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Daar is de lente, daar is de zon 
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Na een periode van korte dagen en weinig licht komt de

natuur geleidelijk opnieuw tot leven en worden de dagen

langer. Na de late en lange winterprik snakken we naar de

lente, de zon, meer kleur in de natuur.

De diensten Kind & Jeugd en Sport willen tijdens de paas-

vakantie alvast voor meer kleur zorgen voor onze kleuters

en jongeren. Een ruime waaier aan sportkampen wordt

dan aangeboden: kleutersportkampen, omnisport, paard-

rijden, sportolympiade, so you think you can dance, …

Buitenschoolse Kinderopvang ‘het Vinkemolentje’ is elke

vakantiewerkdag open van 7 uur ’s ochtends tot 18 uur 

’s avonds. Enthousiast en gemotiveerd opvangpersoneel

werkt er met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar rond de the-

ma’s ‘Pasen’ en ‘nieuw leven’. Zijn je kinderen ingeschre-

ven voor deze opvang, houd er dan rekening mee dat er

op vrijdag 6 april geen opvang is omwille van de bloedin-

zameling door het Rode Kruis. De bloedinzameling vindt

van 16.30 tot 19.30 uur plaats in het GILO Oosterzele

(Geraardsbergsesteenweg 69 - 71). Ik gebruik dit voor-

woord graag als een warme oproep naar vrijwilligers:

bloed geven kost slechts een halfuurtje van je vrije tijd en

je helpt mensen die het nodig hebben.

Tijdens de werkdagen van de eerste vakantieweek zal een

toffe en energieke ploeg speelpleinmonitoren onze 4 tot

12 jarigen tussen 13.30 en 17.30 uur vergasten op tal van

leuke en themagerichte activiteiten. In de tweede week

zijn er opnieuw grabbelpas- en swapdagen voorzien. Op

die manier komen kleuters en jongeren tot 14 jaar aan

hun trekken. Voor meer info over alle jeugdwerkinitiatie-

ven kan je onze recent herwerkte Jeugdgids en de vrije -

tijdsbrochure raadplegen (ook op www.oosterzele.be). 

Ook in onze bib bruist het van de activiteiten! De perso-

neelsleden daar staan je graag met raad en daad bij om er

je weg te vinden of om je keuze te maken. Opgelet: vanaf

1 mei breidt de bib zijn openingsuren met zes uren per

week uit! Op die manier willen we je een nog betere

dienstverlening bieden.

Een gemeente heeft echter vele taken. Zo moet ze ook

zorgen voor opvoedingsondersteuning. In dat kader orga-

niseert het Lokaal Overleg Kinderopvang op donderdag

10 mei om 19.30 uur in de bib de voordracht ‘Uit elkaar ,

wat nu? We hopen op deze avond heel wat ouders, groot-

ouders en al wie met opvoeding bezig en begaan is, te

mogen verwelkomen.

Via www.oosterzele.be en de digitale nieuwsbrief blijf je

steeds op de hoogte van de activiteiten die het gemeente-

bestuur, de adviesraden en de verenigingen organiseren.

Ik hoop dat bovengeschetst aanbod jullie meer lente, zon

en kleur mag brengen!

Marleen Verdonck

Schepen voor Cultuur, Onderwijs en

Ontwikkelingssamenwerking, 

Kind, Jeugd & Gezin
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Nieuws uit de gemeenteraad
In zitting van 29 februari besliste de gemeenteraad o.a. volgende zaken:

Maximum 30 minuten parkeren in bepaalde delen
van Balegemstraat, Gootje en Kattenberg 
Omdat het gemeentebestuur in zijn parkeerbeleid zo veel mogelijk reke-
ning wil houden met de lokale handelaars is op verschillende plaatsen de
invoering van zones met beperkte parkeertijd gepland. De Ver keers -
commissie en de politie gaven beiden een positief advies over het voorstel.
De uitvoering is half april gepland (samen met de Stationsstraat en Pel -
grim, waar op sommige plaatsen ook dergelijke regeling wordt ingevoerd).

● Balegemstraat 
Ter hoogte van huisnummer 17: wordt één parkeervak met maximum 30
minuten parkeertijd ingevoerd. Ter hoogte van huisnummer 20 worden
twee dergelijke parkeervakken gepland. 

● Gootje
Ter hoogte van de huisnummers 57 en 59 zal je max. 30 minuten kunnen
parkeren.

● Kattenberg
Ter hoogte van huisnummer 1 wordt over een lengte van één parkeer-
strook een beperkte parkeertijd van 30 minuten voorzien.
Meer info: cel Mobiliteit - Henky Martens - tel. 09 363 99 31
henky.martens@oosterzele.be

Nieuw fietspad voor de Boerestraat
In de Balegemse Boerestraat komt een afzonderlijk gescheiden fietspad
in gekleurde asfaltverharding. Tussen de wegrand en de rooilijn komt een
voetpad in betonstraatstenen en groenaanleg. Inwoners van de Boere -
straat zullen uitgenodigd worden om in mei de infovergadering bij te
wonen; de werken zullen zeker dit jaar aanvangen. Het nieuwe fietspad
zal aansluiten bij het nieuw aangelegd fietspad langs de spoorlijn richting
Zottegem.

Meer info: Tom Hofman - tel. 09 363 99 30 - tom.hofman@oosterzele.be
De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Wie dat wil, kan de zit-
ting dus bijwonen. De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats
op woensdag 25 april. Blijf op de hoogte van het gemeentelijk beleid en
kom eens langs! Je kunt je ook abonneren op de digitale agenda van de
gemeenteraad door een mail te sturen naar info@oosterzele.be.

Marktplein Scheldewindeke in nieuw kleedje!

Wat staat er te gebeuren? 
• Vernieuwen van de openbare ruimte

(zitmuurtjes, verlichting, …).
• Verbeteren van de beeldkwaliteit van

het plein (zorgen voor rust en een
aangename omgeving).

• Aanleggen van het plein voor de
kerk: • introduceren van hellende
voetpaden zodat het plein toeganke-
lijker wordt voor andersvaliden
(hoogteverschil)

• Creëren van een veilige toegang voor
zaal De Rots (voor brandweer en
hulpdiensten)

• Betere ordening van het plein zodat marktkra-  
mers zo weinig mogelijk hinder ondervinden 
bij het op- en afrijden van het plein.

• Gestructureerd aangeven van parkeergelegen-
heid.

• Plaatsen van zitbanken, openbaar urinoir en 
vuilnisbakken.

De werken worden dit jaar nog uitgevoerd, een
precieze planning wordt in een latere infoverga-
dering en deze infokrant toegelicht. 

Meer info: projectbegeleider Klaas Van Cau wen -
berge - tel. 09 363 99 51

klaas.vancauwenberge@oosterzele.be

Infrastructuur

Oosterzele is 1 km fietspad rijker! 
Met de officiële opening op 4 maart l.l. telt Oosterzele nu één km fietspad meer.
Het stuk fietspad is een deel van het langeafstandsfietspad langs de spoorlijn
122 Gent - Geraardsbergen.

Geen doorgaand verkeer in de Groenweg
TMVW startte er op dinsdag 13 maart met het aanleggen van een nieuwe water-
leiding aan beide kanten van de weg. Er is dus geen doorgaand verkeer meer
mogelijk in de Groenweg. Deze werken zullen vermoedelijk acht weken duren.
Een omleiding wordt voorzien via Keiberg en Geraardsbergsesteenweg.



Kies voor goedkopere groene 
energie via groepsaankoop!  
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je graag ook je steentje bijdragen
tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100 % groene
stroom georganiseerd door het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Samen met 62
andere gemeenten ondersteunt de gemeente Oosterzele dit initiatief. Ben je
overtuigd? Neem dan je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit
en aardgas bij de hand en schrijf je online in via www.samengaanwegroener.be
(doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Je kan inschrijven tot en met 7
mei 2012. 

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de Gemeente je graag verder.
Je kan tijdens de openingsuren terecht bij duurzaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke. Wil je zeker weten dat er iemand ter beschikking is om je te helpen,
neem dan eerst contact op via 09 363 99 36 of hilde.vanhecke@oosterzele.be. 
Op donderdag 12 april organiseert de gemeente Merelbeke een infoavond
over de groepsaankoop in GC ’t Groenendal (Brandegems Ham 5) om 20 uur.
Ook inwoners van de naburige gemeenten zijn welkom.

Oosterzele zwerfvuilvrij … ook
dankzij onze gemeentescholen!  

Traditioneel wordt tijdens de milieu- en duurzaamheidsweek een grote zwerf-
vuilactie op touw gezet. Alle straten - en zeker die straten die wat afgelegen lig-
gen - worden geruimd. Dit jaar hebben ook onze gemeentescholen de handen
uit de mouwen gestoken. Donderdag 8 maart trokken de leerlingen van de
derde en vierde leerjaren van GILO Oosterzele, Balegem en Scheldewindeke
hun fluohesje aan. Gewapend met zakken, handschoenen en afvalprikkers
namen zij heel wat straten voor hun rekening. 
Uiteraard willen wij de scholen bedanken voor hun inzet! Wij hopen alvast dat
ze door het ruimen hevige tegenstanders van zwerfvuil worden. Graag willen wij
ook nog onze peters en meters en de deelnemende leden van de minaraad
bedanken voor hun inzet. De peters en meters steken immers op regelmatige
basis de handen uit de mouwen.

Maar dit jaar bleef de milieu- en
duurzaamheidsweek niet beperkt
tot één week. De tentoonstelling
‘klimaatkanaries en hittestress’ was
de volledige maand maart te

bezichtigen in de bib en je kon ook
deelnemen aan de wedstrijd ‘breng
de aarde opnieuw in evenwicht’
door zelf kleine, milieuvriendelijke
acties te ondernemen!
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Milieu & duurzaamheid

Op vrijdag 2 maart vond Serge De
Gheldere (klimaatambassadeur
van Al Gore) zijn weg naar onze
bib om de milieu- en duurzaam-
heidsweek op gang te trekken. Hij
deed dit in stijl door zich te ver-
plaatsen met een Tesla Roadster
(elektrische wagen in sportuitvoe-
ring), maar zeker ook met zijn
krachtig pleidooi over de klimaat-
verandering. Daarin belichtte hij
de minder fraaie kanten van de
opwarming, maar besteedde zeker
evenveel aandacht aan de opportu-
niteiten.

Ook de zaterdag viel er heel wat te
beleven. Een aantal vrijwilligers
stak de handen uit de mouwen en
ruimde zwerfvuil. Het eindpunt
van de actie was de markt van
Scheldewindeke waar men de ban-
denspanning kon laten controle-
ren en ondertussen een ritje kon
maken via de ecodrivingconsole.
Een veertigtal bestuurders liet de
bandenspanning controleren:
slechts twee wagens verplaatsten
zich met de correcte spanning. 
Ook onze scholengemeenschap
nam opnieuw deel en zij kregen
een heus ‘waterbad’. Via de works-

hops van Green voor de kleuters en
eerste graad, over een theaterstuk
van Jeuk voor het vierde en vijfde

leerjaar tot een
bezoek aan de
waterzuivering voor
de laatstejaars. Zij
leerden o.a. dat
water sterk is, lekker
om te drinken, dat
er diertjes in wo -
nen, dat het bij ons
zeer gewoon is,
maar in sommige
landen niet zo …

kortom: dat we met water zuinig
moeten omspringen. Een wijs heid
die we het best zo vroeg mogelijk
meekrijgen. 

Op zaterdag 10 maart werden voor
de derde keer op rij alle kersverse
ouders uit 2011 persoonlijk uitge-
nodigd om een boom te planten
voor hun kleine spruit. En ook

deze keer tekenden heel wat
ouders in op dit initiatief. Het aan-
gename lenteweertje was ook van
de partij, zodat ook deze boom-
plantactie opnieuw een succes was!

Eén miljoen bomen voor Vlaanderen 
Deze doelstelling kwam op zaterdag 4 maart alweer een
stapje dichterbij. Op die dag hebben de Lions, samen
met het gemeentebestuur en onder begeleiding van de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen, het Agentschap
voor Natuur en Bos en de Bosgroep Midden Oost-Vlaan -

deren ongeveer 4 000 boompjes aangeplant op een privéperceel dat aansluit bij
het huidige Moortelbos. Er werd gekozen voor streekeigen plantgoed met het
label ‘Plant van Hier’. De hoofdboomsoorten zijn zomereik en zwarte els terwijl
de bosrand bestaat uit hazelaar, meidoorn en Gelderse roos. Ook worden door
het INBO populieren geplant voor wetenschappelijk onderzoek rond deze
boomsoort. De campagne van de Lions is tot nu toe een groot succes. Op zater-
dag 4 maart werden over gans Vlaanderen in totaal 25 000 bomen geplant. Met
deze actie dragen zij bij tot de zorg voor een gezonde leefomgeving, zowel voor
de huidige als voor de toekomstige generaties. 

Dikke truiendag 2012 aan de slag met breinaalden … 
De dikke truiendag ging dit jaar in
Oosterzele niet onopgemerkt voorbij.
Op twee locaties kon je deelnemen,
mits het trotseren van de lagere tem-
peratuur.
Woensdag 15 februari werd de dikke
truiendag letterlijk vertaald in een
open breisalon. De bib en dienst Mi -
lieu & Duurzaamheid sloegen de han -
den in elkaar en toverden de bib om
in een gezellig breisalon. Enkele
dames van KVLV Scheldewindeke stel -
den graag hun kennis ter beschikking
van groot en klein die de knepen van
het handwerkvak wilden leren. En de
opkomst was groot! Net daarom zal
het breisalon een vervolg krijgen!
Vanaf april kan iedereen elke eerste
woensdag van de maand tussen 15 en

17 uur in de bib terecht voor het brei-
salon. Deelname is gratis. Interesse:
contacteer de bib via tel. 09 362 81 17
of bibliotheek@oosterzele.be
In 2012 zijn niet enkel de pensioenen
grondig hervormd, ook de premie -
 re ge ling ontsnapte er niet aan. Wie
van plan was om te investeren in ener-
giezuinige maatregelen, kon te recht

in het gemeentehuis. Uite raard kan je
voor vragen omtrent premies na de
dikke truiendag nog altijd terecht bij
duurzaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke.

De dikke truiendag is een jaarlijks
initiatief dat kleine structurele maat-

regelen die toch energiewinst 
opleveren in de kijker wil plaatsen.

Belgerinkel 2012 … in Oosterzele doen we opnieuw mee

Ze is weer voorbij de milieu- en duurzaamheidsweek ...
En we kunnen stellen dat het een goed gevulde editie was. Iedereen van groot naar klein kon zijn gading wel vinden.

Dit jaar gaat de actie van start op 5
mei en je kan deelnemen tot en met 9
juni 2012.
Met Belgerinkel naar de Winkel is
een initiatief van de Bond Beter
Leefmilieu, UNIZO en de Chris -
telijke Mutualiteit, met de steun van
de Gezinsbond en de Fietsersbond.
In Oosterzele trekt ook de Ge -

meentelijke Raad voor Lokale Eco no -
mie mee aan de kar. 

Iedereen is ondertussen al op de
hoogte van de vele voordelen van de
fiets, maar we sommen ze toch graag
nog eens op: fietsen is gezond,
milieuvriendelijk, bespaart brandstof,
geen parkeerstress, is trendy (zeker

met de fietsmand van ‘who’s that girl’
die je kan sparen), is een sociaal
gebeuren, beperkt de verkeersdrukte
in het centrum en nog zo veel meer. 

Dus, zorg voor de juiste bandenspan-
ning en zet je fiets klaar in de start-
blokken voor een nieuwe lente, een
nieuwe Belgerinkel!

De volledige buit van ongeveer 1250 kg of 48 zakken werd verzameld op het marktplein
van Scheldewindeke.

Serge De Gheldere opent de milieu- en duurzaamheidsweek
in de bib.

Theaterstuk van Jeuk voor het vierde en het vijfde leerjaar.



Vorming in de bib i.s.m. Vormingplus 

‘Met een boekje in een hoekje’ 
Over boeken en voorlezen 
bij jonge kinderen
Gezellig samen met je kind en een
boek in een knusse knuffelhoek.
Maar wat zijn goede voorleesboeken?
Hoe kun je het voorlezen boeiend
houden? En hoe kun je kinderen het
verhaal laten beleven met al hun zin-
tuigen? 
In deze cursus stap je in het verhaal
en ga je op zoek naar de geheimen
tussen de regels. Je ontdekt hoe je
voorleesmomenten met de allerklein-
sten spannender, ge heim zinniger,
griezeliger of grappiger kan maken.
Je leert hoe je met toverpoeder, pop-
pen, een verhalenkoffertje, instru-
mentjes en de juiste sfeer het voorle-
zen tot een magisch moment kunt
maken. Breng zelf je leukste kinder-
boeken mee. 

I.s.m. VCOK en Vormingplus Gent-
Eeklo - Info: 3 mei 2012 - 19.30 tot 22
uur - Bibliotheek Oosterzele, Sta -
tions straat 13, 9860 Oosterzele - Co -
de: 12044 - 6 euro

‘Ontspannen ouder worden’
Ben je wel eens gespannen? Heb je
zorgen of last van fysieke ongemak-
ken?

Mogelijke oorzaken zijn: een verlies-
ervaring, eenzaamheid, lichamelijke
beperkingen, niet goed weten hoe je
dag door te brengen, kinderen en
kleinkinderen die vaak een beroep
op je doen, ... We leren hoe je je meer
en beter kan ontspannen. We doen
samen een aantal oefeningen die je
ook thuis kan doen. We geven ook
aandacht aan humor die ons kan hel-

pen om meer ontspannen in het
leven te staan. Mee bren gen: matje en
kussen.

Info: 15, 22, 28 mei 2012 - 13.30 tot
15.30 uur - Erfgoedhuis, zaal De
Ganck, Sint-Antoniusplein 10, 9860
Moortsele - Code: 12045 - 30 euro

Inschrijven en info: Vormingplus Gent-
Eeklo - tel 09 224 22 65 
info.gent.eeklo@vormingplus.be ,
www.vormingplusgent-eeklo.be, bank
001-4276426-63. Vermeld steeds het
codenummer.
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Activiteitenkalender Oosterzele actief …

Gemeente Oosterzele organiseert …
> maandag 16 april om 20 uur in de bib: 
ONTHAALAVOND VOOR NIEUWE INWONERS
Iedereen die recent in Oosterzele komen wonen
is, krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging in
de bus. Meer info bij communicatieambtenaar
Bianca De Mulder: tel. 09 363 99 24 
of info@oosterzele.be

MPO organiseert …
> zaterdagen 7 april en 5 mei -
FIETSGRAVERINGEN van 9.30 tot 11.30 uur
aan het wijkcommissariaat Oosterzele
Info: André Thienpont - tel. 09 362 63 10

De Platte Beurzen i.s.m. 
Heemkring  Moortsele organiseren …
‘ZE ZIJN DAAR’ een toneelstuk dat zich afspeelt in
een café terwijl er een plaatselijke wielerwedstrijd
plaatsvindt …
> vrijdag 13 april: Heemkring Moortsele 
- 75 plaatsen
> zaterdag 14 april: ’t Zaaltje Gijzenzele 
- 60 plaatsen
> donderdag 19 april: Café De Salamander
Scheldewindeke - 50 plaatsen
> vrijdag 20 april: Café De Kring Balegem 
- 60 plaatsen
> zaterdag 21 april: Café Central Oosterzele 
- 70 plaatsen
> vrijdag 27 april: Heemkring Moortsele 
- 75 plaatsen
Start telkens om 19. 30 uur. Kaarten te verkrijgen
via de.platte.beurzen@hotmail.com
of via 0498 67 31 61

KAV-Oosterzele organiseert ...
> zaterdag 12 mei: ‘VRIENDINNENDAG’ in casino
kursaal Oostende. Shows, workshops, muziek De
nieuwe naam voor KAV wordt bekendgemaakt!
Info: carla.mortier@skynet.be of 09 362 94 96
> dinsdag 15 mei: Bakdemonstratie ‘Whoopie
pies en moelleux - Parochiale Kring Oosterzele -
Info: nadine_vl@hotmail.com of 09 362 50 19
> zaterdag 2 juni: Bezoek en rondvaart in de
Gentse haven. Info:
marianne.goedertier@skynet.be of 09 362 30 38

KVLV Scheldewindeke organiseert …
> zondagen 6, 13, 20, 27 mei en 3, 10, 17, 24

juni: nordic walking, start om 9.30 uur aan sport-

hal De kluize
> maandag 7 mei: meibedevaart naar Oostakker
> dinsdagen 8, 15,22, 29 mei en 5, 12 juni - 20
uur: linedansen in sporthal De Kluize
> dinsdag 15 mei: kruisprocessie
> zondag 20 mei - 14 uur: fietstocht i.s.m. de
Landelijke Gilde
> zondag 20 mei: te voet of met de fiets naar
Kerselare
> maandag 4 juni: lingerie, je tweede huid - met
An De Buck van lingerie FIlani - in zaal De Rots
> woensdagen 6, 13, 20 en 27 juni - 20 uur:
woensdagavondfietstocht met start op het
Marktplein.
> zaterdag 23 juni - 24 uur van de mantelzorg
Info: christianedeprezdvm@hotmail.com

KVG Oosterzele organiseert …
> woensdag 9 mei: Bedevaart met bezoek aan
basiliek in Halle, chocolatier Praleen’ en Beverse
kaashoeve.
> Zaterdag en zondag 2 en 3 juni: eetfestijn in
de Parochiale Kring Oosterzele
Info: Julien De Meyer, demeyer.julien@telenet.be

NEOS organiseert …
> donderdag 10 mei: Daguitstap met bezoek aan
stadsbrouwerij Gruut in Gent
> donderdag 21 juni - 14 uur: Film ‘Pasen’ -
Peter De Kemel
> donderdag 28 juni: Provinciale wandeldag -
Gent
Info: antoine.heyerick@skynet.be

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) organiseert…
> donderdag 10 mei - 19.30 uur: voordracht
rond het thema ‘uit elkaar en wat nu?’
Gescheiden ouders zitten soms met specifieke
opvoedkundige vragen. Ook opvoeders, onthaal-
ouders, leerkrachten, … worden steeds vaker
geconfronteerd met nieuw samengestelde gezin-
nen. In de bib; 
inschrijven gratis via lok@oosterzele.be

Real Oosterzele organiseert …
> zaterdag 12 mei: (matten)taartenverkoop, pak-
ketten te koop vanaf 5 euro. 
Info: kristof.galle@gmail.com

Volleybalclub Move organiseert …

Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be in de
activiteitenkalender of op de eigen pagina van de verenigingen.
Heeft je vereniging nog geen eigen pagina op de gemeentelijke website? Neem
contact op met communicatieambtenaar Bianca De Mulder via 
bianca.demulder@oosterzele.be - je ontvangt van haar een gebruikersnaam,
paswoord en handleiding om je pagina op de website actueel te houden.

zaterdag 12 mei - 10 tot 17 uur: volleybaltornooi
voor gemengde ploegen, inschrijvingsgeld per
ploeg: 20 euro. 
Info: Patrick Vanhopplinus - 0475 41 19 13 -
patrick.vanhopplinus@telenet.be

Turnclub Olympia Oosterzele organiseert …
> vrijdag 18 mei - 19 uur, zaterdagnamiddag 19
mei - 14.30 uur en zaterdagavond om 21 uur:
turngala 2012 in sporthal De Kluize.
Volwassenen 10 euro VV, 12 euro ADK, kinderen
3 tot 12 jaar 5 euro VV, 7 euro ADK; -3j gratis.
Info: Marleen Fonck, 09 362 81 36 of olympia.oos-
terzele@skynet.be

KVV Windeke organiseert …
> vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei (9
tot 17 uur): herdenkingsweekend KVV Windeke.
Info: Jo Trossaert - 0473 17 61 30; Andy
Rasschaert - 0496 35 42 90

Live In de Klokke organiseert …
- 20 mei: Roy Mette (onder voorbehoud)
- 17 juni: AM5
Meer info: www.liveindeklokke.be

Ziekenzorg Oosterzele organiseert …
> donderdag 31 mei: Halve daguitstap, bezoek
aan Lier
> maandag 18 - zaterdag 23 juni: Week van de
mantelzorger
Info: Julien De Meyer - demeyer.julien@telenet.be

Kunstencentrum Berg 30 organiseert …
> donderdag 31 mei - 20 uur ‘Het geheugen’ een
grappige theatermonoloog. Info en reservatie via
tel. 09 360 39 25 of www.leenpersijn.be

Zangkoor De Gonde i.s.m. Koninklijk A Capella-
Samankoor en Cibus Spiritualis organiseert …
> zaterdag 2 juni - 20 uur: concert met uitvoe-
ringen van de Krönungsmesse (Mozart) en het
Gloria ( Vivaldi). In Sint-Gangulfuskerk
Oosterzele. 
Meer info: lutdegeyter@hotmail.com
Reservatie kaarten: dirkvanhijfte@scarlet.be
tel. 0497 37 53 60

Ziekenzorg Scheldewindeke organiseert …
> dinsdag 5 juni: bedevaart Oostakker
Info: Yvan De Langhe - tel. 09 362 27 99

Manege Vinkemolen i.s.m.VLP organiseert …
> 16 april t.e.m. 20 mei: Ga voor galop
Info: www.manege-vinkemolen.be

Tot 1 juni 2012 kan je een filmticket winnen, telkens je vijf uitleenbonnetjes op
jouw naam in de bib afgeeft.

14-25 jaar? Maak gebruik van de
iPad van de bib
In het JongerenInformatiepunt (JIP) kunnen jongeren surfen op de iPad van
de bib. De iPad is er speciaal voor 14+’ers. De jongerenhoek vind je achteraan
in de bib. I.s.m. het CAW & het JAC en met de steun van Route 42 biedt de bib
een Jongeren Informatie Punt (JIP) aan.

In het kader van de vertelreeks Read
’n Roll komt Björn Soenens op 19
april 2012 naar Lierde.
Björn Soenens is chef-journaal en
Amerikawatcher bij de VRT. Hij kijkt
met grote ogen naar de VS: hoe het
land razendsnel dooreen geschud
wordt, en hoe de Amerikaan zijn
land, en het slagen en falen van pre-
sident Obama, ervaart. In ‘Blijven 
proberen Obama!’ biedt Björn  Soe -

nens een heldere en actuele kijk op
een boeiende maatschappij, die ook
ons leven in Europa dagelijks beïn-
vloedt.
Waar: O.C. De Lier, Nieuwstraat 19,
9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde).
Gratis toegang. Reserveren via
route42@bibliotheek.be

14-25 jaar? Doe mee 
en maak kans op een filmticket!

Bibliotheek

Read ’n Roll met Björn Soenens 
(Route 42) - 19 april 2012 om 20 uur

Do It Yourself!
Shop je lievelingsboeken nu ook online bij elkaar. Surf naar de catalogus van
de bib (http://oosterzele.bibliotheek.be). Zoek het boek dat je wilt en klik op
reserveer. Een bibliotheekmedewerk(st)er zet het boek gratis voor je klaar. Je
kan het afhalen aan de balie van de bib.
Is het gevraagde werk op dat ogenblik uitgeleend, dan krijg je een berichtje van
de bib van zodra het opnieuw aanwezig is.

Ontvang je graag de briefwisseling
van de bib via e-mail?
Stuur een e-mail naar bibliotheek@oosterzele.be of geef je e-mailadres door
aan de balie.

Bibliotheek gesloten 
van zaterdag 28 april om 12 uur 
tot en met zaterdag 5 mei 2012
Waarom sluit mijn bibliotheek een week?
De bibliotheek maakt deel uit van Ovinob, het
Oost-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare
Bibliotheken. Ze maakt samen met 49 andere Oost-Vlaamse bibliotheken
gebruik van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS). Zowel de hard- als soft-
ware van dit PBS moet vernieuwd worden, waardoor het PBS niet toegankelijk
is van zaterdag 28 april om 12 uur tot en met vrijdag 4 mei 2012.
De bibliotheek zal dan noodgedwongen gesloten zijn. De Provincie koos voor
deze periode omwille van de sluiting ter gelegenheid van 1 mei. Op die manier
blijft de overlast voor de bibliotheek beperkt.

Kan ik tijdens de sluitingsweek online verlengen en reserveren via MijnOvinob?
De MijnOvinob-service is gedurende de sluitingsweek niet toegankelijk.

Wat moet ik doen met boeken die moeten worden binnengebracht?
De bibliotheek houdt rekening met deze buitengewone sluitingsperiode. Je
mag het ontleende materiaal dus een weekje langer houden. Heb je nog twij-
fels hierover? Dan neem je het best contact op met de bibliotheek.

Gaat de catalogus ook offline?
Neen, de catalogus blijft online, maar er zal geen bezitsinformatie meer te zien
zijn. Dit betekent dat je tijdelijk niet meer zal kunnen zien of het werk in jouw
bibliotheek aanwezig is.
Info: bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

16 april 2012 om 14 uur - Koffie+ in de bib

Paul Kellens over ‘Nieuwe media’.
Elke dag lijkt er een of andere nieuwe toepassing te
ontstaan in de Internetwereld. We worden om de
oren geslagen met termen als Twitter, Facebook,
Google, Gmail, ... Weet op de duur nog iemand waar
we het over hebben? De jongere generatie (de zoge-
naamde Z-generatie) heeft het met de paplepel mee-
gekregen, maar de iets ouderen onder ons zien door
het bos de bomen niet meer. 
Daar wil deze lezing iets aan doen. Zowat alle belang-
rijke vormen van sociale media passeren de revue,

maar er wordt ook stilgestaan bij de kansen en bedreigingen van deze niet te
stuiten ontwikkelingen. Na deze lezing van ongeveer een uurtje ben je klaar
voor de wereld van morgen.
Gratis toegang. Graag vooraf reserveren via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17 of aan de balie van de bib.

Vanaf 1 mei kan je zes uren meer in de bib terecht!
Om haar service nog te verbeteren, is bibliotheek Oosterzele vanaf 1 mei
2012 per week zes uren meer open. Opvallende vernieuwing is dat de bib
in de namiddag haar deuren opent, aansluitend op het einde van de les-
tijden van de basisscholen (om 15 uur). Je kan er nu ook drie dagen per
week in de voormiddag terecht van 9 tot 12 uur. Op maandag is de bib
open tot 20 uur, ideaal om te combineren met een bezoekje aan het
gemeentehuis. 
Op woensdag is de bib van 9 tot 18 uur doorlopend geopend. 

Maandag > 15 - 20 uur
Dinsdag > 15 - 18 uur
Woensdag > 9 - 12 uur

> 12 - 18 uur

Donderdag  > 9 - 12 uur
Vrijdag > 15 - 18 uur
Zaterdag > 9 - 12 uur
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Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

• Administratieve diensten •
Administratieve diensten geopend van
maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12
uur; maandagavond van 18 tot 20 uur;
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

(dienst Bevolking en Burgerlijke stand)
In de namiddag enkel op afspraak.

info@oosterzele.be
tel. 09 362 50 09 • fax  09 362 49 33

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be
Open

maandag van 16 tot 18 u.,
dinsdag van 16 tot 20 u.,
woensdag van 9 tot 11 u. 

en van 14 tot 18 u.,
donderdag van 14 tot 16 u.,

vrijdag van 16 tot 19 u.
en zaterdag van 9 tot 12 u.

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92
• Sportdienst • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Op maandagavond van 18 tot 20 uur.
Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

• Dienst kind en jeugd • 
maandag van 8.30 tot 16 uur 

en van 18 tot 20 uur
dinsdag van 8.30 tot 16 uur

woensdag van 8.30 tot 16 uur
donderdag van 8.30 tot 16 uur

vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

tel. 09 363 88 50
zaalbeheer@oosterzele.be
• GC De Kring Balegem

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

tel.: 09 330 56 47 • fax: 09 330 56 48
christine.vandaele@pwa-oosterzele.be

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

dinsdag tot vrijdag 
van 8.30 tot 11.30 u. en op afspraak.

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

9860 Landskouter
tel.: 09 330 56 48 • fax: 09 330 56 48

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.
OCMW

Gootje 2, 
tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot
12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 
Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

tel.: 09 362 50 09 • fax 09 362 49 33
info@oosterzele.be

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Nieuws uit de politiezone

Wijkwerking
Sinds kort is de wijkwerking binnen de gemeente
Oosterzele grondig gewijzigd.
De recente wijzigingen kaderen in een globale
vernieuwing van de buurtwerking binnen de poli-
tiezone Regio Rhode & Schelde.
De job van wijkinspecteur is heel intensief.
Kandidaten moeten zelfstandig kunnen werken,
sociaal vaardig zijn en met tal van problemen
kunnen omgaan. Zijn of haar werk is dan ook
heel belangrijk: van alle politieambtenaren staan
de wijkinspecteurs immers het dichtst bij de
bevolking. Door hun dagelijkse contacten met de
mensen moeten zij in staat zijn om gepast te
reageren op kleine, storende problemen en om
conflicten en (onveiligheids)problemen te detec-
teren en aan te pakken. Samen met alle betrok-
kenen en partners zullen zij in dit kader optre-
den als bemiddelaar of mee helpen zoeken naar
oplossingen

Openingsuren en bereikbaarheid wijkpolitie
Oosterzele
Politiecommissariaat Oosterzele
Windekekouter 54, 9860 Oosterzele
tel. 09 363 73 73
maandag dinsdag woensdag
14 - 20 uur 9 - 12 uur 13 - 17 uur
donderdag vrijdag zaterdag
9 - 12 uur 9 - 12 uur 9 - 12 uur
zondag gesloten

Verantwoordelijke wijkwerking Oosterzele 
Hoofdinspecteur Marc De Smet is verantwoorde-
lijk voor de wijkwerking binnen de gemeente
Oos terzele. Inspecteur Rudy Van De Vijver staat
hem daarin bij.
Agent van Politie Ingrid Meulenyzer staat in voor
het verkeerstoezicht en de naleving van de ge -
meentelijke administratieve sancties binnen de
regio Oosterzele.

Vier wijkinspecteurs ten dienste van de
Oosterzeelse bevolking!
• Wijk Moortsele - Gijzenzele - Landskouter
> Inspecteur Vicky Casneuf
• Wijk Oosterzele
> Inspecteur Alain De Spiegeleire
• Wijk Scheldewindeke
> Inspecteur Erik De Munter
• Wijk Balegem > Inspecteur Katty Van Hecke

Waarvoor kan je bij de wijkinspecteur terecht?
In het algemeen kan je bij de wijkinspecteur te -
recht voor alle niet-dringende problemen en
‘gewone’ meldingen. Enkele voorbeelden:
- Burenmoeilijkheden, gezinsproblemen (met partner,

kinderen of verwanten), ...  
- Alle vormen van overlast zoals aanslepende geluids-

overlast, zwerfvuil, problemen met jongeren, ...
- Meldingen van problemen i.v.m. straatinfrastructuur,

achtergelaten fietsen, …
De wijkinspecteur komt naar je toe:
- Wij luisteren naar je klachten en opmerkingen en pro-

beren een oplossing te bieden.
- Wij sporen kleine ontluikende conflicten 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

woonstvaststelling.
- Wij zijn maximaal in de buurt aanwezig ter bevorde-

ring van het veiligheidsgevoel.
- Wij informeren je en kunnen je zo doorverwijzen naar

de juiste diensten (vrederechter, justitiehuis, slacht-
offerhulp, …).

OPGELET: Voor dringende zaken 
> bel het noodnummer 101!

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op volgende dagen in april en mei:

• Paasmaandag 9 april
• dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid
• Pinkstermaandag 28 mei

Tijdens deze sluitingsdagen blijft het digitaal loket op 
www.oosterzele.be wel geopend!

Sluitingsdagen gemeentehuis

Wanneer je met iemand samenwoont op hetzelfde adres zonder met die
persoon gehuwd te zijn, kan je daar via de verklaring van wettelijke samen-
woning ook een officieel karakter aan geven. De verklaring moet schrifte-
lijk gebeuren tegen ontvangstbewijs. Beide personen komen daarvoor
samen naar de dienst Bevolking. De verklaring kan ook via het digitaal
loket op de gemeentelijke website gebeuren; achteraf komen beide perso-
nen dan de documenten tekenen.
Bij het bezoek aan het gemeentehuis kan je bovendien een boekje voor
samenwonenden verkrijgen waarin de wetgeving uitvoerig is opgenomen.
Ook gezamenlijke kinderen kunnen daarin genoteerd worden. Voor het
boekje betaal je een retributie van 7 euro.

Wettelijk samenwonen

Aanvraag PIN- en PUK-code
identiteitskaart

Sinds geruime tijd kunnen de PIN- en PUK-code van de identiteits-
kaart online aangevraagd worden via http://www.ibz.rrn.fgov.be.

De codes worden niet naar het adres van de aanvrager gestuurd
maar naar de dienst Burgerzaken van de Gemeente. Vanaf drie
weken na aanvraag kan je op deze dienst de codes afhalen tijdens
de openingsuren. Om de nieuwe codes in dienst te stellen moet je
ook je identiteitskaart meegebracht worden bij afhaling. De codes
zullen 6 weken op de dienst burgerzaken bewaard worden.

Bevolking Onderwijs

Op dinsdag 28 februari 2012 vertolkten een twintigtal leerkrachten van de
SAMWD onder leiding van directeur Philip Sioen ‘Peter en de wolf’ op
tekst en muziek van de rus Sergei Prokofjev.
Om 10 uur speelden ze voor 200 leerlingen uit de basisscholen van
Oosterzele in de turnzaal van het IZOO. Na de middag konden 300 leerlin-
gen uit het tweede en derde leerjaar van de basisscholen uit Zottegem
genieten van dit prachtig muzikaal sprookje in de Rhetorica.
Dit was een schitterende gelegenheid om kennis te maken met de klankwe-
reld van de gitaar, het accordeon, de strijkers, de houtblazers, de kopers en
de slaginstrumenten.

Feest van de Folk
De leerlingen uit de klas gitaar, fluit, accordeon, combo, harp, piano en
viool verzorgen een concert met folkmuziek op donderdag 26 april 2012
om 19 uur in de Congregatiekapel, Kasteelstraat 30 in Zottegem. Op die
manier participeert de academie aan het Feest van de Folk, een organisa-
tie onder impuls van Muziekmozaïek, een initiatief dat ook gelinkt is met
de Week van de Amateurkunsten. Gratis toegang.

Publieke proeven
Vanaf zaterdag 12 mei 2012 tot half juni vinden de jaarlijkse proeven plaats.
Veel van deze proeven zijn voor het publiek gratis toegankelijk. Het exa-
menschema vind je op de website van de stad Zottegem. De publieke proe-
ven vinden plaats in de toneelklas in de Meerlaan en het Stadstheater
Rhetorica (woordafdeling), Auditiezaal in de academie zelf (muziek en
dans), Congregatiekapel in de Kasteelstraat (muziek) en de Ridderzaal van
het Egmontkasteel (muziek).

FEEST! Een lentedag lang 
op zaterdag 12 mei 2012
We maken een groot feest op de startdag van de proeven. Er zijn try-outs
en voorstellingen van muziek, woord en dans! Op verschillende plaatsen
zijn er hapjes en drankjes voorzien. Iedereen is van harte welkom.

Peter en de wolf, 
een muzikaal sprookje 

v.l.n.r. Vicky Casneuf, Katty Van Hecke, Marc De Smet, Alain De Spiegeleire, Erik De Munter, Rudy Van de Vijver
en Ingrid Meulenyzer.


