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Beste Oosterzelenaren,

Het einde van de zomervakantie luidt telkens een nieuw schooljaar 
in. Hopelijk heeft ieder van u, jong en wat ouder, voldoende kunnen 
genieten van een gezonde en aangename rustperiode. Ik wens in deze 
septembermaand iedereen die bij onderwijs- en opvoedingswerk 
is betrokken, veel succes voor het volgende schooljaar. September 
betekent ook de start van een nieuw politiek werkjaar. In Oosterzele 
staan er alvast opnieuw heel wat activiteiten en uitdagingen te 
wachten. Ik wens u heel wat leesplezier bij het doornemen van deze 
informatiefolder. Er zijn steeds wat nieuwtjes en weetjes te vinden die 
misschien niet bij alle inwoners even goed gekend zijn.

We mogen terugblikken op een geslaagde start van de zomervakantie. 
Het weekend van 8 tot 10 juli stond dit jaar in het teken van 25 jaar 
speelpleinwerking en 25 jaar verbroedering met Oberkirch. Met het 
bezoek van afgevaardigden van de Oberkirchse jeugdraad is een mooie 
aanzet gegeven om zo de jeugd nog meer te betrekken en cultuur uit te 
wisselen.

Gelukkig viel de regen op deze dagen niet te hevig en bleef Oosterzele 
redelijk gespaard van het meeste water. Toch hebben een aantal 
woningen te kampen gekregen met wateroverlast en de bijkomende 
ellende voor de bewoners. Lees zeker het artikel hierover met nuttige 
tips om wateroverlast te voorkomen.

Na de zomerkampen zal ook de jeugd opnieuw beginnen denken 
aan het organiseren van fuiven. Alles wat hierbij komt kijken, is mooi 
beschreven in de ‘eerste hulp bij fuiven-map’ een intergemeentelijk 
initiatief van de gemeenten Oosterzele, Destelbergen, Melle en 
Merelbeke in samenwerking met de politiezone Regio Rhode & 
Schelde en Drugpunt. Het is een zeer nuttig instrument voor geslaagde, 
veilige en aangename ontmoetingsmomenten voor de Oosterzeelse 
jeugd. Samen met de jeugdraad, leiders en leden van de diverse 
jeugdbewegingen willen we er alles aan doen om Oosterzele verder 
aantrekkelijk te maken voor kinderen en jonge mensen. Een oprecht 
woord van dank voor de inzet van vele mensen en zeker ook voor de 
monitoren bij onze speelpleinwerking.

De administratieve diensten zijn zich volop aan het voorbereiden op de 
inkanteling tussen gemeente en OCMW. Daarom wordt werk gemaakt 
van een beter ICT-netwerk dat moet zorgen voor een snellere en betere 
informatieverwerking. Vanaf 2017 zal hiervoor gestart worden bij de 
dienst Financiën om vervolgens het volledige administratienetwerk 
verder op punt te stellen.

Het blijft de boodschap om in Oosterzele een gezond evenwicht te 
vinden tussen realisaties, ontspanning en cultuur. Vanaf nu kunt 
u de gemeentelijke activiteiten volgen op de Facebookpagina van 
Oosterzele. 

Tot slot wens ik jullie allemaal veel leesplezier toe!

Hanna Courtijn
schepen voor Jeugdzaken, Communicatie en ICT, 
Ontwikkelingssamenwerking
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Gras maaien op zondag?
In België bestaat er geen algemene regelgeving 
die je verbiedt om gras te maaien op een zon- of 
feestdag. Deze problematiek wordt gemeente 
per gemeente geregeld in een gemeentelijk 
reglement.

In Oosterzele is hiervoor het GAS-reglement 
(Gemeentelijke Administratieve Sancties) van 
toepassing; dat reglement stelt dat iedereen 
verplicht is zich zo te gedragen dat anderen niet 
meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd 
worden. Artikel 1.1.7 regelt speci�iek het geluid 
a�komstig van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen: 
• Het gebruik in open lucht van houtzagen, 

grasmaaiers of andere werktuigen aangedreven 
door een motor is enkel toegestaan tussen 7 en 
22 uur.

• Op zondagen en wettelijke feestdagen is het 
gebruik van bovenvermelde toestellen niet 
toegestaan.

Dit politiereglement met zonale gelding is ook 
van kracht in onze buurgemeenten Merelbeke, 
Melle en Destelbergen. Je kan dit GAS-reglement 
nalezen via de website van de gemeente: 
www.oosterzele.be/wonen/veiligheid/politie

Toeren bij de boeren
Op zondag 25 september kan je opnieuw deelnemen 
aan deze bewegwijzerde �ietssneukeltocht langs land-
bouwbedrijven. Volwassen betalen 18 euro en kinderen 
tot 12 jaar 9 euro. Je kan nog kaarten kopen via over-
schrijving op BE51 7370 2383 4862 van de Land- en 
Tuinbouwraad met vermelding: naam, kind of volwas-
sene, keuze zalm of côte à l’os. De kaarten liggen klaar 
aan de ontvangst bij het aperitief. 

Toeren bij de boeren is een initiatief van het gemeente-
bestuur Oosterzele i.s.m. de Land– en Tuinbouwraad en 
de Landelijke Gilden. De route is digitaal beschikbaar op 
www.routeyou.com/ onder ‘Toeren bij de Boeren 2016’.

Haal je zakje krokusbollen!
Ook in 2016 doet Oosterzele weer mee aan de actie van de 
Provincie. Je kunt je gratis zakje krokusbollen a�halen in 
het gemeentehuis op woensdagen 5 en 12 oktober 
telkens van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. 
Een zakje per adres; zolang de voorraad strekt.
Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be/bijen of 
www.oosterzele.be. 

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Huisgerei kapot? 
In het Repair Café Oosterzele lossen ze het voor je op!

Op zaterdag 1 oktober kan je in GILO Oosterzele 
terecht voor de vierde editie van het Repair Café 
Oosterzele. Een Repair Café is een gratis bijeenkomst 
waar handige vrijwilligers samen met jou spullen 
herstellen. Ze beschikken over de kennis en ervaring 
ter zake en er is ook herstelmateriaal aanwezig.

Dit laagdrempelig initiatief is volledig gratis. Enkel 
herstelmateriaal wordt eventueel aan kostprijs 
verrekend. Uiteraard is een vrijwillige bijdrage 
steeds welkom. Deze inkomsten worden opnieuw 
geïnvesteerd in de werking van de vereniging.

Je kan voor allerlei kleine herstellingen terecht in 
het Repair Café van Oosterzele: verstellen van kledij, 
kleine elektrische apparaten, �ietsen, uurwerken, 
elektronica, gemotoriseerd materiaal (grasmaaier, 
heggenschaar, …), slijpen van messen, …

Het Repair Café is naast een herstellocatie ook een 
gezellige ontmoetingsplaats, waar je terechtkan voor 

een drankje of een kof�ie met versnapering om het 
wachten aangenaam door te brengen. Ben je trouwens 
zelf een handige Harry of Henriëtte? Het Repair Café 
heet bijkomende herstellers steeds met open armen 
welkom!

Repair Café Oosterzele op zaterdag 1 oktober in 
GILO Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 69-71 
in Oosterzele van 14 tot 17 uur.
Iedereen van harte welkom, ook zonder kapotte 
spullen!
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Over hoog water en hoe we ons kunnen wapenen

Overstromingen zijn van alle tijden, maar het lijkt alsof 
de regenbuien nu alsmaar heviger en intenser worden. 
Recente studies tonen aan dat in de toekomst de kans 
op felle zomerbuien en meer neerslag in de winter 
steeds groter wordt. Juni 2016 kan zeker gecatalogeerd 
worden als een maand met overdadig veel neerslag. Op 
heel wat locaties in Oosterzele kregen mensen te kam-
pen met wateroverlast. Voor de getroffenen is dit zeker 
geen pretje. Want eenmaal het water zich heeft terug-
getrokken, is er nog heel wat werk aan de winkel: 
• Neem foto’s van de overstroomde plaatsen in je 

woning en verzamel de facturen van beschadigde 
voorwerpen. Die zal je nodig hebben om je schade-
vergoedingsdossier in te vullen. Sinds 1 maart 2007 
vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de mees-
te ‘gewone’ schadegevallen via de brandverzekering 
zoals woonhuizen en hun inboedel die beschadigd 
zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing 
of overstroming van riolen, terreinverschuivingen 
en –verzakkingen.

• Ontsmet je huis met bleekwater.
• Verlucht en verwarm de kamers van je woning.

Om bovenstaande scenario’s te vermijden, is het 
belangrijk om de gemeente zo goed mogelijk te be-
schermen tegen kritieke overstromingen, maar het is 
eveneens belangrijk om goed voorbereid te zijn als een 
overstroming zich toch voordoet. Een overstroming is 
een natuurlijk fenomeen, dat we nooit volledig kunnen 
vermijden. Daarom is het nodig dat er maatregelen 

genomen worden om de schade door overstromingen 
te voorkomen of te verminderen.
Deze maatregelen zijn een gedeelde verantwoordelijk-
heid van zowel de waterbeheerders, de ruimtelijke 
planning, de crisis- en hulpdiensten, maar ook van 
de burgers. Enkel door samen te werken aan ‘water-
veiligheid’, kunnen we de gevolgen van overstromingen 
verminderen.

Als burger kan je zeker een signi�icante steen bij-
dragen tot het indijken van wateroverlast. Enkele 
goede voorbeelden zijn het opvangen van regenwater, 
kiezen voor waterdoorlatende verhardingen, een wadi 
(een laagte waarin het regenwater de tijd krijgt om in 
de bodem te dringen) of een groendak aanleggen, … Al 
deze maatregelen zorgen ervoor dat het regenwater 
zo veel mogelijk ter plaatse blijft en gefaseerd wordt 
afgevoerd.

Ben je van plan om te bouwen of te verbouwen, kijk 
dan zeker na of het perceel zich in overstromings-
gevoelig gebied bevindt. De Gemeente kan je hier zeker 
bij helpen om de nodige informatie te bezorgen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de taak 
als waterbeheerder om de schade van overstromingen 
zo veel mogelijk te beperken. Zij kiezen voor duurzame 
oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Op 
hun website www.vmm.be/water/overstromingen 
vind je alle nuttige info hierover.

Weekend van de duisternis
De nacht van de duisternis is ondertussen aan 
zijn 21ste editie toe. Deze themanacht wordt 
georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu samen met 
een aantal werkgroepen en organisaties die werken 
rond lichthinder en de impact van lichtvervuiling. We 
verlichten vaak te veel en onnodig. De nacht van de 
duisternis wil aantonen dat we ons ook veilig kunnen 
voelen met wat minder licht. Bovendien staan je 
zintuigen meer open, zodat je oog krijgt voor zaken 
die anders verborgen blijven. 
Ook Oosterzele neemt opnieuw deel. Voor het derde 
jaar op rij doven wij de straatverlichting in het 
centrum van iedere deelgemeente. Het licht gaat 
uit gedurende de nacht van de duisternis, maar 
ook de avond ervoor en de avond erna - dus 
tijdens het volledige weekend-van vrijdagavond 
7 oktober tot en met zondagavond 9 oktober.

In onderstaande straten zal dat weekend 
geen openbare verlichting branden.
• Oosterzele: deel Windekekouter, Kouterweg, 

Dorp, Kerkplein, Groenweg, Keiberg
• Gijzenzele: Schoolstraat, Gijzenzelestraat, 

Brielstraat, Kerkstraat, Sint-Bavoplein
• Moortsele: Sint-Antoniusplein, Vijverstraat, 

Moortselestraat, Rollebaan, deel Kloosterstraat
• Scheldewindeke: deel Pastoor De Vosstraat, 

Marktplein, Pelgrim, Dreef, Markt, Marktwegel, 
Stationsstraat

• Balegem: Balegemstraat, Kattenberg, Pastoor 
De Vosstraat

• Landskouter: Rooberg, Bakkerstraat, 
Schildershoek, Stuivenberg, stukje Lembergestraat

Wij hopen op een heldere nacht, zodat we kunnen 
genieten van de grote en de kleine beer en de poolster 
in al zijn pracht! Proef de nacht met volle teugen!
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BESTUUR

VRIJE TIJD

Inkanteling 
Gemeente en 
OCMW – ook in 
Oosterzele

De gemeentelijke en OCMW-
diensten worden overal meer op 
elkaar afgestemd. Vanaf 2017 zal 
ook Oosterzele starten met die 
inkanteling. Daarbij zal gestart 
worden met dienst Financiën.

Wissel in de 
gemeenteraad

Sinds de zitting van 31 augustus 
heeft Groen-raadslid Michiel 
Van Der Heyden de fakkel 
overgedragen aan Roswitha 
Gerbosch. Zij zal hem tot het einde 
van de legislatuur vervangen.
Gemeente Oosterzele bedankt 
Michiel voor zijn inzet en wenst 
Roswitha alle succes toe!

Oosterzele en Oberkirch: 
25 jaar verbroedering

Tijdens het weekend van 8 – 10 juli vierde Oosterzele 25 jaar 
speelpleinwerking, 11 juli maar ook 25 jaar jumelage met onze 
zusterstad Oberkirch. Tijdens de academische zitting – waar ruim 
honderd aanwezigen waren – werd teruggeblikt op de ervaringen en 
wensen voor de toekomst uitgesproken.

Bedanking moni’s

Speelpleinwerking Kriebelplezier Oosterzele heeft opnieuw een 
geslaagde zomer achter de rug!
Heel wat kinderen kwamen hun dagelijkse portie kriebels en plezier 
beleven op het speelplein. Dat is natuurlijk niet mogelijk zonder de vele 
vrijwilligers, onze animatoren! Daarom via deze weg een dikke merci 
aan alle monitoren die hun steentje hebben bijgedragen!

Noteer alvast

Zaterdag 15 oktober neemt 
Oosterzele opnieuw deel aan 
Dag van de trage weg. Het 
programma vind je binnen-
kort op www.oosterzele.be. 

Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 december stelt Magalie 
Aspeele tentoon in GC 
De Ganck met Magalie’s 
Picture Dictionary. Een 
fototentoonstelling met 
foto’s van  Slash, Alter 
Bridge, Jasper Steverlinck, 
Nightwish, Machine head, … 
Beide dagen van 10 tot 18 
uur; vrijdag met receptie om 
20 uur en gastoptreden van 
Romy Conzen.
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Eerste hulp bij fuiven

Naast het aanvragen van vergunningen en 
verzekeringen, komt er heel wat kijken bij het 
organiseren bij fuiven. De ‘eerste hulp bij fuiven-
map’ biedt iedere organisator een leidraad zodat 
niets aan de aandacht ontsnapt!
De fuifmap is een intergemeentelijk initiatief van 
de gemeenten Oosterzele, Destelbergen, Melle en 
Merelbeke in samenwerking met de politiezone Regio 
Rhode & Schelde en Drugpunt.

Nieuw bestuur Pallieter: 
door de jeugd, van de jeugd, 
voor de jeugd

Het bestuur van Jeugdclub Pallieter heeft onlangs 
de fakkel doorgegeven aan een gloednieuw bestuur 
van 15 jonge en enthousiaste medewerkers! 
De nieuwelingen willen zich engageren om het 
jeugdhuis aantrekkelijker te maken en zal daartoe 
het interieur gezelliger maken, nieuwe evenementen 
organiseren en klassieke evenementen in een nieuw 
jasje te steken. Het jeugdhuis opent opnieuw zijn 
deuren op zaterdag 1 oktober en zal vanaf dan elk 
weekend open zijn. Allen welkom!! 

Seniorensport 
in sporthal De Kluize 

Zomer vol activiteiten 

Sinds donderdag 15 september worden in 
sporthal De Kluize lessenreeksen seniorensport 
georganiseerd. Del�ien Neirynck begeleidt deze 
reeksen. Inschrijven is niet vereist, deelnemen 
kost 1,25 euro per les. Er zijn geen lessen op 
feestdagen en tijdens de vakantieperiodes. 
De lessen vinden telkens plaats op donderdag 
van 14 tot 15 uur. Breng mee: sportieve kledij 
en sportschoenen die geen strepen op de 
sportvloeren nalaten (de zaalsportschoenen 
mogen voorheen niet gedragen zijn op straat op 
bevuilde of op bekiezelde gronden). 
Meer info: sporthal De Kluize - Sportstraat 3 - 
sportdienst@oosterzele.be - 09 362 48 92

De zomervakantie zit erop. Het was er opnieuw 
een boordevol activiteiten!
De Windeekse Groenbuiken organiseerden 
traditiegetrouw hun zomerkermis begin juli. 
Eind juli vierde Landskouter kermis. Zondag 14 
augustus brachten meer dan 15 000 mensen een 
bezoek aan Bruisend Balegem waar die avond 
optredens van Stan Van Samang, Jonas en Van 
Geel, … op het programma stonden.
Het laatste weekend van augustus was Gijzenzele 
kermis aan de beurt met voor elk wat wils en een 
optreden van John Terra als afsluiter. 
Het eerste weekend van september vierden 
de inwoners van Moortsele kermis en veertig 
jaar Heemkring. Voor de Gemeente een ideale 
gelegenheid om dan ook de of�iciële opening van 
Moortsele na de Aqua�in-werken te organiseren. 
In het volgend infozine kan je het fotoverslag van 
deze opening raadplegen.

KORT

SPORT
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Vraag vanaf nu je tegemoetkoming of parkeerkaart 
voor personen met een handicap online aan: 
sneller, eenvoudiger en persoonlijker! 

Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om 
een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij 
de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD 
Sociale Zekerheid)! Sinds 1 juli kan dit via een online 
vragenlijst.

Hoe doe je een aanvraag?
• Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) 

je aanvraag indienen door met je elektronische 
identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.
belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.

• Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan 
de Directie-generaal Personen met een handicap 
rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie 
opvragen. Heeft je arts geen recente informatie 
over je medische situatie, dan maak je het best een 
afspraak bij hem of haar.

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die 
elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal 
Personen met een handicap. Daar starten ze 
onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De 
nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, 
eenvoudigere en persoonlijkere manier van de 
behandeling van je aanvraag.

Wil je hulp? 
Dan kan je terecht bij:
• de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal 

Personen met een handicap. Maak een afspraak via 
het contactformulier op www.handicap.belgium.be of 
bel naar het gratis nummer 0800 987 99 (maandag 
tot vrijdag van 8.30 tot 13 uur).

• op een zitdag van de DG Personen met een handicap 
in jouw buurt. Een overzicht van de zitdagen vind je 
op www.handicap.belgium.be.

• dienst Burgerzaken, Dorp 1, iedere voormiddag van 
8.45 – 12 uur ; maandagavond van 17.30 tot 20 uur; 
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

• OCMW, Gootje 2, iedere voormiddag van 8 – 12 uur 
en op dinsdagavond van 17 – 19 uur

Memo: als je hulp wil, vergeet volgende zaken niet 
mee te nemen:
• identiteitskaart
• bankrekeningnummer
• de naam van je behandelend arts

Meer info: www.handicap.belgium.be 

OCMW

Klusjesdienst OCMW Oosterzele

In de lente - en zomermaanden bestaat het 
takenpakket van de klusjesman hoofdzakelijk uit gras 
maaien, onkruid wieden, snoeiwerk, … Toch staat de 
klusjesdienst ook in de herfst – en wintermaanden lang 
niet stil. De klusjesman voert immers ook allerhande 
taken binnen uit. Enkele voorbeelden: 
• Kleine herstellingen (herstellen van een lekkende 

kraan, gebroken ruit, klemmende deur, ontstoppen 
van sanitair, …)

• Kleine onderhoudswerken (rolluiken en plafonds 
afwassen, goten reinigen, kuisen van kelders en 
zolders, kuisen van kachels, beperkt behang – en 
schilderwerk, klein metselwerk, …)

• Kleine aanpassingswerken om het wooncomfort 
te verbeteren (het aanbrengen van leuningen en 
handvaten, plaatsen van rookdetectoren, plaatsen van 
tochtstrips, het vervangen van stopcontacten, …)

• Het ruimen van sneeuw
• …

Wie komt in aanmerking voor de klusjesdienst?
• Alle bejaarden vanaf 75 jaar die in de onmogelijkheid 

verkeren om de door hun gevraagde taken uit te 
voeren of samenwonen met hun partner 
of persoon van dezelfde generatie.

• Alleenstaanden vanaf 70 jaar of mensen 
met een handicap, met een vermindering 
van zelfredzaamheid (minstens 7 punten 
zoals blijkt uit een attest van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zaken).

• Lee�loongerechtigden.
• OCMW-cliënten.

Voor verdere informatie of vragen, aarzel 
dan zeker niet om contact op te nemen met 
de verantwoordelijke van de klusjesdienst: 
eva.vanderbiest@ocmwoosterzele.be of 
09 363 88 94 



9

Sociale toelagen 2016 bij het OCMW 

Het OCMW kent diverse sociale toelagen toe. Je leest 
hier het overzicht en hoe je ze kan aanvragen.

Sociale toelage van 50 euro - inkomensgarantie
Voor personen die recht hebben op de inkomens-
garantie en geen eigendom hebben, behalve de eigen 
woning. Je voegt een geldig attest inkomensgarantie 
voor 2016 toe (te bekomen bij de Rijksdienst voor 
Pensioenen).

Sociale toelage van 50 euro – 66% gehandicapt
Voor personen die recht hebben op Verhoogde 
Tegemoetkoming gezondheidszorg (RVV- statuut) (zie 
klever ziekenfonds) EN over een attest van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst personen met 
een handicap met minstens 7 punten op de schaal van 
zelfredzaamheid of vermelding van 66 % invaliditeit 
beschikken.

Sociale toelage van 150 euro – mantelzorgpremie 
cat.2
De zorgbehoeftige is 68 jaar of ouder, verblijft in 
Oosterzele en is er gedomicilieerd EN beschikt over 
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zaken, dienst personen met een handicap met minstens 
9 punten op de schaal van zelfredzaamheid. De 
zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
De mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, 
kan maar eenmaal de premie ontvangen en per 
zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uitbetaald 
worden.

Sociale toelage van 250 euro – mantelzorgpremie 
cat.1

De zorgbehoeftige is tussen 0 en 67 jaar, verblijft in 
Oosterzele en is er gedomicilieerd EN beschikt over 
een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zaken, dienst personen met een handicap met 
minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid. 
De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, kan maar 
eenmaal de premie ontvangen en per zorgbehoeftige 
kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden.

Sociale toelage van 300 euro – mantelzorgpremie 
voor palliatieve thuiszorg
Er zijn geen leeftijd- en inkomensvoorwaarden 
voor de zorgbehoeftige. Hij/zij moet in Oosterzele 
verblijven en er gedomicilieerd zijn en beschikt over 
een betalingsbewijs inzake de forfaitaire vergoeding 
palliatieve thuiszorg van het ziekenfonds. De 
zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn.
De mantelzorger moet niet in Oosterzele wonen, 
kan maar eenmaal de premie ontvangen en per 
zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uitbetaald 
worden.

De toelagen moeten aangevraagd worden met een 
aanvraagformulier (te vinden op www.ocmwoosterzele.be
of in het OCMW: Gootje 2 in 9860 Oosterzele - 
tel. 09 362 40 30) en uiterlijk op 31 december 2016
opgestuurd worden naar het OCMW, ter attentie van de 
voorzitter, Gootje 2, 9860 Oosterzele

Filmnamiddagen bij de seniorenraad

Maandag 3 oktober: 
De Maagd van Gent - een Belgische 
tragikomedie  van Nicolaas 
Rahoens. Verschillende Gentenaars 
genieten van hun volkstuintje maar 
de burgemeester wordt onder druk 
gezet door de Franse winkelketen 
Colfour om de grond te verkopen 
zodat er een groot winkelcomplex 
kan gebouwd worden. Met o.a. 
Souad Boukhatem, Luk De Bruyker, 
Michiel Dendooven, Jo Decaluwe, 
Bob De Moor, Christophe Deborsu,  
Daan Hugaert.

Maandag 7 november: 
Der Untergang – een Duitse 
oorlogs�ilm die de laatste tien 
dagen van Adolf Hitler toont, gezien 
door de ogen van Traudl Junge, 
zijn persoonlijke secretaresse. De 
�ilm is een grandioze historische 
reconstructie. Naast een 
overtuigende vertolking van Bruno 
Ganz, zien we nog Juliane Köhler 
en Alexandra Maria Lara in de 
hoofdrollen.

Plaats: theaterzaal van GC De 
Kluize om 14 uur
Kostprijs:  4 euro per �ilm, kof�ie en 
gebakje inbegrepen
Abonnement voor de zes 
voorstellingen: 20 euro p.p.
Tickets te koop in De Kluize, 
de bibliotheek en bij de 
seniorenverenigingen Okra en Neos
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Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
werken samen
Sinds 1 januari 2016 werken de diensten gezinszorg van 
de OCMW’s van Melle, Merelbeke en Oosterzele samen. 
Dat was nodig om er voor te zorgen dat de dienst kon 
blijven bestaan. Door de nieuwe wetgeving waren ze 
verplicht uit te breiden of samen te werken met andere 
diensten gezinszorg. Melle had voordien geen dienst 
gezinszorg, dus voor hen is dat een nieuwe dienst erbij.

Zowel OCMW Oosterzele als OCMW Merelbeke bieden 
de dienstverlening aan vanuit een eigen antennepost 
met respect voor de eigenheid van de diensten en een 
dienstverlening die zo dicht mogelijk bij de bevolking 
staat.

“Ik ben opgenomen in het ziekenhuis en maak me 
zorgen over hoe mijn thuiskomst zal verlopen? Kan 
ik mezelf nog behelpen in het huishouden?” Het zijn 
enkele van de vele vragen waarmee mensen worden 
geconfronteerd als zij opgenomen zijn in het ziekenhuis. 
De dienst gezinszorg van het OCMW kan meteen een 
antwoord bieden op al deze vragen.

Het OCMW stelt gediplomeerde verzorgenden ter 
beschikking die je helpen bij volgende taken: 
• persoonsverzorging: dagelijks toilet, hulp bij het 

aan- en uitkleden, haar- en baardverzorging, EHBO, …
• sociale en morele ondersteuning: bij 

administratieve handelingen, verwerking emotionele 
problemen, rouw, ondersteuning bij de verzorging en 
opvoeding van de kinderen, …

• huishoudelijke taken: maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, was en strijk, bedden opmaken 
en verschonen, …

De inschakeling van een verzorgende is echter niet 
gekoppeld aan een ziekenhuisopname. Ook wanneer je 
zelf aanvoelt dat je meer hulp kan gebruiken, staan wij 
voor je klaar. Je betaalt een bedrag per uur a�hankelijk 

van de gezinssamenstelling en van het maandelijks 
netto inkomen.

Interesse of meer info?
Neem contact op met Rita Van Caelenberg - de 
dienstverantwoordelijke van de dienst gezinszorg, 
- wij plannen zo snel mogelijk een huisbezoek en de 
meest aangewezen hulp wordt zo spoedig mogelijk 
ingeschakeld: rita.vancaelenberg@ocmwoosterzele.be – 
tel. 09 363 88 95

Advertentie
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Infomoment 
voorzieningen voor 
senioren in Oosterzele
Op maandag 17 oktober om 14 uur organiseert 
Gemeente Oosterzele i.s.m. de Seniorenraad een 
infomoment over voorzieningen voor senioren. Dit 
infomoment vindt plaats in de theaterzaal van GC 
De Kluize.

Programma
• verwelkoming door schepen voor Seniorenbeleid 

Marleen Verdonck
• toelichting bij ruimtelijke ordening, 

ontwikkeling van de site in Scheldewindeke 
en ouderenvoorzieningen in Oosterzele door 
schepenen Els De Turck en Christ Meuleman 

• toelichting bij RVT en assistentiewoningen door 
de vertegenwoordigers van Assistentiewoningen 
(AWO) Zilverblad en RVT De Zilverlinde

Na de uiteenzetting blijven de gastsprekers in de 
zaal om geïnteresseerde aanwezigen individueel 
te woord te staan. Toegang is gratis; iedereen 
welkom!

ZILVERBLAD
RESIDENTIE

• Moderne ‘doorzonappartementen’  
met 1 of 2 slaapkamers

• Alle voorzien van de modernste 
faciliteiten, zuidoost georiënteerd 
privéterras, volledig geïnstalleerde 
keuken en badkamer,...

• In een groene omgeving met parktuin, 
op minder dan 500 m van de dorpskern 
(warenhuis, buurtwinkels, apotheek, 
station,...), op de nieuw te ontwikkelen 
site Groot Bewijk

• Parkeerplaatsen aan het gebouw

• In de onmiddellijke nabijheid van het 
nieuwe woonzorgcentrum   
Ter Veldbloemen

• Erkende assistentiewoningen: volledig 
aangepast aan de noden van mensen 
die minder mobiel zijn, mogelijkheid 
tot zorg- en dienstverlening, 24/24 
noodoproepsysteem,...

• Verlaagd BTW tarief van 12% en 
vrijstelling van onroerende voorheffing: 
interessante belegging

• Start verkoop: najaar 2016 –  
verwachte oplevering voorjaar 2018

Schrijf in voor onze infosessie op www.zilverblad.be
of contacteer ons voor meer info op tel. 09 265 07 79 of info@zilverblad.be

42 nieuwe 
assistentiewoningen te 
koop in Oosterzele  
(Scheldewindeke)

Advertentie Zilverblad.indd   1 9/06/16   15:57

Oosterzele op facebook 

Sluiting gemeentelijke 
diensten 

Sinds 1 september is Gemeente Oosterzele ook 
aanwezig op facebook. Via dat kanaal willen we 
onze inwoners en geïnteresseerden snel op de 
hoogte brengen van wat reilt en zeilt binnen 
de Gemeente. Benieuwd? Volg ons dan op 
www.facebook.com/GemeenteOosterzele.

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• dinsdag 1 november (Allerheiligen)
• woensdag 2 november (allerzielen)
• vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
• dinsdag 15 november (dag van de Dynastie)

Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft 
geopend.

KORT
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Naar de boekenbeurs in Antwerpen 

Op zaterdag 5 november organiseert Route42 naar 
jaarlijkse gewoonte de busrit naar de boekenbeurs van 
Antwerpen. Prijs: 5 euro voor de busrit – toegang niet 
inbegrepen. Inschrijven (verplicht) via een Route42-
bibliotheek.

Grote boekenverkoop Route42

De grote jaarlijkse boekenverkoop van Route42 vindt 
plaats in jeugdcentrum De Spiraal in Geraardsbergen 
(Zakkaai). In totaal bieden de zes bibliotheken weer 
zo’n 10 000 afgevoerde boeken, stripverhalen en tijd-
schriften te koop aan. Alles is te koop aan 1 euro per 
stuk. In de namiddag daalt de prijs naar 0,60 euro. 
Extra korting bij grote hoeveelheden!

Zaterdag 24 september van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 16 uur. Gratis toegang

Openingsavond bibcampagne Maak je droom!

Te gast op de openingsavond van de bibliotheek: 
Raf Walschaerts en Pigeon on Piano. Iedereen welkom 
op vrijdag 7 oktober om 20 uur. Toegang: 5 euro

Raf Walschaerts
Wie Kommil Foo zegt, denkt Raf & Mich, de twee broers 
die al meer dan 25 jaar theaters in Vlaanderen en 
Neder land laten vollopen, alsof het geen moeite kost. 
Niets is minder waar. Aan elke voorstelling gaat een 

marathon aan denkwerk, schrijven 
en schrappen, componeren, zingen 
en spelen vooraf. Kommil Foo 
is top. Pienter poëtisch theater, 
unieke verhaallijnen, heerlijke 
titels, moordend eenvoudige 
liedjes, spelen met taal, visueel af. 
Kommil Foo raakt altijd!

Raf is ‘de grootste’ van het duo. 
Hij is te gast in onze bib en 
praat met interviewer Dirk 
Ghijs (Radio 2) over leven 
en werk.

Pigeon on Piano
Muzikale gast is de Gentse pianiste Katrien Pigeon 
Verfaillie. Ze componeert en speelt eigen werk. Haar 
muziek houdt het midden tussen nieuw-klassiek en het 
minimalisme van bijvoorbeeld Wim Mertens. Wars van 
regels, onvoorspelbaar en toch harmonieus.

Katrien speelt als een doorleefde pianiste en laat de 
toetsen haar verhaal vertellen. Ze wordt begeleid op 
viool door virtuoos Emile Verstraeten. Hij is de vaste 
violist van Bart Peeters en zoekt zelfzeker ook zijn 
eigen weg. Het is na 2013 zijn tweede acte-de-présence 
in de bib. Katrien en Emile zijn allebei top!

Verwendag
Op zaterdag 8 oktober worden alle bibliotheek-
bezoekers opnieuw in de watten gelegd met allerlei 
hapjes en drankjes van de Wereldwinkel tijdens onze 
jaarlijkse verwendag. Het Davidsfonds stelt dan ook 
het vernieuwde boeken- en cd-pakket voor.
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Save the date: donderdag 17 november om 
20 uur - interview Bent Van Looy
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Digicafé

Digihulp in de bib - gratis
Elke maandagnamiddag van 14 tot 17 uur kan je 
in de bib terecht voor persoonlijke digitale hulp. 
Maak op voorhand een afspraak met Tanja via 
tanja.vlaemynck@oosterzele.be of 09 362 81 17 en 
geef door met welke concrete digitale vraag/vragen 
je worstelt.

Workshop | Facebook: gebruik en 
privacy
Tijdens deze cursus bekijken we wat Facebook 
eigenlijk is, wat je er wel en niet mee kan doen en 
of je privacy er niet onder lijdt. Heb je een eigen 
laptop, iPad of Android-tablet, breng die dan zeker 
mee.

Prijs: 25 euro (2 x 2,5 uren) - donderdagen 6 en 13 
oktober van 9.30 tot 12 uur - Inschrijven via de bib

Kennismaking met de nieuwe media
Sociale media, tablets, smartphones, … ze zijn niet 
meer weg te denken uit onze moderne samen-
leving. Leer ze tijdens deze voordracht kennen 
(i.s.m. OKRA en Proximus).

Prijs: 5 euro voor OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden 
- donderdag 13 oktober 2016 van 14.30 tot 17 uur - 
Inschrijven niet nodig

Lezing | Leven in een digitaal tijdperk
Digitale technologie en robotica dringen steeds 
verder door in ons dagelijks leven. Fredo De Smet is 
een creatieve all-rounder die gepassioneerd is door 
digitale media en toepassingen. Hij wijst ons de 
weg naar trends die eraan staan te komen. Ook de 
ethische vraagstukken laten hem niet onberoerd. 

Prijs: 6 euro|4,5 euro|3 euro - vrijdag 14 oktober 
van 20 tot 22 uur - code: 16AS3700 - Inschrijven via 
Vormingplus Gent-Eeklo

Vaardig met je pc: bestanden en 
mappen leren gebruiken
Je computer, harde schijf en geheugenkaartje zitten 
vol met bestanden en mappen. In deze workshop 
leer je kopiëren, plakken en ordenen. Breng indien 
mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro - dinsdag 18 oktober van 13 tot 15 uur - 
Inschrijven via de bib

Windows 10
In deze workshop helpen we je op weg met het 
nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Breng 
indien mogelijk je eigen laptop mee.

Prijs: 3 euro - dinsdag 25 oktober 2016 van 13 tot 
15 uur - Inschrijven via de bib

Spelletjes op de iPad - Van Patience 
tot Angry Birds
Tijdens deze workshop leer je waar je spelletjes 
kan vinden, hoe je ze kan beoordelen en installeren 
op je iPad. Breng gerust je eigen iPad met volle 
batterij mee.

Prijs: 10 euro|2 euro - dinsdag 25 oktober van 13.30 
tot 16 uur - Inschrijven via Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender

3Dprinting@home - Basiscursus 
met bezoek aan Timelab door Filip 
D’Hoore
Met een 3D-printer kan je gebruiksvoorwerpen, 
speelgoed, gadgets of prototypes zelf printen. Deze 
reeks geeft je de basisinformatie en demonstreert 
hoe een eenvoudige, laag per laag 3D-printer 
werkt. Tot slot brengen we een bezoek aan Time-
lab, waar je tips krijgt vanuit een omgeving die je 
creativiteit prikkelt. Let wel: 3D-tekenen komt in 
deze cursus niet aan bod.

Prijs: 45 euro|35 euro|25 euro
Vier woensdagavonden: 23 en 30 november + 
7 december van 19.30 tot 21.30 uur + bezoek aan 
Timelab op 14 december van 19.30 tot 20.30 uur - 
code: 16HP3723 - Inschrijven via Vormingplus 
Gent-Eeklo

Foto’s op je pc zetten
Het hele jaar door heb je veel foto’s en videootjes 
gemaakt: van een vakantie, een uitstapje of leuk 
feestje. Maar hoe zet je deze opnamen nu gemak-
kelijk op je Windows-computer? In deze workshop 
leert je hoe!

Prijs: 3 euro - donderdag 24 november van 14 tot 
16 uur - Inschrijven via de bib



14 www.oosterzele.be

Vorming in de bib  

Lezing | Hoe werkt ons brein?
Ons brein is de zetel van ons denken en voelen. Het is 
ons meest complexe orgaan, maar langzaam geeft het 
zijn geheimen prijs. Hoe ver staan we met de kennis 
van het brein? Wat mogen we nog verwachten in de 
toekomst? Zal het ook mogelijk zijn om gedrag en 
emoties te beïnvloeden? Kom het te weten in deze 
lezing.

Prijs: 7 euro|5,5 euro|3,5 euro - woensdag 19 oktober 
van 19.30 tot 22 uur - code: 16PO3579 - Inschrijven via 
Vormingplus Gent-Eeklo

Workshop | Knutselen aan je koers�iets
Een moderne koers�iets is een ingewikkeld en 
hoogtechnologisch apparaat. Een beetje handigheid, 
kennis en inzicht om zelf aan je koers�iets te sleutelen 
zou dan wel eens van pas kunnen komen. Marc Van 
Yperzeele leert je de knepen van het vak en geeft je 
een antwoord op al je (�iets)vragen. Indien je dit wenst 
kan je je eigen �iets meebrengen om op te oefenen.

Donderdagen  20 en 27 oktober van 19.30 tot 22.30 
uur - prijs: 20 euro|4 euro - Inschrijven via Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender 

Lezing De CHAMP piramide door dr. Joost 
De Maeseneer
Joost De Maeseneer, sportdokter van enkele van de 
grootste wielrenners aller tijden, ontwikkelde een 
piramidemodel om talent op een wetenschappelijke 
en verantwoorde manier naar een hoger niveau en 
in het beste geval de top te leiden. Hoe de CHAMP-
piramide werkt, ontdek je tijdens deze lezing.

Joost De Maeseneer (1955) was tien jaar bondsdokter 
van de Belgische Wielrijdersbond en is sinds 1989 
actief als arts bij wielerploegen als TVM, Memory Card 
– Jack & Jones, CSC – Tiscali, CSC en Saxo Bank. Sinds 
2013 werkt hij voor Astana en Tourwinnaar Vincenzo 
Nibali.

Prijs: 5 euro - dinsdag 8 november om 20 uur - 
Inschrijven via de bib: tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

De archieven van de Judeocide in België: 
lezing door Ward Adriaens
Hoe kwamen de Duitsers en hun collaborateurs 
op het spoor van 65 000 inwoners van België? Hoe 
werden deze gegevens gebruikt om 30 000 van hen te 
vermoorden? Hoe slaagden de Belgen er in om 30 000 
van de geregistreerden te redden? Een reis doorheen 
de originele documenten met antwoorden op deze 
vragen. Ward Adriaens is licentiaat Geschiedenis en 
Archie�kunde en ereconservator van Kazerne Dossin.

Prijs: 6 euro voor leden van het Davidsfonds of de bib, 
8 euro voor niet-leden - donderdag 10 november van 
20 tot 21.30 uur - Inschrijven via de bib: tel. 09 362 81 
17 - bibliotheek@oosterzele.be of via de plaatselijke 
Davidsfondsafdeling

Gezond eten, gemakkelijker dan je denkt
In haar lezing legt Hilde Demurie uit hoe je door de 
juiste voedselkeuze, volgens je bloedgroep en via 
voedselcombinaties, meer energie krijgt en je kwalen 
wegebben, met een ideaal gewicht als aangenaam 
gevolg. Verder leert ze jou de signalen van je lichaam 
te herkennen en jezelf preventief bij te sturen. 

Prijs: 9 euro|7 euro|4,5 euro - woensdag 16 november 
van 19.30 tot 22 uur in de bib - code: 16GM3571 - 
Inschrijven via Vormingplus Gent-Eeklo
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Kof�ie+ Justitie vandaag 
door Annemie Serlippens
Annemie Serlippens, 18 jaar parketmagistraat waarvan 
acht jaar persmagistraat, en sinds begin dit jaar 
onderzoeksrechter, vertelt over wie wat doet binnen 
justitie. Ze geeft een inkijk in de gevangenis en brengt ook 
de drugsaanpak ter sprake. Een boeiende uiteenzetting 
waarna je het nieuws over justitie beter zal begrijpen.

Prijs: 5 euro - donderdag 17 november om 14 uur
Inschrijven via de bib: tel. 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Voordracht: ’t Is echt gebeurd 
door Jacques Lesage, verteller-acteur
Je kent de oude sagen en legenden? Weet je dat er ook 
hedendaagse legenden bestaan: de stadslegenden? Tijdens 
de voordracht gaat verteller Jacques Lesage op zoek naar 
de oorsprong en de kenmerken van deze stadslegenden 
aan de hand van vele voorbeelden. Straffe verhalen en 
verrassende momenten gegarandeerd! Het zou je maar 
eens moeten overkomen … (i.s.m. OKRA)

Prijs: 5 euro voor OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden 
Donderdag 15 december van 14.30 tot 17 uur
Inschrijven is niet nodig

Voor alle cursussen van Vormingplus
• Vlaamse Ardennen-Dender schrijf je in via 

http://www.vormingplus-vlad.be of via 
vlad@vormingplus.be of via 09 330 21 30

• Gent-Eeklo schrijf je in via 
www.vormingplusgent-eeklo.be of via 
info.gent.eeklo@vormingplus.be of via 09 224 22 65

Vormingplus geeft een korting aan mensen die het 
�inancieel moeilijker hebben. Bij elke cursus staan drie 
prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs | 
reductieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is er voor 
mensen met een beperkt pensioen, eenoudergezinnen met 
kinderen, studenten, … Werkzoekenden en mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten 
het sociaal tarief. Neem contact op met Vormingplus voor 
de kortingsvoorwaarden.

Bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13, 9860 
Oosterzele - 09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be - 
biboosterzele.blogspot.be

Spraakmakende 
ontmoetingen: 
Lize Spit

Lize Spit (1988) schrijft 
scenario’s, proza en 
poëzie. In 2013 wint ze de 

schrijfwedstrijd Write now! (jury- en publieks-
prijs). Het smelt, haar debuutroman, verschijnt 
in januari 2016 en wordt meteen een bestseller. 
Het boek krijgt lyrische recensies, wordt in acht 
talen vertaald en wordt ver�ilmd door Veerle 
Baetens. Lize doceert aan LUCA School of Arts en 
schrijft wekelijks een column in De Morgen.

In de reeks Spraakmakende ontmoetingen van 
Route42 - woensdag 12 oktober om 20 uur in de 
bib. Toegangsprijs: 5 euro. Graag vooraf inschrij-
ven

Moet ge nu wat weten!
(regiovertelsessie 2016 - voor volwassenen)
Oost-Vlaamse volksverhalen opnieuw 
verteld

Vertellers brengen sagen, legenden en volks-
vertellingen uit de rijke Oost-Vlaamse verhalen-
schat of misschien ook wel avontuurlijke of ge-
heimzinnige historietjes van juist om het hoekje. 
Het wordt spannend en geheimzinnig, maar ook 
soms komisch en misschien af en toe ook een 
beetje treurig. Kom genieten van de verhalen 
die tot leven komen door de ervaren vertellers. 
Vooraf inschrijven is nodig. 

Donderdag 27 oktober om 14 uur in de bib.
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Theater K. workshops   

Theater K. geeft kinderen en 
jongeren de kans hun eigen 
theaterkriebel te ontdekken. Via 
spel en plezier leren dat alles kan 
en mag op scène. Samen knutselen 
we aan de knapste stukjes theater. 
Tien speelse workshops o.l.v. 
Kevin De Wael vormen samen een 
fantastische reeks met als afsluiter 
een leuk toonmoment. Steeds op 
een vast tijdstip en vertrouwde 
locatie. 

Prijs: tien workshops 
(+verzekering) voor 100 euro.
Bibliotheek Oosterzele - i.s.m. GC 
De Kluize. Alle info via theaterk@
outlook.be

9 - 12 jaar (4de, 5de & 6de 
leerjaar)
zaterdagen 1, 8, 15, 22 en 29 
oktober + 12, 19 en 26 november 
+ 3 en 17 december van 10 tot 12 
uur - zolder bibliotheek Oosterzele

12 - 15 jaar (1ste, 2de & 3de 
middelbaar)
vrijdagen 30 september + 7, 14, 
21 en 28 oktober + 11, 18 en 25 
november + 2 en 16 december  van 
19 tot 21 uur - zolder bibliotheek 
Oosterzele

Theater, concert en
�ilm voor families
in de regio 

De cultuur- en gemeenschaps-
centra van Oosterzele, Geraards-
bergen, Merelbeke, en Zottegem 
bundelden al hun familie-activitei-
ten van seizoen 2016-2017 in een 
overzichtelijke brochure. Op zoek 
naar een leuke theatervoorstelling, 
�ilm of concert voor het gezin? Laat 
je verrassen door het gevarieerde 
aanbod van niet minder dan dertig 
kwaliteitsvolle en betaalbare ac-
tiviteiten, dichtbij huis. Je kan de 
brochure digitaal raadplegen via 
www.gcdekluize.be. Ze wordt ook 
verdeeld via de Oosterzeelse scho-
len en is af te halen in GC De Kluize 
(Sportstraat 3). Desgewenst sturen 
we jou een exemplaar op via de 
post (09 363 83 30 of 
reservaties@oosterzele.be)!
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muziek / dans - Jazz meets Flamenco - 
Elena La Grulla, José Ligero & groep 
featuring John Snauwaert
zaterdag 8 oktober vanaf 18 uur 

Flamenco-initiatie, 
wijndegustatie en concert
De jonge Elena La Grulla is een 
Russische �lamencodanseres 
en lesgeefster die jarenlang in 
Spanje heeft gewoond, maar nu 
in België is terecht gekomen. José 
Ligero (zang), Antonio Segura 
(gitaar), Alex Otero (percussie) 
en John Snauwaert (saxofoon) 
zorgen voor de muzikale noot.

Degustatie Spaanse wijnen: 18 – 20 uur. Inschrijven 
voor 5 oktober via LaSonantaWijnen.com.
Flamenco dansinitiatie: 18 – 19 uur. Inschrijven voor 
5 oktober via: reservaties@oosterzele.be (gratis).
Concert: 20.15 uur. Inschrijven via www.gcdekluize.be 
of 09 363 83 30 of reservaties@oosterzele.be.
Beperkt aantal plaatsen voor degustatie en initiaties!

tarieven
14 euro standaard / 13 euro 60+ / 12 euro studenten, 
-19, klein abo / 11 euro groot abo

In samenwerking met La Sonanta

human interest - Wedding Day - Lieve 
Blancquaert - vrijdag 14 oktober om 20 uur 

Waarom trouwen we met elkaar 
en hoe doen we dat? Lieve 
Blancquaert is voor Wedding Day 
opnieuw de wereld rondgetrok-
ken op zoek naar een antwoord 
op de vraag wat het betekent 
om op een bepaalde plek in de 
wereld in het huwelijksbootje te 
stappen. Ze brengt haar persoon-
lijk verhaal van al die bijzondere 
momenten en ontmoetingen.

tarieven
14 euro standaard / 13 euro 60+ / 12 euro studenten, 
-19, klein abo / 11 euro groot abo

In samenwerking met Markant en KVLV Scheldewindeke

familietheater 8+ - Verloren - 
Kopergietery 
zaterdag 15 oktober  om 19 uur 

Samen met Siri & Iris beleef 
je in VERLOREN een bloed-
stollend avontuur in een 
magische wereld vol boeken. 
Aan de hand van verhalen, 
wachtwoorden, codes en heel 
veel fantasie duik je in je bi-
bliotheek in een wereld waar 
niks is wat het lijkt. Of toch?

tarieven 
10 euro standaard, 60+ / 5 
euro -19, studenten

In samenwerking met en op locatie: bibliotheek Ooster-
zele, Stationsstraat 13

muziek - l’ Eau de Vie - Le Grand Bateau 
woensdag 26 oktober om 20 uur 

Deze Gentse formatie ontstond in 2011 en hun naam 
is geïnspireerd op de orkesten van de vroegere legen-
darische cruiseschepen. Hun eerste album, La Mesure, 
werd een fusie tussen Bossa Nova, Franse chanson en 
popnummers. Het succes van hun eerste album bracht 
hen in contact met uitgeverij Dupuis. Le Grand Bateau 
mocht een tweede album creëren met muziek geïnspi-
reerd op de graphic novel van Jean – Claude Servais Le 
Dernier Brame. Kapitein Yves Meersschaert, samen met 
zijn matrozen Thomas Noël en zangeres Aster van Vae-
renbergh, werkten naarstig aan hun derde album Eau 
de Vie. De groep is gretiger dan ooit om met dit album 
een nieuwe fase voor Le Grand Bateau uit te varen. De 
nummers zijn geproducet door Jean-Marie Aerts. 

tarieven
14 euro standaard / 13 euro 60+ / 12 euro studenten, 
-19, klein abo / 11 euro groot abo
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familietheater 10+ - Mammoetatnu – 
BRONKS - zaterdag 29 oktober  om 19 uur

De familie Jarkov ont-
dekt een 20 000 jaar 
oude mammoet. Twee 
reusachtige slagtanden 
priemen uit het ijs. Wat 
als deze reus ontwaakt? 
Kunnen ze uitleggen 
wat er in de tussentijd 

allemaal gebeurd is? Kan hij nog overleven in deze op 
hol geslagen wereld? Ondertussen is er ergens anders 
niks, geen heelal, geen wereld, geen leven maar wel een 
telefoon.

Van en met: Roel Swanenberg, So�ie Palmers, Wanda 
Eyckerman, Bruno Herzeele en Elke Thuy

tarieven 
10 euro standaard, 60+ / 5 euro -19, studenten

familie�ilm 5+ - jeugd�ilm – Gus 
vrijdag 4 november om 14.30 uur

Gus is een schuw vogeltje, allesbehalve een durver. 
Maar grote dromen heeft hij wel. Dan breekt het mo-
ment van de grote vogeltrek aan. Darius, die de zwerm 
al jaren aanvoert op hun lange reis naar het zuiden, 
krijgt een ongeluk. Al z’n geheime kennis over de route 
moet hij toevertrouwen aan een opvolger. En dat wordt 
… Gus! Die wil graag de wijde wereld ontdekken, maar 
is hij klaar voor zo’n belangrijke opdracht?

tarief: 5 euro

In samenwerking met dienst kind en jeugd.

theater - Socrates - Bruno Vanden 
Broecke - zaterdag 5 november om 20 uur

Socrates, ‘vader van de �ilo-
so�ie’, leermeester van Plato, 
was de luis in de pels van de 
Atheense bevolking. Hij zette 
hen aan het denken door 
op ironische wijze kritische 
vragen te stellen bij al hun 
vanzelfsprekendheden. Wat 
hem niet in dank werd afge-
nomen: op zijn 70ste werd hij 
aangeklaagd en veroordeeld 
tot de doodstraf met de gi�be-
ker. In deze theatermonoloog 
kijkt de meest legendarische 

�ilosoof uit de geschiedenis enkele uren voor zijn dood 
terug op zijn leven en denken.

tarieven
14 euro standaard / 13 euro 60+ / 12 studenten, 
-19, klein abo / 11 euro groot abo

In samenwerking met GC ’t Groenendal.

muziek – Musicals - Thomas Van der 
Spiegel - donderdag 10 november om 20 uur

Als opvolger van zijn 
eerste theatershow 
30+ focust Thomas dit 
keer op musicals, geen 
complete verrassing, 
aangezien hij mede door 
zijn impresariaat via een 
uitgebreid netwerk in 
de Londense West End 
gedurende meer dan 
20 jaar een expertise 
opbouwde binnen het 
genre. Niettegenstaande 
wordt Musicals geen 
geschiedkundige, noch 

‘best of’ benadering, maar levert het een eigenzinnige 
kijk op die zowel de lie�hebbers als de haters van het 
genre zou moeten kunnen bekoren ... 
Samen met de uiterst veelzijdige muzikant Tom Van 
de Venne (o.a. succesvol bij het gitaartrio Los del Trè) 
neemt Thomas enkele musicals onder de loep, met oog 
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Oosterzeels talent 
op Zuid-Franse bodem

Oosterzelenaar Lucas Van Haegenborgh stelt 
in Saint-Raphaël (een zusterstad van Gent en 
een van de grote badsteden aan de Azurenkust) 
tentoon met City Art: een pilootproject waarbij 
op de belangrijkste locaties en ronde punten van 
de stad monumentale beelden van een bepaald 
kunstenaar geplaatst zijn. Het gaat over een 
exclusieve tentoonstelling met enkel werk van 
Lucas; City Art project is een organisatie van de 
stad Saint-Raphaël i.s.m. Art Life Gallery en 
‘monumentale beelden’. De tentoonstelling ging 
er van start op 20 juni en loopt nog tot 30 okto-
ber. Een reden voor Oosterzele om trots te zijn!

Lucas: “Het was een hele eer dat ik door de 
organiserende stad Saint-Raphaël als eersteling 
uitgenodigd werd voor dit prestigieuze project. 
Doorheen heel de stad kan je nog tijdens de 
periode van de tentoonstelling mijn 14 beelden 
gaan bekijken. De �lyers met het plannetje van 
de locaties liggen ter beschikking bij dienst 
Toerisme.”

Hoe mijn kunstwerken tot stand komen?
“In tegenstelling tot de traditionele �iguratieve 
kunst, vertrekt hedendaagse kunst vanuit een 
concept. Bewust van mijn morele verantwoorde-
lijkheid stel ik mijn artistiek talent ten dienste 
en ter bescherming van de bedreigde harmonie 
op moeder aarde.” 

De snelheid waarmee alles evolueert, de cultu-
rele mondialisering, technologie en communi-
catie vormen het werkveld van de hedendaagse 
kunstenaar. Zelf behoor ik niet tot een bepaalde 
familie, school of richting. Mijn beeldhouwkunst 
groeit door mijn persoonlijke ontdekkingstocht 
in interactie met wat rond mij bestaat.” 

Zijn reputatie verwierf hij in de jaren 80, met 
zijn megasculpturen. Je leest meer over Lucas 
op http://www.lucasvanhaegenborgh.be/

KORT

voor de traditionals, maar daarnaast ook ruimte 
om op een no-nonsense manier buiten de lijntjes te 
kleuren …

tarieven 
14 euro standaard / 13 euro 60+ / 12 euro studen-
ten, -19, klein abo / 11 euro groot abo

Per gespeelde voorstelling 
van Musicals gaat een bijdrage 
naar Kom op tegen Kanker.

In samenwerking met Eurotheater.

muziek / theater – Nachtschrijver - 
Troubleyn | Jan Fabre met Gene 
Bervoets, Clara Cleymans, Tiny 
Bertels en Stef Kamil Carlens 
zaterdag 12 november  om 20 uur

In het kader van 30 
jaar Troubleyn, het 
theatergezelschap 
van Jan Fabre, pre-
senteren Troubleyn 
en De Bezige Bij 
Nachtschrijver.

Drie acteurs, Tiny 
Bertels, Gene 
Bervoets en Clara 
Cleymans, wekken 
het unieke ideeën-
universum van Fabre 
tot leven en brengen 

zijn teksten op de planken. Stef Kamil Carlens 
componeert.

Net als zijn tekeningen, weerspiegelen Fabres 
teksten zijn intieme belevingswereld, zijn terug-
kerende verlangens, ideeën en obsessies. Ze zijn 
veelal geschreven in nachtelijke uren van stilte en 
eenzaamheid, in een hoogsteigen, oorspronkelijke 
taal. Ze openen een wereld vol fantasie en verras-
sende inzichten.   

tarieven
20 euro standaard / 19 euro 60+ / 18 euro studen-
ten, -19, klein abo / 17 euro groot abo

ten, -19, klein abo / 11 euro groot abo

In samenwerking met Eurotheater.
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Wapenstilstand

Seizoenscafé Landskouter op 
zaterdag 24 september

Op vrijdag 11 november organiseert de Gemeente 
zijn traditionele viering om Wapenstilstand te 
herdenken. Aan het programma wordt nog volop 
gewerkt. Je vindt binnenkort meer info via pers, 
website en facebook.

In juni ging in Landskouter het seizoenscafé van 
start. Minstens viermaal per jaar wordt het ge-
meenschapscentrum IJzeren Hekken opengesteld 
voor alle Landskouternaars. Men hoeft geen lid te 
zijn van een vereniging, er is geen toegangsgeld 
te betalen, men moet zich niet inschrijven. Op die 
manier wordt het IJzeren Hekken minstens een 
keer per seizoen (vandaar de naam seizoenscafé) 
geopend. In de vooravond is er plaats voor cultuur 
in de brede zin van het woord: voordrachten, foto-
reportages, allerhande workshops, �ilm, schaken, 
quizzen … Maar vooral: het café staat de ganse 
avond wagenwijd open en wordt een ontmoetings-
plaats voor jong en oud.

Op 30 juni ging het seizoenscafé een eerste maal 
open met meer dan zeventig bezoekers. De herfst-
editie is zaterdagavond 24 september. 
Noteer ook de extra editie voor de herfstvakantie 
op 29 oktober. De winter wordt aangekondigd op 
17 december. Meer info op de facebookpagina 
www.facebook.com/seizoenscafe of via 
seizoenscafe@landskouter.be.

Zangkoor De Gonde uit 
Moortsele scoorde in Letland

Zangkoor De Gonde uit Moortsele verbleef van 29 
juli tot 3 augustus in Letland. Het koor trok naar 
deze Baltische staat op uitnodiging van het ver-
maarde Matejskoor (dat daar regelmatig op televi-
sie komt) uit Riga en dit in het kader van een uitwis-
selingsprogramma, waarbij vorig jaar de Letten op 
bezoek waren in België. De Letse gastheren slaag-
den erin om een bijzonder wervend programma 
samen te stellen en dat zowel op muzikaal vlak als 
op toeristisch vlak.

Zangkoor De Gonde trad – onder leiding van 
dirigent Wilfried Willems – tweemaal op in de 
Matejskerk in Riga. Optredens die ten dele een 
zuiver Vlaamse inbreng betekende, ten dele ook 
gezamenlijk met het Matejskoor. De honderden 
toehoorders hadden bijzonder veel appreciatie voor 
de prestaties van De Gonde. Naderhand zou ook nog 
een optreden plaatshebben in het kasteel Livonia 
in de havenstad Ventspils. Ook daar kippenvel-
momenten voor een select publiek.

Uiteraard was er ook sprake van sightseeing en 
stonden enkele geleide bezoeken op het program-
ma. De reis waaraan ook voormalig schepen van 
cultuur Paul Cottenie en huidig schepen van cultuur 
Marleen Verdonck deelnamen, was in alle opzichten 
een formidabele opsteker. Na die uitermate posi-
tieve ervaring, volgt volgend jaar wellicht een ander 
buitenlandse excursie.

Stap eens in de rookmobiel

Op woensdagvoormiddag 21 september kan je op 
de markt van Scheldewindeke een rookmobiel 
vinden. In deze mobiele container vol oefenrook 
kan je ervaren hoe het is om in een rokerige 
omgeving je weg te vinden.

Personeel gezocht

Dit najaar zal Gemeente Oosterzele adminis-
tratieve krachten aanwerven. Volg zeker de 
website en facebookpagina van de Gemeente 
en houd onze vacature in de gaten! Je kan 
alvast laten weten dat je interesse hebt door 
een mailtje te sturen naar Veronique Van de 
Vijver (diensthoofd Personeel en Organisatie) 
via personeel@oosterzele.be; dan word je 
verder op de hoogte gehouden van zodra de 
vacature actueel is.
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Zin in een uitdaging? 
Natuur educatief Centrum 
De Pastorie zoekt 
vrijwilligers

Sluit je aan bij het nieuwe 
Buurtinformatienetwerk 
Oosterzele

Al sinds 2004 organiseert het Natuureduca-
tief Centrum De Pastorie in Zonnegem (Sint-
Lievens-Houtem) natuureducatieve activiteiten 
voor kinderen uit het kleuter- en basisonder-
wijs. De activiteiten worden begeleid door vrij-
willigers die hiervoor een passende opleiding 
krijgen. Ben je vrij tijdens de schooluren, werk 
je graag met kinderen en heb je enige basis-
kennis over natuur en milieu, misschien is het 
NEC De Pastorie dan wel iets voor jou. Wie zin 
heeft om vrijwilliger te worden in het NEC om 
mee klassen te begeleiden, het vrijetijdsaanbod 
te ondersteunen of een handje toe wil steken in 
de educatieve tuin, is steeds welkom. 
Voor vragen en info: info@necdepastorie.be, 
gsm 0478 63 45 69

Inschrijvings– en contactgegevens
• Facebook: https://www.facebook.com/

binoosterzele/
• Online inschrijvingsformulier: http://bit.do/

binoosterzele
• E-mail via bin.oosterzele@gmail.com 

Wat is een BIN?
Een buurtinformatienetwerk is een structurele 
samenwerking tussen buurtbewoners en politie om 
elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in 
de buurt. De eerder opgestarte BIN’S in Moortsele 
en Scheldewindeke blijven behouden.

Hoe werkt een BIN?
Als je als BIN-lid verdachte situaties, personen, 
leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je 
buurt, verwittig en informeer je de politie. Dit doe 
je door zonder twijfelen te bellen naar het nood-
nummer 101. Geef je voldoende concrete gegevens 
mee en beschouwt 101 je melding als ernstig, dan 
worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN 
telefonisch ingelicht.

Wat zijn de voordelen van een BIN?
• verhoogt je veiligheidsgevoel
• versterkt de sociale cohesie in de wijk
• verhoogt ieders bewustzijn rond criminaliteits-

preventie
• voorkomt criminaliteit
• maakt informatie-uitwisseling tussen buurt-

bewoners en politie mogelijk

Zie je iets verdacht? Bel zonder aarzelen 
het gratis noodnummer 101!

Week van de urologie

In het kader van deze week (26 - 30 september) 
komen dokters Charlotte Peeters en Patrick 
Schoonooghe van AZ Sint-Elisabeth in Zottegem 
een voordracht geven over prostaatkanker, 
nierstenen, incontinentie, blaasaandoeningen, 
bedplassen, … De voordracht vindt plaats op 
dinsdag 27 september om 19.30 uur in GC De 
Kluize. Gratis, inschrijven niet nodig. Meer info: 
dienst Urologie via 09 364 83 90 of www.sezz.be

KORT

Wil jij ook jouw koesterplekje in de Vlaamse Ardennen laten 
opwaarderen?

Via een nieuw Leaderproject willen we landschappelijk waardevolle en 
unieke plekken in onze regio zichtbaar en leesbaar maken voor iedereen. Om 
dit te kunnen doen hebben we jouw inbreng nodig! Jij kunt ons helpen door 
jouw koesterplekjes in de Vlaamse Ardennen met ons te delen. Dat maakt het 
mogelijk om deze plekjes op te waarderen en nog meer tot de verbeelding te 
doen spreken. Dit is meteen ook het doel van het project. Ga op stap…

… en toon ons jouw koesterplekjes op www.landschapsbeleving.be. Blijf op 
de hoogte via www.facebook.com/landschapsbeleving
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Awel, ik wil… Met je Omnipas 65+ reis je 
zorgeloos en goedkoop

Kom op tegen kanker: 
ook bij het gemeentebestuur

Word vrijwilliger bij Tele-
Onthaal Oost-Vlaanderen en 
bied een uitweg

… een vrijwilliger worden bij Awel!

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25 000 oproe-
pen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, 
chat of forum. Als vrijwilliger luister jij naar die 
vele vragen en verhalen. Je denkt en voelt mee met 
je oproepers en maakt zo het verschil voor die ene 
jongen of dat kleine meisje. 

Awel, ik wil nog meer en schrijf me in! Kijk snel 
op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een 
seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

Met Omnipas 65+ reis je overal in Vlaanderen onbe-
perkt met elke bus en tram van De Lijn. 
Voor minder dan 1 euro per week geraak je 
overal met de Omnipas 65+! Voor het abonne-
ment betaal je slechts 51 euro voor een heel jaar.

De Omnipas 65+ verlengen?
Je ontving in juli een brief van De Lijn waarmee je je 
abonnement kunt verlengen.
Geen brief ontvangen of verloren? Bel dan het info-
nummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut) om een 
nieuwe verlengingsbrief aan te vragen. 

Een Omnipas 65+ bestellen?
1. Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aan-

vraagformulier in of ga naar een Lijnwinkel in de 
buurt en vul daar een aanvraagformulier in.

2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt 
De Lijn je binnen de tien werkdagen een over-
schrijvingsformulier op.

3. Na betaling wordt je MOBIB-kaart met daarop je 
Omnipas 65+ abonnement binnen de tien werk-
dagen opgestuurd. 

Om hun medeleven en verbondenheid met kanker-
patiënten te tonen, zullen ook in 2016 de gemeente-
personeelsleden een geel lintje opspelden op 
20 oktober, de Dag tegen Kanker. Meer info op 
www.dagtegenkanker.be.

In Gent start dit najaar een basistraining om nieuwe 
vrijwilligers op te leiden.
• Je kan je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger 

via www.tele-onthaal.be
• Vooraleer je met de opleiding kan starten, 

nodigen we je graag uit voor een kennismakings-
gesprek. Samen gaan we na of vrijwilligerswerk 
bij Tele-Onthaal echt iets voor jou is.

• Start basisopleiding: zaterdag 22 oktober 
2016 (de opleiding loopt tot februari 2017)

Meer info via secretariaat Tele-Onthaal 
Oost-Vlaanderen: 09 220 82 92 of
oost.vlaanderen@tele-onthaal.be

Week van de mobiliteit

Van 16 tot 22 september vindt opnieuw week van 
de mobiliteit plaats. In dat kader organiseert de 
Gemeente i.s.m. Transport en Logistiek Vlaan-
deren dodehoeklessen voor leerlingen van de 
vijfde en zesde leerjaren. Ook neemt Oosterzele 
deel aan de Fietstelweek (19 – 26 september): op 
diverse locaties in Oosterzele wordt dan het �iets-
verkeer geteld; wie wil meetellen, kan dat laten 
weten aan Henky Martens (dienst Mobiliteit) via 
henky.martens@oosterzele.be



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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Gezocht: onthaalouders! 

Het aantal onthaalouders in Vlaanderen is de afgelopen jaren gedaald, ook in Oosterzele.  
De organisator gezinsopvang van het OCMW van Oosterzele is volop op zoek naar gemotiveerde 
mannen of vrouwen die aan de slag willen als onthaalouder. Met de hulp van het VVSG Steunpunt 
Kinderopvang is er een wervingscampagne gelanceerd om kandidaat-onthaalouders te vinden.  
Ben je de geschikte kandidaat of wil je meer info? Contacteer OCMW Oosterzele - Eva Van der Biest 
via 09 363 88 94 of eva.vanderbiest@ocmwoosterzele.be of Wendy Van hooland via 09 363 88 96 of  
wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be 

Op www.ikwordonthaalouder.be vind je meer info over de voorwaarden, vergoedingen, voordelen, … 
van het onthaalouderschap.

 


