar namen twee Oosterzelenaren - 
Brecht De Moor (zanger en gitarist) en Karel De 
Clercq (drum en zang) - deel aan De Nieuwe Lichting 
op StuBru. Dat deden ze met hun band Modern Art: 
een poprock-band met meerstemmige zang. 
Ze eindigden bij de laatste acht �inalisten maar 
wonnen helaas de �inale niet.

Wie is Modern Art?
Zelf noemen ze zich een combinatie tussen Elliott 
Smith, Phoenix en The Zombies. De band bestaat uit:

• Brecht De Moor - gitaar, stem
• Toon Daelman - gitaar, stem
• Karel De Clercq - drum, stem
• Sven Sabbe - bass, stem
• Jonas Bruyneel - gitaren

Modern Art mocht al optreden op festivals als 
Boomtown, Crammerock en Dranouter Aan Zee 
en ze stonden ook al op het podium van Ancienne 
Belgique en Vooruit. Vorig jaar vergastten ze nog 
het ‘eigen publiek’ op het podium van onze eigenste 
parkconcerten in de pastorietuin van Moortsele.
In 2015 namen ze ook al enkele nummers op met 
Reinhard Vanbergen (gekend van Das Pop, The 
Happy). Het New Yorkse MTV Iggy plaatste Modern 
Art op hun lijst van meest beloftevolle Belgische 
bands. Een hele eer als je bedenkt dat ze daar tussen 
namen als Stromae, Melanie de Biasio en Netsky 
staan!

Wie hen graag nog eens live aan het werk ziet, 
kan op 9 juli terecht op Rock Waregem - 
Tickets en info via www.rockwaregem.be.
Meer over Modern Art vind je op 
http://vi.be/modernart.

v.l.n.r. Toon, Karel, Sven, Jonas, Brecht - Foto: Jokko
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Zonder vergif wordt het gezonder!

Pesticiden zijn chemische producten die ontwikkeld 
werden om bepaalde organismen (kruiden, zwam-
men, insecten, …) onder controle te houden of te 
verdelgen.
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, 
bv. voor de waterkwaliteit en onze waterreserves. Op 
veel plaatsen worden pesticiden gevonden, zowel in 
het ondiepe grondwater als in het oppervlaktewater. 
Drinkwatermaatschappijen moeten extra zuiveren om 
drinkbaar water te kunnen aanbieden.

Er is niet enkel de invloed op het water, maar ook op 
de verscheidenheid in het milieu. Soorten planten 
verdwijnen waardoor bepaalde insecten het moeilijk 
krijgen. Dit verstoort de voedselketen, met alle 
gevolgen van dien. Een mooi voorbeeld is de massale 
sterfte van de bijen. Bijen zijn een heel belangrijke 
schakel in onze voedselvoorziening. Zonder bijen is er 
geen bestuiving en zijn er dus geen vruchten. Er zijn 
verschillende oorzaken voor de massale bijensterfte, 
maar het gebruik van pesticiden is er zeker een van. 

Oosterzele heeft het charter bij-vriendelijke gemeente 
ondertekend. Dit betekent ondermeer dat het 

openbaar domein pesticidenvrij wordt onderhouden. 
Dit is trouwens wettelijk verplicht sinds 1 januari 
2015. Uiteraard is het effect veel groter als ook de 
inwoners en de landbouwers van deze werkwijze 
kunnen overtuigen worden. Neem zeker eens een 
kijkje op www.weekvandebij.be en verneem hoe je kijkje op www.weekvandebij.be en verneem hoe je 
van de tuin een bijenrestaurant kan maken.

Ook de gezondheid van de mens is gebaat bij het Ook de gezondheid van de mens is gebaat bij het 
verminderde gebruik van sproeimiddelen, vooral van verminderde gebruik van sproeimiddelen, vooral van 
kinderen en ouderen met een zwakkere gezondheid. kinderen en ouderen met een zwakkere gezondheid. 
Gezondheid is een kostbaar goed, waar we met z’n 
allen zorg moeten voor dragen!

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Onderhoud van bermen, greppels en trottoirs

De gemeentelijke diensten gebruiken sinds 1 januari 
2015 geen pesticiden meer. Dit betekent een nieuwe 
werkwijze bij het onderhouden van de publieke 
ruimte, ook voor u.

De algemene politieverordening met zonale 
gelding stelt dat iedereen binnen de bebouwde kom 
het voetpad, de berm en de greppel voor zijn al dan 
niet bebouwde eigendom proper moeten houden. Ook 
aan onbebouwde terreinen, braakliggende gronden 
en onbebouwde gedeelten van eigendommen, moet 
regelmatig onderhoud gebeuren zodat geen hinder 
ontstaat. Wie dit graag nog eens naleest kan terecht 
op www.oosterzele.be, wonen, veiligheid, politie.

We rekenen op alle Oosterzelenaren om het voetpad, 
de greppel of de berm die rechtstreeks grenst aan hun 
eigendom kruidvrij te houden, zonder het gebruik 
van pesticiden. Op die manier kan de Gemeente zich 
concentreren op de open locaties en delen zonder 
bewoning.
Een voetpad proper houden zonder pesticiden is 
geen moeilijke opdracht. Er bestaan voldoende 

alternatieven zoals regelmatig vegen of borstelen. 
Op die manier ontstaat er geen ophoping 
van organisch materiaal en vindt kruid geen 
voedingsbodem.

Samen maken we van Oosterzele een �ijne plek om 
te wonen, te werken en te genieten!

Door aan duurzaam 
bermenbeheer te doen, 
bloeien er allerlei 
bloemen in de bermen. 
Dat zorgt er ook voor 
dat bijen zich kunnen 
voeden.
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“Geen zwerfvuil in mijn muil!”

Het fenomeen is gekend: weggebruikers gooien blikjes, 
papiertjes, plastiek �lesjes en peuken en ander afval 
achteloos in de berm. We kunnen het soms zo gek niet 
bedenken, of we vinden het langs de kant van de weg. 
Deze dumping gebeurt vaak in landelijk Oosterzele, 
waar niemand het ziet. En laat dat nu net ook de 
plaatsen zijn waar onze landbouwers hun dieren 
houden en het voedsel kweken.

Sommige mensen beseffen wel dat het geen zicht is, 
allerlei troep in de berm. Het blikje wordt dan maar 
met een brede zwaai diep in een weide gegooid. Uit het 
oog, is uit het hart en daarmee is de kous af, denken 
ze ... 

Wat ze niet beseffen, is dat deze lege blikjes heel wat 
ellende kunnen opleveren voor de boer. De huidige 
hakselmachines hakselen niet enkel gras, maar 

verpulveren eveneens deze metalen voorwerpen. Op 
die manier komen lege blikjes als metaalscherven 
terecht in het voedsel van de dieren. De vlijmscherpe 
deeltjes veroorzaken wonden, maagperforaties of 
hartritmestoornissen bij de dieren, met de dood tot 
gevolg! Zo een sterfgeval betekent niet enkel een 
pijnlijke dood voor het dier, maar ook een �inanciële 
aderlating voor de boer. Zijn dieren zijn immers zijn 
broodwinning.

Oosterzele juicht toe dat haar landelijke wegen 
gebruikt worden door wandelaars en �ietsers. 
Landbouw en zachte recreatie zijn goed te combineren 
en deze troeven wil de Gemeente zeker blijven 
promoten. Genieten kan echter enkel in een niet-
vervuilde, schone omgeving.

Om die reden willen we dan ook respect vragen voor 
het publieke landschap en ook voor de mensen die 
voor hun broodwinning van dit landschap a�hankelijk 
zijn. Bovendien is het achterlaten van afval, hoe klein 
ook, een vorm van sluikstorten waarop zware boetes 
staan. Oosterzele werkt trouwens voortdurend aan het 
verhogen van ‘de pakkans’.

“Maak alle koeien, paarden, schapen en geiten blij!
Gooi uw vuil niet meer in de wei.”

Noteer alvast: 
Zondag 25 september: Toeren bij de boeren. 
De gekende �ietstocht langs de land- en 
tuinbouwbedrijven waar je iedere tussenstop een 
hapje of drankje krijgt.
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Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD)

Filiaal Oosterzele
Afdeling Muziek: in Gilo en bibliotheek, 
Stationsstraat 17, 9860 Scheldewindeke
Afdeling Dans: in Vrije Basisschool, Pelgrim 48, 
9860 Scheldewindeke
www.samwdzottegem.be - 09 364 64 35 - 
oosterzele@samwdzottegem.be

Vakantie
Onze academie heeft net als alle andere onderwijs-
instellingen vakantie vanaf vrijdag 1 juli tot en met 
woensdag 31 augustus.

Aanbod opleidingen

Dansafdeling (vanaf tweede kleuterklas)
• Kleuterdans (vanaf tweede kleuterklas): op een 

speelse en creatieve manier maken de kleuters van 
4 en 5 jaar kennis met dans. Stap voor stap leren 
de kinderen de wondere danswereld ontdekken 
onder begeleiding van enthousiaste lesgevers. Het 
dansplezier en expressie van het kind vormen de 
basis waarmee gewerkt wordt. Alle muziekstijlen 
komen aan bod waardoor zelfs onze allerkleinsten 
echte danskriebels voelen!

• Dansinitiatie (vanaf het eerste leerjaar): Leerlingen 
van het eerste en tweede leerjaar leren op een zeer 
gevarieerde manier de bewegingsmogelijkheden van 
hun lichaam ontdekken en beheersen. Er zijn heel 
vaak themalessen, er worden echte choreogra�ieën 
aangeleerd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
van de kinderen is zeer belangrijk. Het is als het ware 
proeven van de verschillende dansstijlen.

• Algemene bewegingsleer en Artistieke training 
(vanaf het derde leerjaar): lessen in klassiek ballet 
en choreogra�ieën al dan niet gelinkt aan het klassiek 
ballet, jazz ballet, moderne dans, musical, streetdance, 
... 

Bij artistieke training gaat er extra aandacht naar 
inleving en uitstraling en het dansante aspect.

• Hedendaagse dans (vanaf het eerste middelbaar): 
De leerlingen leren om de technieken te versterken 
en eveneens los te laten. We baseren ons op allerlei 
stijlen als graham, cunningham, horton, … Emotie, 
verhalende achtergrond, abstracte stukken. De 
leerlingen krijgen een heel ruime kijk op de 
hedendaagse en moderne danswereld.

• Klassieke dans (vanaf het eerste middelbaar): 
Tijdens deze lessen wordt de reeds aangeleerde 
techniek uit de lagere graad verder uitgediept. De 
balletoefeningen worden dansanter en nieuwe fysieke 
uitdagingen presenteren zich. Lenigheid, coördinatie 
en lichaamsbewustzijn zijn onmisbaar om als een 
echte balletdanser of ballerina te kunnen evolueren.

• Hiphop: een dansstijl die om veel energie, creativiteit 
en ritmegevoel vraagt. Het begon allemaal in de 
achterstandswijken van The Bronx en Brooklyn 
in New York waar Afro-Amerikanen en Latino’s 
een nieuwe rebelse dansstijl lot leven wekten. Wat 
hiphop zo speciaal en populair maakt, is dat er geen 
standaard regels of technieken zijn. Iedereen kan zijn 
eigen versie van hiphop dans creëren

Aanbod muziekafdeling 
(vanaf 8 jaar):
• Instrumenten: accordeon - altviool - cello - 

contrabas - dwars�luit - fagot - gitaar - harp - hobo - 
hoorn - klarinet - koper - orgel - piano - piccolo - 
saxofoon - slagwerk - viool - zang

• algemene muzikale vorming (vanaf het derde 
leerjaar): zingend kennismaken met muziek, 
ontwikkelen van ritmisch gevoel en muzikaal gehoor, 
noten lezen en schrijven, hedendaagse kinderliederen 
in samenzang.

• samenspel en algemene muziekcultuur (vanaf 
middelbare graad)

Woordafdeling 
(vanaf acht jaar, enkel in Zottegem)
• Algemene verbale vorming (lagere graad jongeren)
• Drama (middelbare graad jongeren)
• Verteltheater (middelbare en hogere graad)
• Toneel (middelbare en hogere graad)
• Repertoirestudie (hogere graad)
• Welsprekendheid (middelbare en hogere graad)
• Verbale vorming (volwassenen)
 
Uurroosters
De uurroosters voor dans en AMV worden op 
maandag 27 juni gepubliceerd op
 www.samwdzottegem.be

ONDERWIJS
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Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD)

Inschrijvingen

Alle inschrijvingen vinden omwille van organisatorische 
redenen plaats in de hoofdschool:
SAMWD Zottegem, Firmin Bogaertstraat 12, 9620 
Zottegem

Op afspraak (maak een afspraak vanaf woensdag 15 
juni 2016) via www.samwdzottegem.be/inschrijvingen)
• van maandag 27 juni tot en met woensdag 6 juli
• van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 

september

Zonder afspraak
Van maandag 5 tot en met vrijdag 30 september:
• maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur
• zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Tarieven
-18 jaar: 63 euro of 41 euro bij een 2de inschrijving
18-24 jaar: 126 euro (enkel lessen mogelijk in 
Zottegem)
+24 jaar: 301 euro (enkel lessen mogelijk in Zottegem, 
bij recht op verminderd tarief: 126 euro, voorwaarden: 
zie website)

Volg ons op facebook via samwd zottegem: 
foto’s, �ilmpjes, af�iches, aankondigingen, evenementen, 
… van het �iliaal en de hele academie.

 

Muziek Woord Dans

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EE
R

ST
E 

 JA
A

R
 

T
W

EE
D

E 
JA

A
R

 
D

ER
D

E 
JA

A
R

 
V

IE
R

D
E 

JA
A

R
 

Lagere 2D  maandag  16.30-18.00   
   donderdag  16.30-17.30  
  
Lagere 2E  woensdag  14.30-16.00  
   zaterdag  10.30-11.30 

Lagere 3C  woensdag  16.00-17.30  
   zaterdag  11.30-12.30 
 
Lagere 3D  maandag  18.00-19.00   
   donderdag  17.30-19.00  

Lagere 4C  woensdag  17.30-19.00  
   zaterdag  08.30-09.30   
 
Lagere 4D  dinsdag  17.30-19.00   
   vrijdag   18.00-19.00  

Lagere 1D  dinsdag  16.30-17.30      
   vrijdag   16.30-18.00   
 
Lagere 1E  woensdag  13.00-14.30  
   zaterdag  09.30-10.30   

Stedelijke Academie voor Muziek Woord Dans Zottegem     www.samwdzottegem.be  

Zottegem 
Firmin Bogaertstraat 12 
9620 Zottegem 
09 364 64 36 
info@samwdzottegem.be 

Filiaal Oosterzele 
Stationsstraat 17 (muziek) | Pelgrim 48 (dans) 
9860 Scheldewindeke  
09 363 76 30 
oosterzele@samwdzottegem.be 
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4 en 5-jarigen  donderdag  16.30-17.30 

Kleuterdans voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas. 

Lagere 1   woensdag  13.30-14.30 

   of  donderdag  17.30-18.30 

Dansinitiatie voor kinderen uit het 1ste leerjaar.  

Lagere 2   woensdag  13.30-14.30 

   of donderdag  17.30-18.30 

Dansinitiatie voor kinderen uit het 2de leerjaar. 

Lagere 3 woensdag 15.30-16.30 ballet 

  woensdag 16.30-17.30 artistieke training (choreo) 

Voor kinderen uit het 3de leerjaar. 

Lagere 4 woensdag 15.30-16.30 ballet 

  woensdag 16.30-17.30 artistieke training (choreo) 

Voor leerlingen die reeds L3 gedaan hebben. 
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Lagere 5 woensdag 14.30-15.30 ballet  

  donderdag 18.30-19.30 artistieke training (choreo) 

Voor leerlingen die reeds L4 gedaan hebben. 

Lagere 6 woensdag 14.30-15.30 ballet 

  donderdag 18.30-19.30 artistieke training (choreo) 

Voor leerlingen die reeds L5 gedaan hebben. 

Middelbare graad 

1° uur  woensdag 18.45-19.45 artistieke training (choreo) 

2° uur  woensdag 19.45-20.45 klassieke dans  

       of  donderdag 19.30-20.30 hedendaagse dans 

 
Stedelijke Academie voor Muziek Woord Dans Zottegem     www.samwdzottegem.be  

Zottegem 
Firmin Bogaertstraat 12 
9620 Zottegem 
09 364 64 36 
info@samwdzottegem.be 

Filiaal Oosterzele 
Stationsstraat 17 (muziek) | Pelgrim 48 (dans) 
9860 Scheldewindeke  
09 363 76 30 
oosterzele@samwdzottegem.be 

 woensdag  17.45-18.45  Voor leerlingen dans L5-L6-MG 
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KINDERNAMIDDAG
25 jaar Speelpleinwerking
van 13 tot 17 uur
Site De Kluize Oosterzele
16 uur: optreden van Reginald 
en de Bosbeesten

25 jaar partnerschap 
met Oberkirch (D)
Ontvangst gasten 

deelname aan 
volksfeest

om 20 uur
optreden van

Oosterzele FEEST!
om 18.30 uur, met drank en hapjes
Site De Kluize Oosterzele
Voordeelsneukelkaarten
voor drank en hapjes
volwassenen aan 8 euro, kinderen aan 4 euro

1

2

3

4

zaterdag

9
juli

Gratisfeest
vooriedereen!

Te koop in:
• Bibliotheek
• GC De Kluize
• Infobalie gemeentehuis
• Gemeentelĳke verenigingen

Feesten tot in de late uurtjes
met Vlaamse en internationale klassiekers van The Rolling
Stones, Deep Purple, De Kreuners, Lou Reed, Gorki,
The Beatles, Noordkaap, Elvis Presley, Queen, Abba, 
Golden Earring, Bruce Springsteen, Michael Jackson, ... v.u
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Vrije toegang

11juli 2016 200x285_Pub 11 juli  11/05/16  16:46  Pagina 1
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PARKCONCERTEN
04|08

iedere donderdagavond in augustus om 20.30 uur
pastorietuin Moortsele | Sint-Antoniusplein 10 | gratis toegang

MOONAIMOONAIMOONAI

STOOMBOOTSTOOMBOOTSTOOMBOOT

OLDOLDOLD SALTSALTSALT

iedere donderdagavond in augustus om 20.30 uur

cultuurcafé 
De Kluize

PEOPLEPEOPLEPEOPLE

Speelplein Oosterzele

11|08

18|08

25|08

WHITEWHITEWHITE VANVANVAN MENMENMEN

Vernieuwing concessies cultuurcafé De Kluize 
en cafetaria sporthal De Kluize

De uitbaters van het cultuurcafé en van de cafetaria 
van de sporthal voor de komende negen jaar, zijn 
bekend. Frank De Roeck zal net zoals de voorbije 
jaren aan het roer blijven in de cafetaria van de 
sporthal. In GC De Kluize doopt Jan Van Hecke het 
praatcafé om tot cultuurcafé. Jan levert ook de 
dranken aan voor de zalen die in de schoot van het 
autonoom gemeentebedrijf worden verhuurd: het 
gaat om theaterzaal, foyer en polyvalente zaal van 
het GC, Den Amb8, Het Ijzeren Hekken en GC De 
Ganck.
We wensen beide zaakvoerders veel succes!

De openingsuren en contactgegevens
Cafetaria sporthal De Kluize, Sportstraat 5: 
open van maandag tot vrijdag van 18 uur tot 1 uur, 
op woensdag vanaf 15 uur | Frank De Roeck | 
09 362 48 92 
Cultuurcafé De Kluize, Sportstraat 3: 
open elke donderdag vanaf 17 uur (voorlopige 
regeling) | Jan Van Hecke | 0498 650 657

Advertentie
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BESTUUR

Kinder- en jeugdboekenjury 
Lees je graag?
Wil je graag nieuwe boeken ontdekken?
Wil je je mening delen met leeftijdsgenoten?
Word dan lid van KJV!

We komen een aantal keren samen voor een toffe 
babbel over de gelezen boeken. Je kan deelnemen vanaf 
5 t.e.m. 16 jaar. We starten met nieuwe groepen in 
september 2016.

Meer info? anneleen.verfaillie@oosterzele.be

Kalender bib najaar 2016
13 oktober: voordracht OKRA ‘Kennismaking met 
de nieuwe media’
15 oktober: familievoorstelling ‘Verloren’ van 
Kopergietery
19 oktober: lezing ‘Hoe werkt ons brein?’
20 en 27 oktober: workshop ‘Knutselen aan je 
koers�iets’
27 oktober: regiovertelsessie ‘Oost-Vlaamse 
volksverhalen’
10 november: lezing ‘De archieven van de 
Judeocide in België’
17 november: Kof�ie+ ‘De werking van de 
magistratuur in O.-VL.’
17 november: workshop ‘Gezond eten, 
gemakkelijker dan je denkt’

Workshop BoekGoesting: Help! Ik ben 
een tiener met een schrij�kriebel!

Je bent een echte boekenwurm, een letterfretter 
en niet vies van een verhaal? Je wil graag 
experimenteren, tips opslorpen en je pen nog pittiger 
maken? Dompel je dan drie heerlijke voormiddagen 
onder in de wondere wereld van ‘Het Schrijven’.

Prijs: 75 euro, lesmateriaal en muzedrankje 
inbegrepen - 29 + 30 +31 augustus van 9.30 tot 
12.30 uur. Max. 10 tieners tussen 12 en 16 jaar. 
In de bib Oosterzele. Inschrijven via 
nathalie.stroobant@hotmail.com - 0486 03 43 99 - 
www.nathaliestroobant.be/boekgoesting

SAVE THE DATE!
vrijdag 7 oktober: openingsavond 
bibliotheekweek met Bent Van Looy
woensdag 12 oktober: auteurslezing Lize Spit

Wil je je mening delen met leeftijdsgenoten?

Wissel gemeenteraad en Raad van beheer 
AGB De Kluize

Gemeenteraadslid Marjolein De Spiegeleire 
(ona�hankelijk raadslid) neemt tijdelijk afstand van 
haar mandaat als gemeenteraadslid. Dat gebeurt 
omwille van studieredenen en tot zo lang zij haar 
mandaat opnieuw wil opnemen. Jan Bogaert (Open 
Vld plus) zal haar vervangen tijdens de periode van 
afwezigheid.
Het gemeentebestuur ontving het ontslag van 
Lucien De Mulder en Paul Cottenie, bestuursleden 

(CD&V) binnen de Raad van Bestuur van Autonoom 
Gemeentebedrijf De Kluize. Zij worden vervangen 
door Pieter-Jan Keymeulen en Ingrid Boulaert.

De contactgegevens van de nieuwe mandatarissen 
zijn te raadplegen via www.oosterzele.be en 
www.gcdekluize.be. Gemeente Oosterzele bedankt de 
afscheidnemende mandatarissen voor hun inzet en 
wenst hen en hun vervangers alle succes toe.
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Studiedag Minder Mobielen Centrale 

Wat is een Minder Mobielen Centrale?
Dit is een dienstverlening aangeboden door de 
gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het 
doel is om verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden 
aan mensen met een laag inkomen en een beperkte 
mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit 
hun sociaal isolement. Het gaat hier vaak om oudere 
mensen, mensen met een handicap, of mensen met een 
laag inkomen die geen wagen bezitten en zich geen 
taxi kunnen veroorloven. De ritten die aangevraagd 
worden door de leden van de Minder Mobielen 
Centrales zijn vaak voor familiebezoek, boodschappen, 
een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter of voor 
administratieve zaken naar het gemeentehuis.

De leden vragen de ritten 48 uur op voorhand aan. Dit 
laat de centraleverantwoordelijke toe om een geschikte 
chauffeur te vinden. Op het afgesproken tijdstip komt 
de chauffeur het lid ophalen aan de woonplaats en 

verzorgt het gevraagde traject. Aan het einde van de rit 
betaalt het lid de onkostenvergoeding voor het aantal 
gereden kilometers.

In mei 1998 startte de MMC Oosterzele met zes 
chauffeurs en tien leden; in 2016 zijn er negen 
chauffeurs en 58 leden (zie tabel onderaan).

Lid worden?
Heb je problemen om je te verplaatsen? Dan kan je een 
beroep doen op de Minder Mobielen Centrale!
Voor een bedrag van 10 euro/per jaar of 5 euro/zes 
maanden (vanaf 1 juli) kan je als lid telefonisch ritten 
aanvragen bij de centrale van de gemeente waar je 
bent ingeschreven. Deze aanvragen gebeuren 48 uur 
op voorhand. De onkostenvergoeding die je aan de 
chauffeur betaalt is gemiddeld 0,30 euro/km. Deze 
dienstverlening is mogelijk dankzij vrijwilligers.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Wanneer je lid wil worden van de Minder Mobielen 
Centrale moet je aan enkele voorwaarden voldoen. 
Zo mag je inkomen niet hoger zijn dan twee keer het 
lee�loon (R.M.I.) en je kan geen gebruikmaken van het 
openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of 
handicap.

Getuigenissen van leden
“Ik gebruik de Minder Mobielen Centrale omdat ik geen 
kinderen heb en zelf niet meer met de auto durf te rijden. 
Op die manier heb ik toch nog sociale contacten. De 
chauffeurs zijn vriendelijk en zeer behulpzaam en altijd 
stipt. Ik zou ze niet meer kunnen missen.”

OCMW EN WELZIJN

 Aantal kilometers Aantal ritten Aantal leden Aantal chauffeurs
Start mei 1998 1 506 44 10 6
1999 6 627 209 24 7
2000 5 658 159 33 7
2001 6 718 228 18 8
2002 6 718 224 24 11
2003 8 424 207 25 11
2004 8 634 294 36 9
2005 9 778 268 34 11
2006 7 922 255 36 8
2007 13 878 377 44 7
2008 12 986 369 37 7
2009 10 591 422 39 7
2010 19 299 613 41 7
2011 22 772 838  51 7
2012 21 200 992 47 7
2013 28 800 1 374 55 9 (2 personen gestopt)
2014 24 996 1 461 55 8
2015 30 696 1 026 58 9

Vrijwillige chauffeurs en medewerkers van het OCMW woonden 
de studiedag MMC in GC De Kluize bij
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“Ik ben zeer vele jaren actief in het verenigingsleven 
(jaartallen). Ook nu nog mis ik geen enkele vergadering 
of activiteit. Dit is alleen maar mogelijk, dank zij 
de Minder Mobielen Centrale, gelet op mijn ernstig 
mobiliteitsprobleem. De vrijwillige en uiterst behulpzame 
chauffeurs brengen mij stipt waar ik zijn moet. Ook de 
administratieve dienst is correct en gedienstig aan de 
telefoon.”

“Ik heb de Minder Mobielen Centrale leren kennen 
via mijn begeleiding. Ze verlenen uitstekende hulp 
aan mensen met een mobiliteitsprobleem. Als ik deze 
vrijwilligers niet zou hebben, zou ik niet weten hoe ik 
dagelijks op de plaats van mijn behandeling zou geraken.”

“Sommige chauffeurs liggen me wel iets beter dan andere, 
maar ze brengen me allemaal heel bereidwillig waar ik 
moet zijn en klachten heb ik helemaal niet.”

“Zowel de chauffeurs als de administratieve dienst zijn 
zeer dienstvaardig.”

Wil je vrijwillige chauffeur worden?
Ben je enkele uren per week vrij? Wil je graag mensen 
rondom je helpen? Sluit je dan aan bij Minder Mobielen 
Centrale Oosterzele. De mensen die rijden voor de 
MMC zijn vaak jong gepensioneerden, huisvrouwen, 
werklozen, … De activiteit is onbezoldigd, de vrijwilliger 
krijgt een reële onkostenvergoeding. Het vervoer mag 
nooit een winstgevende activiteit zijn, anders moeten de 
inkomsten aangegeven worden bij de belastingen.

Het ideale is dat je enkele uren of dagen per week 
beschikbaar bent. De vrijwillige chauffeur is baas in 
eigen wagen (roken, huisdieren, ...). Dit betekent ook 
dat, als een vervoer om een dringende reden niet kan 
doorgaan, hij/zij deze kan annuleren.

Voorwaarden om aan de slag te gaan als 
vrijwilliger
Je maakt je enkele uren of dagen per week vrij om met 
je eigen wagen het vervoer voor de Minder Mobielen 
Centrale te verzorgen. Uiteraard moet je zelf ook in 
orde zijn met de verzekering e.d.. En ten slotte moet je 
telefonisch bereikbaar zijn (je kan zelf laten weten op 
welke uren of dagen).

Documenten bestemd voor de vrijwillige 
chauffeurs
Iedere chauffeur ontvangt een chauffeurskaart, die 
leg je op het dashboard van de wagen om zo kenbaar te 
maken dat je rijdt in het kader van de Minder Mobielen 
Centrale. Je ontvangt ook een kilometerboekje, 
waarin je per rit bijhoudt hoeveel je hebt afgelegd. In 
dit boekje kan je ook berekenen hoeveel de vervoerde 
leden je moeten betalen aan het einde van de rit. 
Iedere chauffeur ontvangt ook een badge, zodat hij 
makkelijker herkenbaar is.

Hoeveel bedraagt de onkostenvergoeding?
De kilometers worden gerekend vanaf het moment 
dat de chauffeur zijn woning verlaat, via het gevraagde 
traject, tot hij terug thuis arriveert. Eventuele 
parkeerkosten worden ook meegerekend.

Indien een andere chauffeur de terugrit verzorgt zal de 
eerste chauffeur het enkele traject dubbel aanrekenen. 
Wanneer meer dan één persoon meerijdt, wordt het 
aantal kilometer gedeeld door het aantal passagiers.

Hoe word je vrijwilliger-chauffeur?
Neem contact met het OCMW Oosterzele - Els Gasthuys 
via tel. 09 362 40 03 om een afspraak te maken 
voor een gesprek en eventueel een afsprakennota te 
ondertekenen

Getuigenissen van vrijwilliger-chauffeurs
“Ik voel me nog nuttig door andere mensen te kunnen 
te helpen. Dit nuttige koppel ik ook aan een hobby, 
aangezien ik heel graag met de auto rijd. Als je dan 
denkt dat we met alle vrijwilligers samen zo veel werk 
verrichten, dan vind ik dit toch echt wel een meerwaarde.”

“Hier wil ik mijn vrije tijd nuttig besteden. Meewerken 
aan de verbetering van de mobiliteit van mensen die het 
al wat moeilijker hebben, vind ik erg zinvol.”

“Als vrijwillige chauffeur heb je uiteraard veel contacten 
met een wisselend publiek, en zo heb ik al ontzettend veel 
�ijne mensen ontmoet. Hieruit zijn veel vriendschappen 
ontstaan.”

Om onze chauffeurs te danken voor deze 
dienstverlening wordt er jaarlijks een activiteit 
georganiseerd door het OCMW. Naast deze activiteit 
krijgen de chauffeurs ook een vormingsmoment. Ieder 
jaar woont de verantwoordelijke voor Oosterzele Els 
Gasthuys het vormingsmoment bij. In 2016 werd dat in 
GC De Kluize georganiseerd.

Kledinginzameling 
via kringwinkel 

Vanaf 1 juli heeft Kringwinkel Teleshop uit Aalst 
exclusiviteit om de kleding in de kledingcontai-
ners in te zamelen. Deze keuze is gemaakt vanuit 
een lokaal en sociaal oogpunt. De bruikbare 
kledij wordt opnieuw aangeboden in de kring-
winkel. Dat zorgt voor het voortbestaan van de 
kringwinkel en de regionale tewerkstelling van 
mensen die het moeilijk hebben. Deze werker-
varing biedt hen de mogelijkheid om weer in te 
stromen in het reguliere arbeidscircuit en biedt 
hen opnieuw toekomstperspectief.

KORT
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Gemeentelijk zonaal snelheidsplan 
met 50 km/uur als basis in Oosterzele 

Om de verkeersveiligheid en lee�baarheid in 
Oosterzele te bevorderen, wordt het grootste deel 
van de gemeente zone 50. Dat wordt zo bepaald via 
het zonaal snelheidsplan. 
Het plan is opgesteld rond volgende principes:
• schoolomgevingen en woon- en leefgebieden: 

zone 30
• bebouwde kommen: zone 50
• aansluitende straten met bebouwing: zone 50
• verkavelingswegen met een breedte van drie meter: 

zone 50

Een grote wijziging in vergelijking met de bestaande 
situatie is het terugbrengen van de snelheid van 50 
km/uur op de oude verkavelingswegen (bv. Turken-
hoek, Hoek Ter Hulst, Broek, ...). Met deze maatre-
gelen wil het bestuur die wegen ‘teruggeven’ aan de 
verkeersdeelnemers die er thuishoren: landbouwver-
keer en zowel functioneel als recreatief traag verkeer. 
Op die manier wordt sluikverkeer ontmoedigd en 
con�licten bij tegenliggend verkeer vermeden. 

Uitzondering
De wegen waar de maximum 
rijsnelheid van 70 km/u behouden 
blijft - Lange Munte, het laatste deel van de 
Gaverse steenweg, Geraards bergsesteenweg, N42, 
Oudenaardsesteenweg, Hundelgemsesteenweg en 
een deel van de Meerstraat en van de Boerestraat - 
komen niet in de zonale regeling voor maar worden 
gesignaleerd d.m.v. gewone verbodsborden. 

De wijziging in het snelheidsbeleid zal een grote 
mentaliteitsverandering van de weggebruikers in 
Oosterzele vragen. Daartoe zetten Gemeente en 
politie alle beschikbare kanalen in.
De implementatie van het zonaal snelheidsplan zal in 
fases gebeuren. Momenteel wordt werk gemaakt van 
de signalisatie op de doortocht Moortsele; in latere 
fasen komen ook de andere straten aan bod.

Verder werken aan sociaal objectief 

In samenwerking met de Merelbeekse Sociale 
Woningen werkt Oosterzele verder aan het sociaal 
objectief (percentage woningen dat beschikbaar 
is voor de sociale koop en huurmarkt). Beide 
projecten zijn voorzien om in het najaar 2016 
opgeleverd te worden

In de Rooigemstraat 10 in Balegem is een nieuw-
bouwproject in uitvoering waarbij in totaal vier 
appartementen met een slaapkamer gerealiseerd 
worden. 
Ook in Scheldewindeke zijn bouwwerken aan de gang 
nl. in de Streekt: daar worden twee appartementen 
met een slaapkamer en twee appartementen met 
twee slaapkamers gebouwd.

MOBILITEIT

GRONDGEBIEDSZAKEN

RooigemstraatStreekt
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GRUP zonevreemde sport 

De gemeenteraad boog zich op 22 juni over 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) zonevreemde sportterreinen. Concreet 
gaat het daarbij over de zonevreemde voetbal-
terreinen van Moortsele en Landskouter; een 
gebied van ongeveer 2,3 ha groot.

Voor de deelgemeente Moortsele werd over de 
gehele lijn een positief advies verkregen. Voor 
de deelgemeente Landskouter kon het Agent-
schap Natuur en Bos geen gunstig advies verle-
nen omdat de terreinen in een habitatrichtlijn-
gebied liggen (speciale beschermingszones waar 
de natuurlijke habitats en de wilde �lora en fauna 
in stand gehouden worden). Daarnaast is de site 
ook gelegen in een zoekzone voor het realiseren 
van Europese natuurdoelen.

Het bestuur vindt het belangrijk dat kinderen in 
de eigen dorpskern en dus op wandel- of �iets-
afstand van thuis voetbal kunnen spelen. Daar-
om wordt er - in de mate van het mogelijke naar 
gestreefd - om in iedere deelkern de bestaande 
basisinfrastructuur voor voetbal te behouden.
Wanneer de sportactiviteiten in Moortsele zou-
den stoppen, wordt daar een nabestemming 
agrarisch gebied voorzien.

Verkaveling Staalland 

Steun Kom op tegen kanker 

In Scheldewindeke werden recent vijf open woningen in 
minimalistische stijl gebouwd. Deze nieuwe verkaveling 
- Staalland - is gelegen aan de Van Thorenburghlaan. De 
nieuwe naam verwijst naar de eigennaam Staels en bete-
kent ‘grondeigendom van de familie Staels’

Op woensdag 1 juni nodig-
de Oosterzele zijn nieuwe 
inwoners uit in de bib 
voor een onthaalmoment, 
gevolgd door een infor-
mele kennismaking met 
het bestuur en met elkaar 

(foto pag. 21 - Danny De Lobelle). Een 70-tal personen 
ging in op de uitnodiging en zij mochten een aantal 
kortingsbonnen van lokale handelaars mee naar huis 
nemen. Die avond werd ook Annemie Schollaert – lau-
reaat van de arbeid – in de bloemetjes gezet: zij mocht 
het gouden ereteken in ontvangst nemen.

In het weekend van 18 – 19 september zullen vrij-
willigers de straat op gaan om azalea’s te verkopen 
t.v.v. Kom op tegen kanker. In 2015 werden 288 875 
azalea’s verkocht, goed voor ruim 2 miljoen euro! 
Interesse om ook mee te werken? 
www.komoptegenkanker.be

GRUP zonevreemde 
bedrijven de�initief 
aanvaard 

De gemeenteraad heeft beslist om een Gemeen-
telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op te 
maken met de bedoeling de zonevreemde be-
drijven binnen de gemeente te behouden en de 
mogelijke verdere ontwikkelingen hierin vast te 
leggen. 
Het RUP zonevreemde bedrijven omvat tien 
(deels) zonevreemde bedrijfssites, verspreid 
over Oosterzele. Het gaat over bedrijven die 
volgens het gewestplan (deels) gelegen in 
agrarisch gebied, landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied, woongebied, woongebied met 
landelijk karakter of woonuitbreidingsgebied 
gelegen zijn.
Twee bedrijfssites waren al opgenomen in het 
BPA zonevreemde bedrijven.
Op 16 december 2015 aanvaardde de ge-
meenteraad het RUP zonevreemde bedrijven 
al voorlopig. In zitting van 22 juni l.l. werd dat 
de�initief.

Compensatierup Kattenberg - 
Krekelberg en restgebied in 
Gijzenzele 

In 2009 besliste de Vlaamse Regering om de bestaande 
agrarische bestemmingen uit het gewestplan te behou-
den. Iedere keer dat de Gemeente een GRUP laat goed-
keuren waarbij herbevestigd agrarisch gebied wordt 
aangesneden (sportsite De Kluize, zonevreemde sport, 
zonevreemde bedrijven, ambachtelijke zone) moet dit 
verplicht gecompenseerd worden. Dat gebeurt via een 
compensatierup. In het gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan werden daarvoor het gebied Kattenberg - 
Krekelberg (WUG-gebied) en een restgebied in Gijzenzele 
bouwvrij gehouden ter compensatie van de ingenomen 
landbouwgebieden.

KORT
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Activiteitenkalender oosterzele actief

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

 vrijdag 1 juli - woensdag 6 juli: Windeke kermis - 
Windeekse Groenbuiken
- 1 juli o.a. workshop circus, EK op groot scherm 

en optreden Backseat Boppers
- 2 juli o.a. optocht fanfare en groenbuikreus
- 3 juli o.a. dorpsontbijt en aperitiefconcert
- 4 juli o.a. zielmis
- 5 juli o.a. ontspanningsnamiddag voor de derde 

leeftijd
- 6 juli o.a. braderie

 zondag 3 juli: Gezinsdag Landelijke Gilde in 
Plopsaland De Panne. 
Meer info: http://oosterzele.landelijkegilden.be - 
LG-oosterzele@telenet.be - Danny Meersman via 
0486 91 44 22

 donderdag 7 juli - 7.15 uur: daguitstap naar Thuin, 
hangende tuinen, Disillerie van Biercé en scheepslift 
Strépy-Thieu - KVLV Balegem - 
meer info? Mieke Sepelie: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

 zaterdag 9 - maandag 11 juli: Kunst op het hof - 
in Hamont-Achel - KVLV nationaal - meer info? 
Annie Marijsse: 09 362 55 58

 dinsdag 12 juli - 14 uur: kof�ietafel, kaarten 
gezelschap, petanque in zaaltje Gijzenzele - 
Okra Gijzenzele - Meer info: Lieve De Prest

 dinsdag 12 juli: sneukeltoer (met liftbus) - prijs: 
25 à 30 euro - Ziekenzorg Oosterzele - meer info? 
demeyer.julien@telenet.be

 zaterdag 16 juli van 7 tot 15 uur: Midzomertocht -  
WSV Land Van Rhode vzw - www.landvanrhode.be - 
erik-lievens@skynet.be - 1,50 euro

 vrijdag 22 juli - start 19 uur: kermisprogramma van 
Landskouter - country-avond met René Guylline en 
optreden van line-dance groep - gratis - meer info: 
Van Damme Patrick: 0475 78 08 47

 zaterdag 23 juli start om 18.30 uur: 
kermisprogramma van Landskouter - warme beenhesp 
of kalkoen�ilet met frietjes en verse groenten - 
17 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen - 
meer info? Van Damme Patrick: 0475 78 08 47

 zondag 24 juli - 13.30 uur: spelnamiddag De 
Strateeg - prijs: 1,5 euro - Ijzeren Hekken in 
Landskouter - meer info? eline@destrateeg.be

 zondag 24 juli: kermisprogramma van Landskouter - 
miniemenproef gesloten parcours (10 uur), 
wielerwedstrijd elite zonder contract (15 uur), 
bingo-avond met mooie prijzen (18.30 uur) - 
meer info? Van Damme Patrick: 0475 78 08 47

 dinsdag 26 juli - 12 uur: pellepatatten met haring 
in zaaltje Gijzenzele - prijs nog te bepalen - 
Okra Gijzenzele - Meer info: Lieve De Prest

 woensdag 27 juli: boottocht KVG en 
Ziekenzorgafdelingen van Oosterzele - meer info? 
demeyer.julien@telenet.be

 zaterdag 30 juli - 7.30 tot 14 uur: 25ste 
Rochustochten - WTC De Zwervers vzw - 
meer info? Freddy De Backer: 0477 33 60 33 - 
freddy.debacker@ugent.be

 zaterdag 30 juli - 19 uur: Ostresele stapt! - Landelijke 
Gilde Oosterzele - meer info? 
LG-oosterzele@telenet.be, Danny Meersman: 
0486 91 44 22 - http://oosterzele.landelijkegilden.be

 zondag 31 juli - 7.30 tot 14 uur: gezins�ietstocht - 
WTC De Zwervers vzw - meer info? Freddy De Backer: 
0477 33 60 33 - freddy.debacker@ugent.be

 zondag 31 juli vanaf 9 uur: menevent Balegem 
in Stokerij Van Damme - gratis toegang - 
www.menwedstrijdbalegem.be

 woensdag 3 augustus: bedevaart naar Oostakker - 
prijs: 15 euro - Ziekenzorg Oosterzele - meer info? 
demeyer.julien@telenet.be

 dinsdag 9 augustus - 14 uur: kaarten, gezelschap, 
hobby, petanque in zaaltje Gijzenzele - Okra Gijzenzele - 
Meer info: Lieve De Prest

 woensdag 10 augustus: wandeling - prijs: 10 à 15 
euro - Ziekenzorg Oosterzele - meer info? 
demeyer.julien@telenet.be

 zaterdag 13 augustus - 19.30 uur: spelavond ‘special’ 
Island Games - De Strateeg - prijs: 1,5 euro - 
Ijzeren Hekken in Landskouter - meer info? 
eline@destrateeg.be 

 zaterdag 13 augustus: zomerfeest Landskouter - 
www.zomerfeestlandskouter.be

 zaterdag 13 augustus - 19.30 uur: spelavond ‘special’ 
Island Games - Ijzeren Hekken in Landskouter - 
spellenclub De Strateeg - 1,5 euro eline@destrateeg.be

 zondag 14 augustus: Bruisend Balegem met 
optredens van Stan Van Samang, Dana Winner 
Belle Perez, Bart Herman. Verder ook heel wat 
randanimatie - www.bruisendbalegem.be 

 Ter gelegenheid van Bruisend Balegem zal Cinemartiko 
met drie woonwagens aanwezig zijn: Ciné Martiko 
(mobiele cinema), Don Babylon (De Heimwee machine) 
en Atelier Flexible  (kinderatelier in een uitrekbaar 
woonwagentje). Meer info op www.cinemartiko.be

 zondag 14 augustus: Anno 2500 - een artistieke 
vooruitblik - tentoonstelling door Art-ua - meer info? 
Carrette Wim, Pelgrim 34, 9860 Scheldewindeke, 
mummy@telenet.be

 maandag 15 augustus van 7 tot 15 uur: Ankertocht - 
tent Ankerkerk (Bavegemstraat, Oosterzele) - 
WSV Land Van Rhode vzw - www.landvanrhode.be - 
erik-lievens@skynet.be - 1,5 euro
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 dinsdag 23 augustus - 14 uur: bingo, kaarten, 
petanque en gezelschap, hobby bij OKRA Gijzenzele - 
parochiezaal Gijzenzele - meer info via 
lieve.de.prest@telenet.be

 zondagen 28 augustus, 25 september, 23 oktober 
en 27 november - 13.30 uur: spelnamiddag in Ijzeren 
Hekken in Landskouter - De Strateeg - 1,5 euro - 
eline@destrateeg.be

 vrijdag 26 tot dinsdag 30 augustus: Gijzel kermis
- 26 augustus: seriekaarting bieden, funkland en 

toernooi tapbiljart
- 27 augustus: wielerwedstrijd, friet met stoverij, 

optreden Pure For Fun en Sing, Swing en Drinks
- 28 augustus: rommelmarkt, straatanimatie 

en garageverkoop, tentoonstelling ‘Onze 
legerdienst’ (kerk), aperitiefconcert Voor God 
en Vlaanderland, cava-bar en hoeve-ijs op het 
dorpsplein - kinderanimatie - optreden van clown 
Bobo, optredens op groot podium van Kevain, The 
Old Friends, De Helaasheid der Zingen, Herbert 
Verhaeghe, Elvis, John Terra - kermis-td

- 29 augustus: zielmis, kermismededelingen door de 
sjampetter, kermis-bbq, petanquetoernooi, GijzelQuiz 
en ’s avonds Gijzelse leute in het zaaltje

- 30 augustus: afsluiten van de kermis

 zondag 28 augustus: Levend Erfgoed Expo in 
provinciaal domein Puyenbroeck - www.sle.be

 maandag 29 augustus - vanaf 12 uur: bbq door KVLV 
Gijzenzele i.s.m. kermisvrienden. Meer info bij Agnes 
Leus: kvlvgijzenzele@gmail.com

 zondag 4 september - 13.30 uur: �ietstocht 
voor het hele gezin met start aan IZOO - Meer info: 
http://oosterzele.landelijkegilden.be - 
LG-oosterzele@telenet.be - Danny Meersman 
via 0486 91 44 22

 zondag 4 september - van 11.30 uur tot 14 uur: 
eetfestijn KMV Voor God en Vlaanderland - keuze 
uit scampi en diverse vleesbereidingen met frietjes 
en groentenassortiment- GC De Kluize - meer info: 
secretariaat@fanfarescheldewindeke.be en bij de 
muzikanten

 vanaf maandag 5 september - van 19 tot 20 uur: 
start to yoga in sporthal De Kluize - Femma Oosterzele 
i.s.m. dienst Sport en Jeugd - 45 euro voor 8 lessen + 1 
en 30 euro voor houders van een femmapas - 
meer info: irene.de.leener@hotmail.com

 vanaf dinsdag 6 september van 19 tot 22 uur: cursus 
‘kleding naaien’ in polyvalente zaal van het IZOO - 
Femma Oosterzele - 45 euro voor 5 lessen en 
30 euro voor houders van een femmapas - meer info via 
monique_roels@hotmail.com 

 zondag 11 september: mobiele fruitpers, je eigen fruit 
laten persen, met randanimatie - bij fam. Meersman 
(Bierman 19 in Balegem) uur af te spreken - KVLV 
Balegem - kostprijs volgens aantal liter sap - meer info: 
09 362 43 51 - chrisdeboose@gmail.com

 dinsdag 13 september - 12 uur: herfstetentje gevolgd 
door petanque, kaarten, hobby en gezelschap - OKRA 
Gijzenzele - parochiezaal Gijzenzele - meer info via 
lieve.de.prest@telenet.be 

 woensdag 14 september - 19.15 uur: kookles ‘lekker 
snel’ in parochiezaal Gijzenzele (Kerkstraat 2) - 
5 euro voor leden van KVLV en 7 euro voor niet-leden - 
meer info bij Agnes Leus: kvlvgijzenzele@gmail.com

 woensdag 14 september -20 uur: startvergadering 
Markant ‘cabaret en comedy Ecocriet door Koen 
De Wulf gevolgd door receptie met voorstelling 
jaarprogramma 2016-2017 - GC De Kluize - reserveren 
voor 12 september (6 euro voor leden en 12 euro voor 
niet-leden; enkel dames, nieuw leden welkom!) - meer 
info en inschrijven: blondeel.bombeke@telenet.be

 donderdag 15 september - 19.30 uur: Tenen lezen - 
zaal De Rots (Marktplein Scheldewindeke) - KVLV 
Scheldewindeke - meer info bij Mia De Duytsche via 
09 362 82 70 - www.kvlv-scheldewindeke.be

 nog tot 18 september: Davidsfonds zomerzoektocht 
in Roeselare en Izegem - Davidsfonds nationaal - 
www.davidsfonds.be woensdag 21 september - 19 uur: 
culinair ‘alles op een stokje’ in De Rots (Marktplein 
Scheldewindeke) - KVLV Scheldewindeke - meer info: 
Juliette Van De Sijpe via 09 362 78 12 - 
www.kvlv-scheldewindeke.be 

 dinsdagen 20 september, 18 oktober, 29 november: 
naaiclub: naaien, breien, haken in parochiecentrum 
Balegem (Postraat 48) - KVLV Balegem - 3 euro (kof�ie/
thee en koekje inbegrepen) - KVLV Balegem - meer info: 
Antoinette Verlinden 09 362 60 13

 zaterdag 24 september - 14 uur: modeshow voor 55+ 
- OKRA Gijzenzele - parochiezaal Gijzenzele - meer info 
via lieve.de.prest@telenet.be

 zaterdag 24 september van 7 tot 15 uur: 
Deliriumtocht- College Paters Joze�ieten 
(Brusselsesteenweg 459, Melle) - WSV Land Van Rhode 
vzw - www.landvanrhode.be -
erik-lievens@skynet.be - 1,50 euro

 zondag 25 september - 13.30 uur: startdag 
KSA Oosterzele - KSA-lokalen (Achterdries 31C) - 
meer info: Reinout Van Vlaenderen via 
reinoutvv3006@hotmail.com of 0496 98 54 60 - 
Jasper Begijn via begynjasper@gmail.com of 
0498 84 01 52 - gratis - voor alle jongens tussen 
6 en 16 jaar

 dinsdag 27 september - 14 uur: kaarten, petanque, 
hobby, en gezelschap - OKRA Gijzenzele - parochiezaal 
Gijzenzele - meer info via lieve.de.prest@telenet.be

 dinsdag 27 september - 19 uur: kookles ‘Lekker lui 
koken: makkelijke snelle receptjes’ - parochiecentrum 
Balegem (Postraat 48) - kostprijs max. 5 euro - 
KVLV Balegem - meer info: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

 donderdag 29 september - 13 uur: bezoek aan 
project Gent Sint-Pieters met vertrek aan station van 
Gontrode - prijs: treinticket heen en terug - Femma 
Oosterzele - meer info: marianne.goedertier@skynet.be

 donderdag 29 september: geleid bezoek aan Project 
Gent St.-Pieters - KVLV Scheldewindeke - 4,5 euro 
(gids) + 4,2 euro (trein) - meer info bij Annie Marijsse: 
09 362 55 58 - www.kvlv-scheldewindeke.be 
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 donderdag 29 september - 20 uur: ter ere van … 
Rembert De Smet, Alex Rambaut en Maarten 
Bruggeman, brengen liedjes uit Gentse grond, dit ter 
ere van Karel Waeri en Walter de Buck - Berg 30 - 
meer info: 09 360 39 25

 vrijdag 30 september - 19.30 uur: ontmoetingsfeest 
met modeshow van eigen creaties - IZOO (Dorp 48) - 
Femma Oosterzele - meer info: 
monique_roels@hotmail.com

 vanaf vrijdag 30 september tot zaterdag 17 
december: Theater K. - 10 speelse workshops o.l.v. 
Kevin De Wael vormen samen een fantastische reeks 
met als afsluiter een leuk toonmoment. Een organisatie 
van Kevin De Wael met de steun van GC De Kluize en 
bib Oosterzele - meer info bij Kevin: 0495 19 37 29 - 
100 euro voor tien workshops (incl. verzekering)

 zaterdag 1 oktober - 18:30 uur: Opening kerkelijk 
jaar in Sint Kristoffelkerk, Scheldewindeke - KMV Voor 
God en Vlaanderland

 maandag 3 oktober: �ilm seniorenraad ‘De Maagd van 
Gent’, Belgische tragikomedie - GC De Kluize - 4 euro 
(kof�ie en gebak inbegrepen) - abonnement voor zes 
voorstellingen kost 25 euro p.p. - tickets te koop in 
De Kluize, de bibliotheek en bij Okra en Neos - 
meer info: Jos Storms - 09 222 59 57

 4 oktober - 19 uur: workshop ‘maak je eigen 
opbergmand’ - in polyvalente zaal IZOO - Femma 
Oosterzele - meer info: saskiapruyt72@gmail.com

 vanaf dinsdag 4 oktober - 20 uur: energetics (10 
lessen) - sporthal De Kluize - KVLV Scheldewindeke - 
meer info bij Lieve Clinckspoor 09 362 76 48 - 
www.kvlv-scheldewindeke.be

 dinsdagen 4, 11, 25 oktober en 8 november - 
19 uur: cursus sokken breien - parochiecentrum 
Balegem (Postraat 48) - 12 euro voor leden en 20 euro 
voor niet-leden (kof�ie/thee en koekje inbegrepen) - 
KVLV Balegem - meer info: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

 woensdag 5 oktober - 20 uur: ‘Stop met piekeren’ - 
De Rots (Marktplein Scheldewindeke) - KVLV-
Scheldewindeke - meer info bij Mia De Duytsche 
09 362 82 70 - www.kvlv-scheldewindeke.be

 zaterdag 8 oktober van 9 tot 12 uur: Vers geperst 
(voorstelling volledig uitgavenpakket (boeken en 
cd’s) en mogelijkheid tot een nieuw of te hernieuwen 
lidmaatschap) - in de bib door Davidsfonds Oosterzele - 
gratis - meer info: geert.delaruelle@skynet.be of 
09 362 97 96

 dinsdag 11 oktober - 14 uur: petanque, kaarten, 
hobby en gezelschap - OKRA Gijzenzele - parochiezaal 
Gijzenzele - meer info via lieve.de.prest@telenet.be

 woensdag 12 oktober - 19.30 uur: infosessie ‘goed 
gezien’ in parochiezaal Gijzenzele - 1 euro voor leden 
van KVLV en 1,5 euro voor niet-leden - meer info bij 
Agnes Leus: kvlvgijzenzele@gmail.com

 donderdag 13 oktober - 14 uur: Buitengewoon 
Bruisende Belevenissen in de Oude Vismijn in Gent. 
Namiddagprogramma om 14 uur en feestprogramma 
van 19 tot 1 uur - enkel dames, markant-leden en 
vriendinnen -www.markantvzw.be/bbb-dag

 donderdag 13 oktober - 14 uur: wandeling met start 
op Markt Scheldewindeke - www.vzwneos.be

 vrijdag 14 oktober - 20 uur: ‘Mijn vriend Fats’ �ilm 
van Bobby Setter over Fats Domino met muzikale 
clips en exclusieve privébeelden - zaaltje Heemkring, 
Kloosterstraat 13 in Moortsele - Heemkring Moortsele 
en culturele kring Land van Rhode - meer info: 
jpfack@telenet.be en tine_verdonck@hotmail.com

 vrijdag 14 oktober - 20 uur: Wedding day door Lieve 
Blancquaert in GC De Kluize - Markant in coproductie 
met GC De Kluize en KVLV Scheldewindeke - 
groepstarief via Markant: 12 euro - meer info en 
reserveren: blondeel.bombeke@telenet.be 

 woensdag 19 oktober - 20 uur: olijfoliën en 
slagerechtjes door Mieke Vandenbrulle van Vom Fass - 
in GC De Kluize - reserveren voor 17 oktober via 
blondeel.bombeke@telenet.be

 donderdag 20 oktober - 20 uur: ‘Vlaamse Beweging 
en Vlaamse natievorming’ door prof. Bruno de Wever 
in Cultureel Centrum Guldepoort (Dorpstraat 46, 
Machelen) - Davidsfonds Gewest Land van Leie en 
Schelde - meer info: geert.delaruelle@skynet.be of 
09 362 97 96

 donderdag 20 oktober - 14 uur: voordracht door 
Leon De Neve ‘De oude dag komt niet alleen’ door NEOS 
- De Rots - inschrijven Christiane.gabriel1@telenet.be - 
09 362 75 88

 vrijdag 21 oktober - 20 uur: interactieve voordracht 
‘Voedsel weggooien? Zonde toch!’ - IZOO (Dorp 48) - 
Meer info: http://oosterzele.landelijkegilden.be - 
LG-oosterzele@telenet.be - Danny Meersman via 
0486 91 44 22

 vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober - 20 uur: 
jubileumconcert Koninklijke Harmonie Con Animo 
Oosterzele: 10 jaar Con Animo - GC De Kluize - 
toegang 10 euro - www.gcdekluize.be - 
reservaties@oosterzele.be

 dinsdag 25 oktober - 14 uur: kaarten, gezelschap, 
hobby, petanque en quiz - OKRA Gijzenzele - 
parochiezaal Gijzenzele - meer info via 
lieve.de.prest@telenet.be

 donderdag 27 oktober - 19.15 uur: bloemschikken 
‘herfst - Allerheiligen’ - in parochiezaal Gijzenzele - 
3 euro voor leden van KVLV en 5 euro voor niet-
leden (+prijs bloemen) - meer info bij Agnes Leus: 
kvlvgijzenzele@gmail.com

 donderdag 27 oktober - 20 uur: Het paard van 
Pizarro - theatermonoloog van Wim Geysen: tekst en 
regie, Ronny Smet: spel en Wim Van Deuren: 
piano - meer info: 09 360 39 25

 vrijdag 28 oktober: bezoek aan sterrenwacht Gent - 
www.neosvzw.be/oosterzele

 donderdag 3 november - 14 uur: kof�ieverwennerij - 
De Rots (Marktplein Scheldewindeke) - KVLV-
Scheldewindeke - meer info bij Mia De Duytsche 
09 362 82 70 - www.kvlv-scheldewindeke.be

 donderdag 3 november - 19.30 uur: ladies night - 
De Rots (Marktplein Scheldewindeke) - KVLV-
Scheldewindeke - meer info bij Mia De Duytsche 
09 362 82 70 - www.kvlv-scheldewindeke.be
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 maandag 7 november: �ilm seniorenraad ‘Der 
Untergang’, Duitse oorlogs�ilm - - GC De Kluize - 4 euro 
(kof�ie en gebak inbegrepen) - abonnement voor zes 
voorstellingen kost 25 euro p.p. - tickets te koop in De 
Kluize, de bibliotheek en bij Okra en Neos - meer info: 
Jos Storms - 09 222 59 57

 woensdagen 9, 16, 23 en 30 november - 19.15 uur: 
creales ‘Tunisch haken’ - in parochiezaal Gijzenzele - 
4 euro voor leden van KVLV en 6 euro voor niet-leden/
per les - meer info bij Agnes Leus: 
kvlvgijzenzele@gmail.com

 woensdag 9 november - 19.30 uur: Klankschalen - 
parochiecentrum Balegem (Postraat 48) - KVLV 
Balegem - meer info: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

 donderdag 10 november - 20 uur: ‘archieven 
van de Judeocide in België’ door Ward Adriaens 
(ereconservator Kazerne Dossin Mechelen) - in de bib - 
Davidsfonds Oosterzele - meer info: 
geert.delaruelle@skynet.be of 09 362 97 96

 donderdag 10 november - 14 uur: wandeling NEOS 
met start op Markt Scheldewindeke - www.vzwneos.be 

 vrijdag 11 november - voormiddag: herdenking 
Wapenstilstand muzikaal opgeluisterd door KMV Voor 
God en Vlaanderland

 zondag 13 november van 8 tot 15 uur: 
pannekoekentocht - parochiecentrum (Poststraat 48, 
Balegem) - WSV Land Van Rhode vzw 
(www.landvanrhode.be) - Lievens Erik 
(erik-lievens@skynet.be) - 1,50 euro

 woensdag 16 november - 20 uur: lezing ‘medische 
voetverzorging en podotherapie. Nachtorthesen 
veranderen uw houding’ door Carine Van De Weghe - 
medisch podologe en Markant lid - GC De Kluize - 
leden en gezinsleden betalen 6 euro, niet-leden 
12 euro - reserveren voor 14 november via 
blondeel.bombeke@telenet.be

 donderdag 17 november - 14 uur voordracht door 
Annemie Serlippens ‘Justitie vandaag’ in de bib - 
www.vzwneos.be 

 dinsdag 22 november - 14 uur: seniorendag met 
activiteiten, kaarten, hobby en gezelschap - OKRA 
Gijzenzele - parochiezaal Gijzenzele - meer info via 
lieve.de.prest@telenet.be

 dinsdag 22 november - 19 uur: kookles ‘feest: een 
lekker feestmenu voor eindejaar’ - parochiecentrum 
Balegem (Postraat 48) kostprijs max. 5 euro - 
KVLV Balegem - meer info: 09 324 53 64 - 
mieke.sepelie@telenet.be

 woensdag 23 november - 13.30 en 19 uur: culinair 
‘feestmenu’ - De Rots (Marktplein Scheldewindeke) - 
KVLV-Scheldewindeke - meer info bij Juliette Van De 
Sijpe 09 362 78 12 - www.kvlv-scheldewindeke.be

 donderdag 24 november - 20 uur: muziek van op 
’t grof huisvuil met Herman en Rosita Dewit - meer 
info: 09 360 39 25

 24 november: try-out nieuwe comedyshow van 
Henk Rijckaert in GC De Kluize - KSA Oosterzele - 
www. gcdekluize.be

 25 november - 20 uur: bezoek aan sauna De 
Waterhoeve - Femma Oosterzele - meer info: 
irene.de.leener@hotmail.com

 zaterdag 26 november - 20 uur: herfstconcert KMV 
Voor God en Vlaanderland - GC De Kluize - meer info: 
secretariaat@fanfarescheldewindeke.be en bij de 
muzikanten

 zondag 27 november - 12 uur: eetfestijn Koninklijke 
Harmonie Con Animo Oosterzele - GC De Kluize - 
meer info: ineke@conanimo.be

 september - november: Junior Journalistwedstrijd 
met thema ‘Milieu en ecologie - Hoe groen blijft onze 
blauwe planeet?’ - Davidsfonds Nationaal - Davidsfonds 
Oosterzele - gratis deelname - meer info: 
geert.delaruelle@skynet.be of 09 362 97 96

 Ballet, modern jazz, hip hop, total body work out en 
Fun Dance voor alle leeftijden Balletschool Toi, Moi et 
la Danse - www.balletschooltmd.be

 elke eerste en derde woensdag van de maand - 
15 tot 17 uur: breisalon door KVLV Scheldewindeke 
i.s.m. de bib - gratis - meer info: Juliette Van De Sijpe 
via 09 362 78 12

 elke zondagochtend om 9.30 uur: nordic 
walking - start Marktplein Scheldewindeke - KVLV 
Scheldewindeke - gratis - meer info: Nicole De Bacquer 
via 09 362 71 86

 elke woensdagavond in augustus - 19.30 uur: 
avond�ietstochten (start Marktplein Scheldewindeke) - 
KVLV Scheldewindeke - gratis - meer info: 
Mia De Duytsche via 09 362 82 70
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Op woensdag 1 juni nodigde Oosterzele zijn nieuwe inwoners uit in de bib voor een onthaalmoment, gevolgd door een informele 
kennismaking met het bestuur en met elkaar
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OOSTERZELE

ROZELAAR
Nieuwbouwproject

IN AANBOUW
FASE 01

Zesdeliniestraat
&   Schoolstraat

BEZICHTIGING KIJKWONING 
na telefonische afspraak 

09/362.45.00 
In de deelgemeente Gijzenzele, 
vlakbij de E40, aan de op-/afrit 
Wetteren, worden 25 nieuwbouw-
woningen gebouwd  in landelijke, 
charmante stijl, uitgerust volgens 
de normen van morgen. Loten 
variëren tss 151 en 525 m².   
Prijzen vanaf: 277.425 EUR.

   [Vg/Wglk/Gvkr/Gdv/Vv]

Nacht van de muzikant - 
de�initief afscheid 

TOP in de sport 

Sluitingsdagen 

In 1997 vond de laatste keer Nacht van de 
muzikant plaats. Een muzikaal initiatief 
van Jean Pierre Fack en Christ Meuleman 
waarbij ze verschillende bands uit de 
regio aanschreven en aanmoedigden om 
gratis deel te nemen aan een optreden. 
Daarbij moest iedere band vijf nummers 
instuderen waarop ze op de avond 
van het optreden een georganiseerde 
jamsessie speelden. De optredens werden 
verschillende keren georganiseerd in De 
Kring, de sporthal, … en brachten 
1 579,53 euro op. Na een zestal jaar vonden 
de initiatiefnemers helaas geen opvolgers 
en werd de organisatie stopgezet. Het 
ingezamelde geld bleef echter op de 
rekening staan tot er misschien iemand 
de Nacht van muzikant nieuw leven 
wou inblazen. Dat gebeurde echter niet. 
Daarom werd de som van 1 579,53 euro nu 
overgeschreven op de rekening van Kom op 
tegen kanker.

Dit jaar wil de Vlaamse sportsector het thema pesten aanpak-
ken. De Time Out tegen Pesten-campagne informeert, stimu-
leert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije 
omgeving te werken. Ook Oosterzele werkt daaraan mee.
Wie wil meedoen en zich wil inzetten om z’n sportorganisatie 
helemaal pestvrij te maken, schrijft zich in en belooft daarmee 
aan het pest-probleem te werken door een parcours af te 
leggen. Zes acties. Iedere sportorganisatie die deelneemt, 
krijgt op de kaart van Vlaanderen een gele kleur. 
https://topindesport.be/acties/

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
- maandag 11 juli: Vlaamse feestdag
- donderdag 21 juli: nationale feestdag
- vrijdag 22 juli: brugdag
- maandag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart
GC De Kluize is gesloten van maandag 11 juli tot maandag 
8 augustus. Sporthal De Kluize sluit de deuren van 18 t.e.m. 
31 juli. Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft geopend
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Contacteer ons

voorzitter gemeenteraad Hilde De Sutter
tel. 0473 55 50 70 - voorzitter.gemeenteraad@oosterzele.be

burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid - Politie - Burgerlijke Stand & 
Bevolking - Personeel 
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 - Openbaar groen en kerkhoven
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 Jean Marie De Groote
Sport, Feestelijkheden, Toerisme, Lokale economie & 
markten, Bestuurlijke organisatie Gemeente en OCMW
tel. 0477 55 71 97 
jmdg@telenet.be 
spreekuur in het gemeentehuis: op afspraak

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. 0498 12 76 22
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
tel. 09 362 50 09

Meldingskaart
Oosterzele
Met deze kaart kun je problemen melden die 
betrekking hebben op het straatbeeld.  

Kruis het probleem aan.

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

Toelichting  

Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam  

Adres   

Telefoon/gsm

e-mailadres  

 geurhinder
 zwerfvuil
 sluikstort
 rijweg
 beplanting
 parkeren
 lawaaihinder
 ongedierte
 �ietspad

 onkruid
 snelheid
 hondenpoep
 voetpad
 speelplein
 verkeersbord
 verkeerslicht

 andere

Stuur deze meldingskaart onder gesloten omslag naar gemeente 
Oosterzele, Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Anonieme meldingen worden niet behandeld.
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FILM IN HET BOS

binnenstebuiten
VRIJDAG 19 AUGUSTUS


