
Nieuwe prijs voor identiteitskaart

watergreppels aangelegd waarna
de wegeniswerken kunnen afge-
rond worden. De zijberm wordt
afgewerkt met grastegels en een
dolomietverharding. De opritten
worden aangelegd in betonstraat-
stenen.

Rioleringswerken 
Leeg Bracht
Een tijdje terug werd vastgesteld
dat de riolering in Leeg Bracht in
zeer slechte staat verkeerde. De
rioleringsbeheerder TMVW en het
gemeentebestuur beslisten om de
gebroken riolering te vervangen
en ineens een nieuw gescheiden
stelsel aan te leggen. De riolering is
intussen aangelegd vanaf ’t Parks -
ken richting Bockstaele (Sint-Lie -
vens-Houtem) en de huisaanslui-
tingen zijn overkoppeld. De aanne-
mer zal starten met het herstel van
de wegenis. Daarbij werd gekozen
voor een nieuwe asfaltverharding,
afgeboord met betonnen water-
greppels. 
Het einde van de werken is naarge-
lang de weersomstandigheden
voorzien tegen eind april 2013. We
streven ernaar de werken zo vlot
mogelijk te laten verlopen en de
hinder tot een minimum te beper-
ken. Meer info: departement
Infrastructuur via tel. 09 362 50 09.
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Beste Oosterzelenaren,

Mijn vierde maand als schepen
staat voor de deur. Heel wat nieu-
we zaken zijn op me afgekomen
en er staan me ongetwijfeld ook
nog tal van uitdagingen te wach-
ten. Zo zal ik bijvoorbeeld op 29
april a.s. ‘mijn’ eerste onthaal-
avond voor nieuwe inwoners
meemaken: iedereen die tussen 3
september 2012 en 3 maart 2013
in Oosterzele komen wonen is,
verwelkomen we dan heel graag.
Je leest er verder op deze pagina
meer over. Deze infokrant is ech-
ter niet de enige bron waar je
informatie over het reilen en zei-
len in Oosterzele kan vinden. Via
de website kan je steeds de meest
actuele informatie vinden; het
digitaal loket zorgt ervoor dat je
heel wat zaken van thuis uit kan
aanvragen en afhandelen; diverse
infoavonden houden je op de
hoogte over specifieke projecten;
de digitale nieuwsbrief infor-
meert je over recente gebeurte-
nissen en activiteiten; … Door
verder in te zetten op informati-
sering willen we onze dienstverle-

ning nog toegankelijker maken.
Tegenwoordig zijn steeds meer
en meer jongeren op zoek naar
een bijverdienste, ik ben er zeker
van dat dat ook bij onze Oos ter -
zeelse jeugd het geval is. Het ge -
meentebestuur zoekt vier jobstu-
denten voor komende zomer -
periode en één jobstudent die ge -
du rende het ganse jaar in GC De
Kluize wil werken. Iets voor jou?
Kijk dan verder op pag. 7 en ver-
geet niet te solliciteren tegen 15
april.

Wie zin heeft om er dit voorjaar
eens op uit te gaan, moet zeker
een kijkje nemen in de activiteit-
kalender. Heel wat verenigingen
presenteren er hun activiteiten
waaraan je individueel, met je
gezin, met vrienden, … kan deel-
nemen. Midden april zal ook de
nieuwe vrijetijdsbrochure voor de
zomervakantie beschikbaar zijn.
Voor wie in juli en augustus
opvang zoekt voor de kinderen is
deze brochure een zeer handig
document. Maar ook voor wie
graag een toneelvoorstelling bij-
woont, van een goede film houdt,

… zal de brochure goed van pas
komen. Ze wordt verspreid via de
scholen maar je vindt ze ook in
de gemeentelijke gebouwen, op
www.oosterzele.be en www.gcde-
kluize.be.

Pasen is net voorbij. Misschien
heb je voor deze gelegenheid eer-
lijke en duurzaam geproduceer-
de chocolade in huis gehaald. Als
bestuur vinden we het belangrijk
op een concrete ma nier verder te
kunnen bijdragen aan een waar-
dig bestaan voor de kleine boer
in het zuiden en de duurzame
producent in het noor den. Dat
structurele engagement zetten
we in de verf door opnieuw de
Fairtraderesolutie te onderteke-
nen. Op die manier verlengen we
onze titel van FairTrade  Ge meen -
te die we op 16 februari 2008 ont-
vingen. En daar zijn we trots op!

Hanna Courtijn
Schepen voor
Jeugdzaken,

Communicatie &
ICT en Ontwikkelingssamenwerking
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Werken nutsmaat-
schappijen op Dorp
afgelopen
Op Dorp werd de nieuwe open-
bare verlichting geplaatst. De
nieuwe lichtmasten zijn zowel op
de gewestweg als de gemeente-
weg in kasseiverharding gericht.
Na het overkoppelen van de huis-
aansluitingen werden de nieuwe
voedingskabels in dienst geno-
men. Momenteel worden de voet-
paden op Dorp vernieuwd. Deze
werken zullen tijdig klaar zijn
voor de Sinksenkermis.

Werken Langestraat
vorderen goed
In de Langestraat zijn de werken
voor de aanleg van de rioleringen
grotendeels afgerond. De aanne-
mer legt de laatste hand aan de
huisaansluitingen en start met de
aanleg van het pompstation en
de persleiding richting Bosstraat.
Binnenkort worden de betonnen

Infrastructuur

Werken in Oosterzele

VoorwoordBurgerzaken

De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is op 11 maart
gestart met het uitreiken van de nieuwe rijbewijzen in Oosterzele. Net
als vroeger kan je ze aanvragen in het gemeentehuis bij de dienst
Bevolking. Een pasfoto meebrengen is echter niet meer nodig omdat
de foto van de identiteitskaart gebruikt kan worden. Enkele dagen later
wordt het rijbewijs dan afgeleverd.
De rijbewijzen zullen voortaan de vorm van een bankkaart hebben.
Voor elke aanvraag zal een nieuwe kaart verstrekt worden. Duplicaten
worden dus niet meer afgeleverd. Het rijbewijs zal maximaal 10 jaar
geldig blijven en 25 euro kosten. Meer info: dienst Burgerzaken via tel.
09 362 50 09.

Nieuwe rijbewijzen

Op maandag 29 april organiseert de Gemeente een onthaalavond voor
zijn nieuwe inwoners. Tijdens die avond krijgen de nieuwe inwoners een
woordje uitleg over de werking van gemeentebestuur, OCMW en politie-
zone. Alle inwoners die tussen 3 september 2012 en 3 maart 2013 in
Oosterzele kwamen wonen, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodi-
ging in de bus. Hieronder een beeld van de onthaalavond in april 2012.

Geen uitnodiging ontvangen en wil je graag aanwezig zijn? Neem dan con-
tact met communicatieambtenaar Bianca De Mulder via tel. 09 363 99 24
of bianca.demulder@oosterzele.be

Onthaal nieuwe inwoners

Vanaf 1 april 2013 betaal je 17 euro voor je nieuwe elektronische iden-
titeitskaart. Die prijsstijging is het gevolg van een stijging van de kost-
prijs bij de FOD Binnenlandse Zaken: voor digitale identiteitskaarten
en vreemdelingenkaarten bedraagt de kostprijs bij de FOD Bin nen -
landse Zaken vanaf 1 april 15 euro (i.p.v. voordien 12 euro). Het ge -
meentelijk aandeel van 2 euro blijft ongewijzigd, wat de totale kostprijs
op 17 euro brengt.
De Kids-ID, de identiteitskaart voor kinderen, zal 6 euro i.p.v. 3 euro
kosten. De FOD wijzigt ook de vergoedingen van de spoedprocedures,
wat een invloed heeft op de eindprijs die de gemeente aan de inwoners
moet vragen.

Prijzen vanaf 1 april 2013

Elektronische identiteitskaart 17 euro
Elektronische identiteitskaart dringend 126 euro
Elektronische identiteitskaart zeer dringend 200 euro
KidsID 6 euro
KidsID dringend 109 euro
KidsID zeer dringend 173 euro
Verblijfskaart voor vreemdelingen 17 euro

Meer informatie op www.oosterzele.be
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In zitting van 13 maart nam de gemeenteraad o.a. volgende beslissingen

Resolutie FairTradeGemeente hernieuwd
Op 16 februari 2008 ontving Oosterzele de titel van FairTradeGemeente. Om het structu-
rele engagement in de verf te zetten tijdens de huidige legislatuur, ondertekende
Oosterzele de resolutie opnieuw. Daarmee stemt Oosterzele er principieel mee in dat in
het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak) bij de aankoop van producten aandacht
zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en aan hun arbeids-
omstandigheden. Zo wil ook Oosterzele op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine
boer in het zuiden en de duurzame producent in het noorden.

Actieprogramma en reglement sociaal wonen goedgekeurd
Iedere gemeente moet - volgens het decreet van maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid - tegen 2020 vol-
doen aan het sociaal woonaanbod. Voor Oosterzele betekent dat het realiseren van 105 huurwoningen, veertig koopwo-
ningen en twee sociale kavels. De Gemeente Oosterzele wil dat objectief zeker waarmaken en maakte daarvoor een actie-
programma en een gemeentelijk reglement sociaal wonen op. In Oosterzele zijn twee sociale huisvestingsmaatschappij-
en actief nl. Kleine Landeigendom Het Volk en De Merelbeekse Sociale Woningen. Er wordt op drie vlakken aan het so -
ciaal objectief gewerkt.

1. Voorzien van sociale wooneenheden vanuit het RUP Groot Bewijk
Op de site Groot Bewijk komen naast het overkoepelend Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) van de RVT’s De Zilverlinde
en Onze-Lieve-Vrouw ter Veldbloemen ook twee woonzones. De eerste zone is ± 6 521 m² groot en daar zijn ± 18 koop-
woningen voorzien; de tweede zone van ± 20 223 m² zal 55 woongelegenheden tellen (2/3 huur en 1/3 koop).

2. Voorzien van sociale woningen vanuit het RUP Huckerstraat
T.h.v. de Huckerstraat in Balegem zal Kleine Landeigendom Het Volk een woonerf met 12 koopwoningen realiseren. 

3. Schoolhuis Balegem
De vroegere onderwijzerswoonst van de gemeenteschool in Balegem werd onlangs verkocht aan de Merelbeekse sociale
woningen, die er vier sociale huurwoningen wil bouwen.

Het gemeentelijk reglement sociaal wonen
Via het gemeentelijk reglement sociaal wonen moet de ruimtelijke verdeling van de sociale woningen in verkavelingen
geregeld worden: zo moet vanaf tien loten of vanaf 0,5 ha 30 % van de grond gereserveerd worden voor sociaal wonen
indien de gronden waarvoor een stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag wordt aangevraagd, eigendom zijn van
Vlaamse besturen of van Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Indien de gronden eigendom zijn van andere of natuur-
lijke rechtspersonen moet het sociaal woonaanbod 20 % bedragen.

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze dus bijwonen. Je kan ook een abonnement
nemen op de dagorde via info@oosterzele.be of tel. 09 363 99 24.
De volgende zitting vindt plaats op woensdag 24 april.

Nieuws uit de gemeenteraad

Muziek, Woord en dans
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Accordeonklas
De samenspelgroep accordeon
o.l.v. Karin Van Steenlandt is dit
schooljaar heel druk doende. Zij
speelden al enkele keren op ver-
plaatsing. Op zondag 28 april
spelen zij op de opendeurdag van
de academie in Ronse.

Feest van de Folk
De leerlingen uit de klas gitaar,
fluit, accordeon, combo, harp, pia -
no en viool verzorgen een con-
cert met folkmuziek op dinsdag

30 april 2013 om 19 uur in de
Congregatiekapel, Kasteelstraat
30, Zottegem. Op die manier par-
ticipeert de academie aan het
Feest van de Folk, een organisatie
onder impuls van Muziek mo -
zaïek, een initiatief dat ook
gelinkt is met de Week van de
Amateurkunsten. Gratis toegang.

Publieke proeven
Vanaf zaterdag 15 mei 2013 tot
half juni vinden de jaarlijkse
proeven plaats. Veel van deze

proeven zijn voor het publiek
gratis toegankelijk. Het examen-
schema vind je op: 
www.zottegem.be. 
Klik op Onderwijs en kies voor de
SAMWD. De publieke proeven
vin den plaats in volgende loca-
ties: Toneelklas in de Meerlaan,
Auditiezaal in de academie zelf
(muziek en dans), Con gre ga tie -
kapel in de Kas teel straat (mu -
ziek) en de Ridderzaal van het
Eg montkasteel (muziek).

Onderwijs

Voorbereidende studie ombouw N42 gestart
Sinds januari 2013 is het studiebureau Grontmij, in opdracht van het
Agentschap Wegen en Verkeer, gestart met voorbereidingen voor de
heraanleg van de N42. Grontmij maakt o.a. een ontwerp van de herin-
richting van deze gewestweg, zorgt voor de aanbestedingen en werkt de
communicatie uit. De gemeenten langs de N42 worden bij de plannen
betrokken via denk- en infoavonden. De studieronde moet na ongeveer
anderhalf jaar concrete plannen opleveren.

De ombouw van de N42 is een dossier dat al decennia meegaat. Deze
gewestweg leidt van Geraardsbergen over Zottegem naar de rotonde
boven de E40 in Wetteren. De vele kruispunten, erftoegangen en het
trage verkeer op de weg belemmeren een vlotte doorstroming. Een
heraanleg die voor betere ontsluiting zorgt, wordt al jaren gevraagd
door het bedrijfsleven en de betrokken steden en gemeenten. Ook de
veiligheid van de weggebruiker is een grote zorg.
In januari startte het studiebureau Grontmij met een grondig onder-
zoek als eerste stap in de voorbereiding van de heraanleg van de N42.
Het onderzoekstracé loopt tussen de Brusselsesteenweg (N9), over het
afrittencomplex van de E40 in Wetteren tot het kruispunt met de N46
in Oombergen (’t Vosken). Het bureau onderzoekt de gevolgen voor
het milieu en voor de mobiliteit in de wijde omgeving en werkt aan een
ontwerp dat zorgt voor een vlotte en veilige doorstroming voor alle
weggebruikers. Zo vond enkele weken terug een groot verkeersonder-
zoek plaats, waarbij camerasystemen gebruikt werden voor het uitvoe-
ren van verkeerstellingen, slangtellingen en kruispunttellingen.

Communicatie en participatie maken een belangrijk deel uit van dit
project. Er wordt een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt en op
langere termijn komt er een draaiboek voor minder hinder-maatrege-
len eens de werken binnen enkele jaren van start gaan. Bovendien zal
er dan een bereikbaarheidsadviseur als aanspreekpunt ingezet worden.
De inwoners van de betrokken gemeenten en steden zullen echter bin-
nenkort al kunnen participeren via de infomarkt die in mei georgani-
seerd zal worden; daarover lees je meer in de volgende infokrant. Op
die manier willen Grontmij en het Agentschap Wegen en Verkeer ver-
schillende betrokken partijen van in het begin bij het project betrek-
ken en hen de kans geven de plannen mee vorm te geven. Na 20 maan-
den moet de studie afgerond zijn.

Meer info? 
Contacteer departement Infrastructuur - Tom Hofman
Tel. 09 363 99 30
tom.hofman@oosterzele.be

Infrastructuur

Werken in Oosterzele

Gemeente Oosterzele organiseerde naar goede gewoonte het jaarlijkse etentje met friet en stoverij voor de
hulpdiensten, dat als bedanking voor de goede en vlotte samenwerking waarop de Gemeente steeds mag
rekenen!

Oosterzele bedankt hulpdiensten
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Week van de Valpreventie:
dans je leven lang

Van 22 tot 28 april vindt de tweede
Week van de Valpreventie plaats.
De focus ligt deze editie op bewe-
gen, een van de belangrijkste ma -
nieren om vallen te voorkomen. 
Een op de drie 65-plussers valt min-
stens één keer per jaar. Zo’n val kan
nare gevolgen hebben. De Vlaamse
overheid wil ouderen laten stilstaan
bij de gevaren van vallen. De Week
van de Valpreventie geeft nuttige
tips en richtlijnen zodat breuken
voorkomen kunnen worden. 
Ontdek bijvoorbeeld de activitei-
tenpiramide die je helpt om niet te
vallen. Die piramide maakt ieder-

een wegwijs in het samenstellen
van een actief weekprogramma.
Belangrijk om te weten is dat elke
(bijkomende) beweging, hoe klein
ook, te verkiezen is boven niet
actief zijn.
Nog een tip om te bewegen: dan-
sen! Tijdens de Week van de
Valpreventie wordt iedereen uitge-
nodigd een dansevenement te or -
ga niseren of eraan deel te nemen,
onder het motto 'dans je leven
lang'.

Voor meer informatie: 
www.valpreventie.be
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Cultuur

Theater: De Kus, zaterdag 4 mei 20 uurdoor Het Gevolg, met Hilde Heijnen

Nieuw theaterseizoen 2013-2014

Hilde Heijnen is vooral bekend
van haar televisiewerk, van het
nostalgische Meester, hij begint
weer over Windkracht 10, Recht op
recht, Matroesjka’s, Witse, Aspe, De
Roden burghs, Code 37 tot haar re -
cente rol als Katia in De Vijfhoek. 

Op dit moment is ze te zien in de
prestigieuze BBC-reeks Parade’s
end (iedere dinsdagavond op
Eén) en eind 2013 is ze terug te
zien op Eén in de nieuwe VRT-
reeks In Vlaamse Velden, in regie

van Jan Matthys (Katarakt, De
smaak van De Keyser, Quiz me
quick), die momenteel wordt op -
genomen en kadert in de her-
denking van De Grote Oorlog.

Leuke anekdote: Steunpunt Le -
vend Erfgoed vzw - met zetel in
het Erfgoedhuis in Moortsele -
heeft voor de reeks In Vlaamse
Velden kippen van oude rassen
geleverd om te figureren in een
scène met een Gentse kolenhan-
delaar begin vorige eeuw.

Multitalent Ivan Pecnik is onder-
tussen ook geen onbekende meer bij
het grote publiek. Hij was op tele-
visie o.a. te zien in de telenovelle
Sara, Zone Stad en hij maakte
furore als de doublure van Bart
De Wever in Tegen de Sterren op.
Daarnaast is hij nog dit jaar te
zien in de musical Domino. Bij
productiehuis Het Gevolg speel-
de hij o.a. in Don Quichot en De
drie musketiers.

Tickets via 09 363 83 30, 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be,
of bij dienst Cultuur, dagelijks
open tijdens kantooruren, op
maandagavond tussen 18 en 20
uur, gesloten op vrijdagnamid-
dag. Je vindt dienst Cultuur op de
eerste verdieping van GC De
Kluize, Sportstraat 3.

Ben je graag als eerste op de
hoogte van het nieuwe theatersei-
zoen 2013 - 2014? Schrijf je dan
in op onze nieuwsbrief via
www.gcdekluize.be. Dan weet je
met een wanneer de abonnemen-
ten- en ticketverkoop start. Ook
via de facebookpagina
(http://www.facebook.com/Ge
meenschapscentrumDeKluize)
lichten we zo nu en dan een tipje
van de sluier op …

In mei 1940 waren de dorpjes
Gijzenzele en Kwat recht het to -
neel van bittere ge vechten tussen
Duitse en Bel gische soldaten.
Drie dagen lang werd er verbeten
gevochten. 24 jonge Belgische
soldaten en één burger lieten het
leven in Gij zenzele, in Kwatrecht
kwamen 35 soldaten om. Op
zaterdag 18 mei wordt deze veld-
slag herdacht. Mu ziekvereniging
voor God en Vlaanderland zorgt

voor de muzikale begeleiding in
de kerk en aan het monument in
Gijzenzele.
• Om 10 uur kerkdienst in Gij -

zen zele
• Aansluitend plechtigheid aan

het monument
• Om 15.30 uur plechtigheid in

Kwat recht aan het monument
Iedereen is van harte welkom om
de kerkdienst en plechtigheid
aan het monument bij te wonen.

Een vrouw en een man ontmoeten elkaar geheel toevallig tijdens een
wandeling in de bossen van De Kempen. Hij is een aan lager wal
geraakt stand-upcomedian die in afwachting van zijn comeback veroor-
deeld is tot het entertainen van kinderen in een nabijgelegen vakantie-
park. Zij is een apothekeres in de midlifecrisis, vol angst op weg naar
het ziekenhuis. Is ze ernstig ziek of heeft de oncoloog zich vergist? Zijn
geest en haar lijf, beiden in nood, vinden elkaar tijdens een lange
namiddag op deze afgelegen plek.
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Herdenk mee de slag om
Kwatrecht/Gijzenzele

Praatcafé slaat 
zijn deuren open!
Op 3 april opent het praatcafé van
GC De Kluize zijn deuren voor het
publiek. De uitbating is in handen
van MKDW EVENTS. Het café is
open van woensdag tot en met zon-
dag, telkens van 11 uur tot …

Culturele zomer Oosterzele

We zetten de zomer in op zaterdag 29 juni (zaal Den Amb8) met een
Oosterzeelse editie van RADIO MODERN. Het wordt een heus bal
po pulaire, een swingfeest op grootmoeders wijze.

Radio Modern zijn retro swingfeesten met knallende live bands, zwie-
rende petticoats, mooi uitgedoste vrouwen en rockers en vooral tot de
laatste centimeter gevulde dansvloeren. Net als het Bal Populaire vroe-
ger beginnen onze dansfeesten vroeg en loopt de dansvloer vol voor een
dansles waar we je een aantal basispassen tonen. Op ons podium blin-
ken live bands die de rock ’n roll in hun bloed hebben. We sluiten de
avond steevast af met dj’s die het beste van Sinatra tot Elvis draaien, en
wie wil, kan voor wat rouge en krulspelden langs in het Beauty Boudoir
van de Modernettes. Back to the nifty fifites and swinging forties!

Vlaanderen feest! wordt op 29 juni in Oosterzele een swingende party met knal-
lende live bands. Noteer dit nu al in je agenda en we zien je in Den Amb8! 

Een organisatie van de cultuurraad, gedragen door alle Oosterzeelse
verenigingen, in het kader van Vlaanderen feest!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de cultuurdienst parkconcer-
ten op zomerse donderdagavonden in de stemmige pastorietuin van
Moortsele. We doen het dit jaar met ééntje minder want we zetten
de zomer in met een ander muzikaal evenement in Den Amb8 (zie
hiernaast), al was het maar omdat we begin juli meestal uitregenen
in Moortsele. Wedden dat in 2013 de zon schijnt?!

We bundelen vervolgens vier parkconcerten op 8, 15, 22 en 29
augustus. Starten doen we dit jaar met een luisterconcert, eentje dat
wat stilte vraagt, een klein beetje maar want uiteraard zal de popu-
laire bar in de kamers van het erfgoedhuis niet ontbreken. De affi-
che volgt in de volgende editie van deze krant …

De CULTURELE ZOMER van Oos -
ter zele zal vanaf dit jaar te her ken nen
zijn via bovenstaand beeld.
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Parkconcerten

Jongeren-
theater NU!
Theatergroep NU! is een jonge-
rentheatergroep uit Oosterzele
onder leiding van Kevin De Wael.
Het jeugdcollectief werd opgericht
in 2009 en stampte sindsdien al
een resem verrassende en vernieu-
wende voorstellingen uit de grond.
Elke voorstelling is telkens een
nieuw avontuur én volledig ’selfm-
ade’. Uit de techniek van improvi-
satie en creatieve opdrachten
wordt telkens weer eigentijds en
pakkend theater geboren.
Theatergroep NU! schuwt de groei
niet. Samen met de realisatie van
het gemeenschapscentrum wer-
den de dromen nog groter. Een

nieuwe en goed uitgeruste zaal en
een fantastische ondersteuning
maakten de uitdaging nog groter.
Nu! verzet de bakens en vindt zich-
zelf opnieuw uit. Dit nieuwe begin
vroeg om dito jong bloed. Daarom
werd  in december een heuse cas-
ting dag georganiseerd, sindsdien
werd het gezelschap vervoegd
door enkele veelbelovende nieuw-
komers. Wat  het resultaat van die

kruis -bestuiving is, zal blijken
begin mei. Dan gaat de vierde NU!
productie in première op de plan-
ken van GC De Kluize. Er zijn voor-
stellingen op vrijdag 3 en op zon-
dag 5 mei 2013. Meer info volgt via
de nieuwsbrief van GC De Kluize
en via de facebookpagina’s van
theatergroep NU! en GC De
Kluize.
The time is NU!



Milieu en duurzaamheid
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De milieu- en duurzaamheidsweek,
nog even nagenieten 
Het begin van de milieuweek
werd - net als de eerste zonnestra-
len - met open armen ontvangen.
Ongeveer honderd kinderen, ver-
gezeld van een veertigtal volwasse-
nen kwamen kijken naar de ope-
ningsfilm ‘Erik of het klein insecten-
boek’. Erik Pinksterblom stapte in
schilderij ‘de wollewei’ en kwam
tussen lieveheersbeestjes, een
prachtige vlinder, een schoenen
poetsende duizendpoot en nog
allerhande krioelende beestjes
terecht. Samen met zijn klein
insectenboek leerde hij hun
wereld kennen en beleefde er de
meest knotsgekke avonturen. 

Ook onze kleuters en het 1ste en
2de leerjaar beleefden avonturen
samen met kindertheater Jeuk.
De kleinsten verdwaalden in het
bos samen met Heksemie en
Tommy, de grootsten vierden een

milieufeest in Triepegem samen
met Koning Prikkeldraad. Dit
feest zorgde voor de nodige deci-
bels in Den Amb8!

Het 3de en 4de leerjaar deed een
‘Walk for water’ in het over -
stromingsgebied onder een stra-
lend lentezonnetje. En wat de zon
doet voor jonge dieren in de wei,
geldt eveneens voor kinderen. Ze
vonden het heerlijk om hun
beentjes eens los te gooien mid-
den in de natuur en ook wel mid-
den in de modder. Het eindpunt
was de Ginstbronnen, waar ze een
kijkje mochten nemen in de
bronkamer en de fabriek. Hun
luisterinspanningen werden ach-
teraf beloond met een drankje in
het buitencafé.

De leerlingen van de 5de en 6de
leerjaren bleven op school. Zij

kregen bezoek van vzw Green met
de workshop ‘Trou bled Waters’.
De prachtige foto’s van Dieter
Teleman rond droogte en over -
stromingen waren de leidraad. De
bedoeling daarvan was om de kin-
deren aan te sporen tot het zorg-
zaam omspringen met water want
slechts 1 % van al het water op
onze planeet is drinkbaar!

En als laatste activiteit organiseer-
den we traditiegetrouw de boom-
plantactie! Vele ouders trotseede-
den de maartse kou en plantten
vol overgave een boom voor hun
kleine spruit. Als aandenken kre-
gen zij twee frambozenstruiken
mee naar huis, samen met een
geboortediploma. 

Het was koud, maar tegelijk hart-
verwarmend. Op naar volgend
jaar!

Oosterzele ging een partnerschap
aan met de gemeente Muisne via
PROTOS en leverde zo in 2009-
2011 een bijdrage om de bevol-
king van het dorpje El Salto aan
drinkwater en het schooltje aan
sanitaire voorzieningen te helpen.
De voortgang van deze werken
kan je lezen in de infokrant.
Sinds eind 2012 staat een nieuw
project op stapel in de gemeente
Muisne, namelijk in het gehucht
Tres Vias. Dit project ligt in het
verlengde van het regiobeleid van
de provincie Oost-Vlaanderen
met de provincie Esmeraldas in
Ecuador.
Het dorpje Tres Vias (drie

wegen), ligt in de deelgemeente
San Gregorio, op ongeveer vijf
kilometer van de kust. Het dorp
had een drinkwaternet gebouwd,
maar sinds 2006 hebben de inwo-
ners er geen water meer omdat de
twee bestaande ondiepe waterput-
ten met pomp door grondver-
schuivingen beide niet meer wer-
ken. De gemeente en de bevol-
king hebben het consortium
CEDOFI - PROTOS aangespro-
ken om het systeem te herbekij-
ken, te herstellen en uit te brei-
den.
Er wonen 141 gezinnen in Tres
Vias, en nog eens 29 gezinnen in
het naburige gehucht Mamey. In

totaal zijn er 790 begunstigde
inwoners. Er werden intussen een
technische en sociale studie uitge-
voerd en een begroting opge-
maakt.

De overeenkomst werd getekend op
4 januari en de totale investering is
geschat op 112 327 $ (± 86 800
euro). Daarvan zal de gemeente
Muisne 29 %, de deelgemeente San
Gregorio 4 %, de bevolking zelf 8 %
en het consortium PROTOS-CEFO-
DI de overige 59 % bijdragen.

De gemeente, het watercomité en
het consortium zijn nu bezig met
de evaluatie van de offertes van
aannemers en hun voorgestelde
materialen.
De werken zullen spoedig starten
en we houden jullie via deze weg
zeker op de hoogte.

Waterschap Oosterzele - Muisne Ecuador  

TRES VIAS
Schoon van ver, maar ver
van schoon: elektriciteit!
Elektriciteit groeit niet aan de
bomen … maar wordt opgewekt in
centrales op basis van steenkool,
gas of kernenergie. Gas- en steen-
koolcentrales zetten maar 40 %
van hun verbruik om in elektrici-
teit, de rest gaat naar verbranding.
Bovendien komen er door de ver-
branding heel wat stoffen in de
lucht die mee instaan voor het
broeikaseffect. Kerncentrales ken-
nen nog andere problemen zoals
radioactief afval waar we jaren mee
opgezadeld zitten … en toch
bestaat er ook ‘groene’ elektrici-
teit.
Er zijn verschillende propere alter-
natieven om elektriciteit te produ-
ceren. De bekendste zijn wind-
energie en zonne-energie. Sinds
de vrijmaking van de energie -
markt, kan je vrij kiezen welke
stroom en welke leverancier je
wilt. Je dus ook bewust kiezen voor
groene stroom!

Kies voor goedkopere, groene energie
De tweede editie van de groeps-
aankoop 100 % groene stroom was
een nog groter succes dan de eer-
ste. Meer dan 33 000 particuliere
inschrijvers stapten over naar een
groen energiecontract, dat is een
verdrievoudiging van het aantal
dat overstapte tijdens de eerste
editie. Dankzij het groot aantal
overstappers werd 142 108 mWh
elektriciteit groen gemaakt, 80 433
ton CO2 én 8,54 miljoen euro wer-
den bespaard. 

De provincie Oost-Vlaanderen
organiseert daarom voor de derde
keer de groepsaankoop 100 %
groene stroom. Ook de gemeente
Oos terzele zal deze campagne
ondersteunen. Inwoners van de
provincie kunnen zich vanaf half
april gedurende een 5 à 6-tal
weken vrijblijvend inschrijven op
de groepsaankoop via de website
www.samengaanwegroener.be.
Beslissen of je effectief overstapt,
hoeft pas nadat je een persoonlijk
voorstel krijgt met hoeveel je kunt
besparen. Hou de website in de ga -
ten voor meer concrete data of laat
je gegevens achter op www.oost-
vlaanderen.be/groenestroom .
Heb je geen toegang tot het inter-
net, dan helpt de gemeente je
graag verder. Iedere weekdag van
8.45 uur tot 12 uur en op maan-
dagavond van 18 tot 20 uur kan je
terecht bij dienst Milieu in het
gemeentehuis. 
Maak hiervoor het liefst vooraf een
afspraak zodat je zeker bent dat er
iemand beschikbaar is om je te
helpen (tel. 09 363 99 36,
hilde.vanhecke@oosterzele.be).
Breng je laatste jaarafrekening van
elektriciteit en aardgas mee, zodat
we alle gegevens meteen bij de
hand hebben. Vorig jaar schreven
5 121 of 8,19 % van de inschrijvers
zich op deze ma nier in.

Kindertheater Jeuk

Boomplantactie

Walk for water

Op ontdekking 
in de Ginstbronnen
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Activiteitenkalender Oosterzele actief …

Tai Chi ...
de ontspannende bewegings-
vorm die zorgt voor lichaam en
geest
> iedere dinsdag van 19 tot 20

uur voor beginners en van 20
tot 21 uur voor gevorderden:
het toepassen van harmonie in
de beweging vindt plaats in de
tennischalet achter de sporthal
van Oosterzele. Geen les tij-
dens schoolvakanties. 10-beur-
tenkaart voor 50 euro of enke-
le beurt voor 6 euro. Losse kle-
dij is aangewezen; instappen is
altijd mogelijk. 

Info & inschrijvingen: 
0479 567 486 
pierrevindevogel@telenet.be

Ziekenzorg Oosterzele
> zondag 21 april: eetfestijn

t.v.v. ziekenzorg Oosterzele in
de parochiale kring

> dinsdag 28 mei: halve daguit-
stap naar Vlaamse Ardennen

> 17 - 23 juni: week van de man-
telzorger

> maandag 17 juni: vorming
‘Wettelijke en financiële regel -
geving ter ondersteuning van
de thuis- en mantelzorg’ in
Parochiale Kring

Info: Julien De Meyer
demeyer.julien@telenet.be

Chiro Windeke
> vrijdag 5 april: High Voltage

goes Flügel @ Den Amb8 -
Start: 21.30 uur VVK: 4 euro
ADK: 6 euro

> zondag 28 april: Chiro-ontbijt
Start: 8 uur Kaarten: 7 euro
volwassene / 5 euro kind.

Info: jasmien_vdv@hotmail.com

Rode Kruis Vlaanderen 
afdeling Oosterzele
> vrijdag 5 april van 16.30 tot

19.30 uur: bloedinzameling in
GILO Oosterzele. 

Info: http://oosterzele.rode-
kruis.be - chrismonique@sky-
net.be

WSV Land van Rhode
> zaterdag 6 april van 7 tot 15

uur: Bursitiatocht - Zaal
Baskuul, Stationsstraat 1, Burst
- 1,5 euro 

> maandag 20 mei van 7 tot 15
uur: Lentetocht wisselbeker -
parochiecentrum Sint-Michaël,
Kloosterstraat, Sint-Lievens-
Houtem - 1,5 euro

> woensdag 12 juni van 7 tot 15
uur: Jenevertocht (gratis
Balegemse jenever voor iedere
deelnemer) - Parochiezaal,
Poststraat 48, Balegem - 1,5 euro

Info: www.landvanrhode.be
erik-lievens@skynet.be

Palliatieve eenheid Charon
> zondag 7 april: schlagerna-

middag in GC De Kluize - 10
euro. Opbrengt gaat integraal
naar palliatieve thuiszorg

vvk: Jo en Lieve Trossaert
Tel. 0473 17 61 30

KVG Oosterzele
> woensdag 10 april: uitstap

naar Sint-Truiden. 
Prijs: 35 euro gehandicapte
leden/begeleider - 50 euro
valide personen; drank bij de
lunch en de drankstop niet

inbegrepen. Inschrijven: bij de
bestuursleden of 
via tel. 09 362 65 72, 
vóór 5 april 2013.

Zonale MisdrijfPreventie 
Oosterzele (ZMPO)
Laat gratis je fiets graveren
door een vrijwilliger van ZMPO.
Breng zeker een document mee
waarop je rijksregisternummer
vermeld staat (bv. identiteits-
kaart, SIS-kaart, e.a.), telkens
van 9.30 tot 11.30 uur
> zaterdag 13 april
> zaterdag 11 mei
> zaterdag 8 juni
Info: André Thienpont
tel. 09 362 63 10 of 0476 50 66 49

Joggingclub Oosterzele
> vanaf maandag 15 april: start

running gedurende tien
weken. Telkens om 19 uur aan
sporthal De Kluize (Sportstraat
5). Het inschrijvingsgeld
bedraagt 10 euro.
Kleedkamers en douches zijn
er ter beschikking. 

> zondag 28 april - 15 uur: 15
de editie van de jaarlijkse jog-
ging. Inschrijven kan vanaf 14
uur in sporthal De Kluize.
Daar kan je je ook douchen en
verkleden. Het inschrijvings-
geld bedraagt 3 euro voor de
kids-runs en 5 euro voor de
jogging/prestatieloop. Naar
goede gewoonte ligt er voor
iedere deelnemer een mooie
prijs te wachten. Er worden
ook een aantal prestaties met
een extra naturaprijs beloond.

Info: Jacques De Cocker (start
running) via 09 362 89 90,
Marc Sauté, tel. 09 362 42 68
(jogging) 

Femma Oosterzele
> maandag 15 april - 19 uur:

Creëren van interieurdecora-
tie aan de hand van Powertex
in de Kring van Oosterzele

> vrijdag 26 april - 13.30 tot
22.30 uur: Lente-ontmoetings-
feest voor leden en niet-leden
in de Kring van Oosterzele

> vrijdag 24 mei - 19.30 uur:
bezoek aan de sauna in
Smetlede; samenkomst aan de
Kring Oosterzele

> donderdag 6 juni - 19.30 uur:
gourmetburgers in de Kring
van Oosterzele

> zaterdag 8 juni 13 uur:
bezoek aan de luchthaven in
Zaventem (achter de scher-
men van)

Info: irene.de.leener@hotmail.com

Markant - netwerk voor 
ondernemende vrouwen
> woensdag 17 april - 20 uur in

Muziekcentrum De Bijloke
Gent: ‘Jazz van op de
Akropolis’ door Lloyd en
Farantouri(regioactiviteit). 

> donderdag 25 april om 20 uur
in De Rots, Marktplein
Scheldewindeke: Interactieve
workshop ‘Vrolijk gezond’
door Hilde Demurie, i.s.m.
Davidsfonds.

> woensdag 15 mei om 20 uur
bij Jo De Visscher
(Slachthuisstraat 40 Gent):
Bezoek aan modeatelier
‘Jodevisscher’. www.jodevis-
scher.be

Viermaal per jaar kunnen verenigingen hun activiteiten via deze ru -
briek aankondigen. Verenigingen kunnen ook een eigen pagina krijgen
in de verenigingen  pagina op www.oosterzele.be; op die pagina kunnen
ze hun activiteiten aankondigen, … Wil je voor jouw vereniging ook
zo’n pagina? Neem dan contact op met communicatieambtenaar Bian -
ca De Mulder via bianca.demulder@oosterzele.be
Daarnaast kan een vereniging ook gebruikmaken van ‘Uit in Oosterzele’.
Via deze kalender verschijnt je activiteit in heel wat media, waaronder
bv. de kalender op de gemeentelijke website.

> donderdag 30 mei om 8 uur
in Gentbrugge: Dagtrip naar
Arras(regioactiviteit)

> zondag 2 juni om 8.30 uur op
Marktplein Scheldewindeke:
Dagtrip naar Ieper.

Inschrijven bij Marianne Bombeke
blondeel.bombeke@telenet.be
of 09 362 94 28

Kunstencentrum Berg 30
> donderdag 25 april: klassieke

muziek met Korneel Bernolet
op klavecimbel

> donderdag 30 mei: FRANS
CHANSON met Jan Hautekiet
& Patrick Riguelle

Info en reservaties:
theater.leenpersijn@telenet.be
09 360 39 25

Davidsfonds Oosterzele
> donderdag 25 april 2013 - 20

uur: ‘vrolijk gezond’ door
Hilde. Demurie in De Rots
Marktplein Scheldewindeke

> in juni 2013: uitstap naar les-
sines - L’ Hôpital Notre Dame
à la Rose.

Info: etienne.gevaert@skynet.be

Ziekenzorg Scheldewindeke
> donderdag 25 april:

uitstap naar Tienen
> dinsdag 4 juni: 

bedevaart naar Oostakker
Info: Yvan De Lange
tel. 09 362 27 99

KVLV Scheldewindeke ...
> zondagen 7, 14, 21, 28 april;

5, 12, 19, 26 mei; 2, 9, 16, 23,
30 juni - 9.30 uur: nordic wal-
king

> woensdag 17 april en 15 mei -
15 tot 17 uur: breisalon i.s.m.
de bib

> woensdag 17 april om 13.30
en 19 uur: kookles ‘stoofpotjes
en ovenschotels’

> vrijdag 19 t.e.m. zondag 21
april: ladies fair - in Gent 

> zaterdag 20 april van 9.30 tot
16 uur: Haal het beste uit je
kind naar boven met
Gwendolyn Van Cauwelaert -
groot begijnhof Sint-Amandsberg

> dinsdag 23 april: linedansen -
start van reeks van lessen.
Volgende lessen op 30 april, 7,
14, 21 en 28 mei in Vrije
Basisschool Scheldewindeke

> maandag 6 mei - 13.30 uur:
bedevaart naar Oostakker

> dinsdag 7 mei - 19.15 uur
kruisprocessie LG

> zondag 12 mei - 14 uur:
gezinsfietstocht LG

> woensdag 22 t.e.m. vrijdag 24
mei: Mee-anderen in het
spoor van Clara van Assisi -
abdij Roosenberg in
Waasmunster

> dinsdag 28 mei - 13 uur:
bezoek aan Oudenaarde

> woensdagen 5, 12, 19 en 26
juni - 20 uur: woensdagavond-
fietstocht met vertrek van op
het Marktplein

> zondag 23 juni: Nordic wal-
king -  24 uur van de mantel-
zorger

Info: info@kvlv-scheldewindeke.be
http://www.kvlv-scheldewinde-
ke.be/portal.php

Natuurpunt, Velt, Trage 
wegen, Oxfam, EVA ...
> zondag 5 mei: duurzame wan-

deling met veggie picknick -
Een interactieve wandeling van
ca. 7 km met veggie picknick
en heel wat duurzame info. 

Info en inschrijvingen duurzame-
wandelingoosterzele@hotmail.com

KVLV Gijzenzele
> woensdag 8 mei: kookles

‘feest’
> zaterdag 8 juni: citytrip naar

Brugge
> woensdag 12 juni: groendeco-

ratie ‘tafelsierkunst’
Info: agnesenmarc@gmail.com

Landelijke gilde 
Scheldewindeke in 
samenwerking met KVLV
> zondag 12 mei - 14 uur:

gezinsfietstocht van ± 30 km,
start om 14 uur op het markt-
plein in Scheldewindeke.

Info: dewittecosyn@yahoo.com

Let it happen
> zaterdag 18 mei - 20 uur:

stand-up comedy Steven
Mahieu in De Klokke in
Balegem.

Info: Dennis Aspeele 
tel. 0474 92 01 52

Zangkoor De Gonde 
& het Ankerkoor 
> vrijdag 24 mei - 20 uur: jubi-

leumconcert zangkoor De
Gonde & Ankerkoor in de
Ankerkerk

Info: Lut De Geyter 
lutdegeyter@hotmail.com

Tafeltennisclub 
‘Sterke Stut Oosterzele’
> zondag 26 mei: eetfestijn; 

15 euro voor volwassenen 
en 9 euro voor kinderen. 

Info: Ronny Meerpoel
tel. 0473 93 01 08

KMV Voor God en Vlaanderland
> zondag 26 mei: concert in 

GC De Kluize met solist 
Joeri Van Hove op trompet en 
gastoptreden van het KFO
Volksopbeuring Massemen

> zaterdag 18, zondag 19 en
dinsdag 21 juni: bloemenver-
koop in Scheldewindeke

Info: Paul De Vos - 0486 45 27 21
kmv.scheldewindeke@gmail.com

Landelijke Gilde Oosterzele
> zondag 23 juni: ‘Ontbijt in

een wijk’
> zaterdag 27 juli: ‘Ostresele

stapt 2013’ bij fam. Van
Nuffel, Kleistraat 8

Info: Danny Meersman
tel. 0486 91 44 22

Met een gemiddelde BMI van 25,3 kampt de Vlaming met licht overge-
wicht. De nieuwe campagne rond voeding en beweging wil de Vlaming
aanzetten tot een gezondere levensstijl.

Als je gezond leeft, kan je overgewicht en zwaarlijvigheid voorkomen, en
ook ziektes zoals ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose
en bepaalde kankers. 
Af en toe bewegen en gezond eten vraagt weinig inspanning, maar levert
niets dan voordelen: je bereikt je ideale gewicht, je bent minder vatbaar
voor ziektes en je voelt je beter.
De nieuwe website www.datvoeltbeter.be bevat informatie over de actie-
ve voedingsdriehoek en tips om gezonder te winkelen in de supermarkt.
De site geeft ook een lijst van alle huidige projecten van de Vlaamse
overheid zoals ’10 000 stappen’ en ‘Tutti Frutti’. Doordat de site gekop-
peld is aan de UiT-databank, vind je er een overzicht van de sportieve
activiteiten of lezingen bij jou in de buurt. 

Goed in je vel, 
dat voelt beter

Meer info over al deze activiteiten op www.oosterzele.be



Melle
Rondleiding Gemeentelijk
Museum, Archief en
Documentatiecentrum
Het skelet van Melle

Tijdens opgravingen aan de tuin-
bouwschool, waar tot in de 16de
eeuw een nonnenklooster stond,
stootten leden van de Heem kun -
di ge Vereniging De Gonde in
1972 op een nagenoeg intact ske-
let. 40 jaar later geven de beende-
ren hun geheim prijs. Marit
Vandenbruaene gaat in op de
onderzoeksmethode die hierbij
werd gebruikt. Botje per botje
kom je meer te weten over het
vroegere kloosterleven. 

Plaats
Gemeentelijk Museum, 
Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
om 10.30 en 14.30 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers

Organisatie: Cultuurdienst Melle
en Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum
Contact: Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
- 09 252 26 47 
- museum.melle@skynet.be

Melle
Tentoonstelling
Archeologische opgravingen
anno 1972

De tentoonstelling belicht de
archeologische opgravingen uit
1972 waarbij een skelet werd
gevonden en nadien tentoonge-
steld in de kelder van het
Gemeentelijk Museum. Je ver-
neemt meer over de C14-date-
ringsmethode, een methode
waarmee de ouderdom van orga-
nisch materiaal kan worden
bepaald aan de hand van chemi-
sche processen.

Plaats
Gemeentelijk Museum, Archief
en Documentatiecentrum
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
doorlopend open tussen 10 en 18
uur. Gedeeltelijk toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Organisatie: Cultuurdienst Melle
en Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum
Contact: Gemeentelijk Museum,
Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle
- 09 252 26 47 -
museum.melle@skynet.be

Merelbeke
Tentoonstelling
Gemeente Merelbeke
Tijdloze schoonheid 
in Merelbeke

Enerzijds wordt de tijd belicht in
alle mogelijke vormen: klokken,
uurwerken, tijdstabellen. Ander -
zijds zien we in het tweede luik
wat tijd aanricht met de mens: de
‘tekenen des tijds’ probeert men
al eeuwenlang te bestrijden én in
Merelbeke lukt(e) men daar won -
derwel in. Er wordt getoond hoe
de doorsnee Merelbekenaar han-
dig met zeep, parfum,een hoed,
kledij, steeds stralend voor de dag
kwam/komt!

Plaats
Huis Hebbelynck,
Hundelgemsesteenweg 620, 
9820 Merelbeke
doorlopend open tussen 10 en 18
uur, geleid bezoek op het uur
Tussen 14 en 16 uur poëtisch kap-
salon Kip van Troje waar elk kind
betoverd wordt met een grappig
kapsel.
Niet toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers

Organisatie: Gemeente Merelbeke
Contact: Mieke Van Damme,
Hundelgemsesteenweg 353, 
9820 Merelbeke - 09 210 32 92 -
mieke.van.damme@merelbeke.
gov.be

Merelbeke
Tentoonstelling
Klein Merelbeeks Trammuseum
Uniformi-tijd

Wachten in een bus- of tramhok-
je, uurroosters van het openbaar
vervoer checken, kijken naar de
klok in het station … iedereen
herkent het wel. Vijf minuten
wachten in de regen duurt een
eeuwigheid … tot de verwachte
trein of bus eindelijk aankomt.
Weet je dat door de toenemende
mobiliteit van de mens in 1892
noodgedwongen werd overge-
gaan van de Ware Plaatselijke
Tijd naar een uniforme tijdreke-
ning (GMT)? Je verneemt er alles
over in het Klein Merelbeeks
Trammuseum waar ook meer dan
400 kleurrijke rolfilms van trams
en bussen over heel België ge -
toond worden.

Plaats
Klein Merelbeeks Trammuseum
Alain Bondroit
Hundelgemsesteenweg 249, 
9820 Merelbeke
doorlopend open tussen 10 en
18 uur, geleid bezoek 

om 10, 11.30, 14, 16 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers

Organisatie: Klein Merelbeeks
Trammuseum 
Contact: Alain Bondroit,
Hundelgemsesteenweg 249, 
9820 Merelbeke - 09230 66 26 -
mieke.van.damme@merelbeke.
gov.be

Munte-Merelbeke
Tentoonstelling De Muntenaar
Was het nu 1800, 1900 
of 2000?

De Muntenaar werpt een blik op
de geschiedenis van Munte door-
heen de tijd. Wanneer is de
school gebouwd? Wanneer ging
de Sacramentsprocessie uit? Hoe
werden de Zomerfeesten georga-
niseerd? Aan de hand van beeld-
materiaal worden specifieke ge -
beurtenissen en activiteiten be -
licht. Zo wordt de evolutie van
Munte doorheen de tijd duidelijk
en wordt de tijd heel even ge -
stopt. 

Plaats
OC Munte
Ruspoel 1, 
9820 Munte-Merelbeke
doorlopend open tussen 10 en
18 uur - Toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers

Organisatie: De Muntenaar
Contact: Jos Ottermans,
Torrekensstraat 48, 
9820 Merelbeke, 
09 362 70 43 
jobeka@skynet.be

Sint-Lievens-Houtem
Workshop
Gemeente Sint-Lievens-
Houtem - Erfgoedcel
Viersprong Land van Rode
Stop de tijd in de tijdscapsule

Dit is een initiatief waarbij de
Jeugdboekenweek en Erf goed -
dag bij elkaar aansluiting zoeken
aangezien beide thema’s over tijd
gaan. 
We stoppen de tijd en laten je
voorwerpen in een tijdscapsule
stoppen die je over tien jaar niet
meer nodig denkt te hebben. CC
de Fabriek hangt de capsule op
in de bib en houdt hem tien jaar
gesloten. Zal alles er over tien
jaar nog hetzelfde uitzien? Mis -
schien ga je bepaalde zaken toch
weer missen? Ontdek het op onze
slotshow!

Plaats:
Bibliotheek De Fabriek
Fabrieksstraat 19, 
9520 Sint-Lievens-Houtem
6 maart: 13-18 uur
13 maart: 13-18 uur
21 april: 14-15 uur: slotshow waar-
bij de capsule definitief afgeslo-
ten wordt
Deze activiteit werd speciaal voor
gezinnen en kinderen (-12 jaar)
ontwikkeld. Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

Organisatie: Gemeente Sint-
Lievens-Houtem en Erfgoedcel
Viersprong Land van Rode
Contact: Pieter Bracke,
Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-
Lievens-Houtem, 053 60 72 35
cultuur@sint-lievens-houtem.be

Sint-Lievens-Houtem
Workshop
Gemeente Sint-Lievens-
Houtem i.s.m. tapis plein
De ambassadeurs van 
Houtem Jaarmarkt
ICE-karavaan

Tapis plein, landelijk expertise-
centrum voor cultureel erfgoed,
stippelt een busroute uit langs-
heen verschillende immaterieel
cultureel erfgoed-elementen. De
eerste stop vindt plaats aan het
Livinuskruis op de markt van
Sint-Lievens-Houtem. De geschie-
denis van Houtem Jaarmarkt
wordt er uit de doeken gedaan.
Daarna nemen we een kijkje in
de benderkapel van de Li vi -
nuskerk, waar bedevaarders de
Heilige Livinus kwamen aanbid-
den. De tocht gaat verder naar
het CC De Fabriek waar de erken-
ning en de borging van Houtem
Jaarmarkt onder de loep geno-
men worden. Iedereen welkom!

Plaats
Markt Sint-Lievens-Houtem
10.30 uur tot 11.30 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers

Organisatie: Gemeente Sint-Lie -
vens-Houtem i.s.m. tapis plein
Contact: Nele Buys - 053 60 72 38
- lokale.economie@sint-lievens-
houtem.be

Oosterzele
Tentoonstelling
Heemkundig Genootschap
Land van Rode
Armand Heins: het Land van
Rode rond de eeuwwisseling
(19de-20ste eeuw)

Veertig tekeningen van Armand
Heins tonen het Land van Rode
bij de eeuwwisseling. Hij was een
van de bekendste Gentse kunste-
naars (1856-1938). Armand
Heins verbleef vaak bij vrienden
in de dorpen van het Land van
Rode, waar hij tekeningen maak-
te van diverse hoekjes en kantjes
ervan. Zo schetste hij een tijds-
beeld. We stoppen de tijd en
keren terug naar het Land van
Rode van eind 19de - begin 20ste
eeuw.

Plaats: GC De Kluize
Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
doorlopend open tussen 10 en 18
uur. Toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers
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Erfgoed

Een hele dag lang kun je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een
fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod. Je gastheren zijn onder ande-
re musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, kerk-
fabrieken, socioculturele verenigingen, brandweerkorpsen en tal van
andere deelnemers. Ontdek het aanbod in Land van Rhode!

Op zondag 21 april is het weer Erfgoeddag!



Organisatie: Heemkundig
Genootschap Land van Rode

Contact: Lucien De Smet,
Sportlaan 83, 9880 Aalter, 
0478 56 00 61 -
desmet.lucien@skynet.be

Oosterzele
Lezing en tentoonstelling
Davidsfonds Oosterzele
De duiven vallen: 
de geschiedenis van de 
duivensport in Balegem

Een goede duif is een snelle duif.
De duif moet zo snel mogelijk
terug naar het hok vliegen om
een wedstrijd te winnen. De tijd
stopt van zodra de duif op het
hok is. Tijd is een essentieel gege-
ven voor de duivensport. We
tonen de evolutie van de wedstrij-
den, de snelheidsbepaling en de
manier van spelen. Word jij ook
een enthousiast duivenmelker?

Plaats:
Café De Watermolen -
Balegemstraat 14, 9860 Oosterzele
lezing 10.30 uur door 
Paul Lampaert, reserveren nodig

via queline@hotmail.com
of 0487 99 79 18
doorlopend open 
tussen 10 en 18 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers

Organisatie:
Davidsfonds Oosterzele
Contact: Jacqueline Malyster,
Schoolstraat 23, 9860 Oosterzele 
0487 99 79 18 
queline@hotmail.com

Oosterzele
Lezing en tentoonstelling
Philippe De Landsheere
Erfgoedcel Viersprong 
Land van Rode
De geschiedenis van 
de bijenteelt

De geschiedenis van de bijenteelt
en het imkerambacht wordt
belicht in een tentoonstelling en
een lezing. De continuïteit van
het imkerambacht is bedreigd. Er
zijn minder en minder imkers die
het ambacht en de expertise die
ermee samengaat nog beheersen.
De tijd dringt om aan kennisde-
ling te doen en de kunde van het

ambacht te borgen, te bewaren
en door te geven.

Plaats:
Erfgoedhuis - Sint-Antoniusplein
10, 9860 Oosterzele
doorlopend open tussen 10 en
18 uur, doorlopend demonstra-
tie korfvlechten, lezing om 11 en
14 uur, reserveren via
info@4sprong.be of
09 363 88 51
Toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers

Organisatie:
Erfgoedcel Viersprong
Contact: Erfgoedcel Viersprong,
Sint-Antoniusplein 10, 9860
Oosterzele, 09 363 88 51 -
info@4sprong.be

Erfgoeddag is een organisatie van
FARO. Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed, in samenwer-
king met de erfgoedgemeen-
schappen in Vlaanderen en
Brussel. 
Met de steun van de Vlaamse
Overheid.

Tracé Travak, het cultureel erf-
goedproject van Erfgoedcel Vier -
sprong over de geschiedenis van
de mobiliteit in het Land van
Rode, organiseert op 15 en 29
april de tweede en derde les in de
gratis lessenreeks ‘Historisch
speuren en verslaggeven’. Je leert
er welke bronnen en archieven
iets vertellen over de mobiliteit
van de tijd van je voorouders en
hoe je alles in een historisch ver-
antwoord artikel kan gieten.

15 april: Maak plaats voor … 
de automobiel
Hoe is het zover kunnen komen?
Die vraag stellen we ons al eens
als we het over auto’s in het ver-
keer hebben. Op 15 april zal dr.
Donald Weber dieper ingaan op
de geschiedenis van de automo-
biel. Je komt er te weten hoe deze
geschiedenis het dagelijks leven

veranderde en welke historische
bronnen daarover getuigen.
29 april: 
Scherp je historische pen!
Iedereen die ooit al eens in een
archief geneusd heeft en een ple-
zante vondst deed, kent het
gevoel: “Dit wil ik aan iedereen
vertellen!”. Vaak blijft het niet bij
een anekdote maar ontdek je een
hele geschiedenis van een familie
of dorp. Hoe schrijf je er een his-
torisch verantwoord artikel over?
Het antwoord op deze vraag kom

je te weten op 29 april wanneer
dr. Thijs Lam brecht uit de doe-
ken doet hoe je van een hoop
archiefgegevens een leesvriende-
lijk artikel kan maken. Deelname
aan de lessenreeks is gratis maar
inschrijven is verplicht. Dit kan
door een mailtje te sturen naar 
lien.ceuppens@4sprong.be
of te bellen naar 09/363 88 53. 

Gelieve voor 5 april in te schrij-
ven. De lezingen starten telkens
om 19.30 uur en eindigen rond
22 uur.
• 15 april 2013: ‘Maak plaats

voor … de automobiel’, Ge -
meen telijk Archief- en Do cu -
men tatiecentrum Melle, Brus -
sel se steenweg 395, 9090 Melle

• 29 april 2013: ‘Scherp je histo-
rische pen!’, Lokaal Pasar,
Kloosterstraat 12, 
9520 Sint-Lievens-Houtem

Historisch speuren en verslaggeven: iets voor jou?
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Buitenschoolse 
kinderopvang 
Het Vinkemolentje

drie voltijdse 
jobstudenten 

(juli en augustus)
Taken
• Toezicht en begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kin-

deropvang
Kwalificaties
• Leeftijdsvereiste: 20 jaar worden in 2013
• Ervaring in jeugdwerk en/of student in pedagogische richting

SPORTdienst
één voltijdse 

technisch/administratieve 
jobstudent  

(eerste helft juli of augustus)
Taken
• toezicht
• assisteren tijdens sportkampen
• administratie (sportkampen, opmaken kalenders, …)
• onderhoud (schoonmaak) kleedkamers, bureaus en sportzalen
• algemene werking sportdienst
Kwalificaties en profiel
Er zijn geen specifieke kwalificaties vereist. Als student in een stu-
dierichting LO of sportmanagement beschik je wel over een extra
troef. Wij zoeken een student die sportminded is, flexibel is inge-
steld, die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en die
zin voor initiatief heeft. Een basiskennis van de Microsoft Office-
toepassingen is vereist.

GC De Kluize
Theatertechnicus 

1 jobstudent   
(gedurende het volledige jaar 2013 

- tewerkstelling op afroeping)

Personeel

Het gemeentebestuur is op zoek naar vier jobstudenten tijdens de
zomermaanden en één jobstudent tijdens het schooljaar voor volgende
gemeentelijke diensten:

Het gemeentebestuur vindt het noodzakelijk zo veel mogelijk beroep te
doen op relevant gekwalificeerde jobstudenten d.w.z. studenten die stu-
dies hebben aangevat die op termijn tot de nodige kwalificaties leiden.
Om zoveel mogelijk studenten een kans te bieden om een vakantiejob
bij het gemeentebestuur uit te oefenen, kan een student maximaal twee
vakanties worden aangeworven. 

Alle kandidaturen moeten gericht worden aan het college van burge-
meester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele en dit ten laatste op 15
april 2013 (verzendingsdatum geldt).
Meer info: 
dienst Personeel & Organisatie (09 363 99 59/55 
- personeel@oosterzele.be).

Jobstudenten gezocht voor
gemeentelijke diensten

Sluitingsdagen in mei
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op
- woensdag 1 mei - Feest van de Arbeid
- donderdag 9 mei - O.L.H. Hemelvaart
- vrijdag 10 mei: brugdag
- maandag 20 mei: Pinkstermaandag

Tijdens de sluitingsdagen
van het gemeentehuis
kan je steeds terecht op
het digitaal loket
via www.oosterzele.be

Taken
• de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de

theatertechnische infrastructuur van het gemeenschapscentrum.

Zin in vrijwilligerswerk?
Kind en Preventie is de organiserende vzw van de consultatiebureaus voor baby’s en peuters, onder toe-
zicht van Kind & Gezin. Voor onze plaatselijke werking zijn we op zoek naar vrijwilligers (m/v), die onge-
veer eenmaal per maand een woensdagavond vrij zijn. We werken steeds met een duo van twee vrijwilli-
gers die samen met de verpleegster en de arts de consultatie verzorgen. We starten om 17 uur en eindi-
gen rond 20.30 uur. Het lokaal bevindt zich op de site van de Vrije Basisschool IZOO, op het Dorp in
Oosterzele. 
Voel jij je geroepen? Je kan gerust één of meerdere keren een consultatie volgen met een ervaren vrijwil-
ligersduo en dan pas beslissen! Wij organiseren plaatselijk een tweetal vergaderingen en een jaarlijkse uit-
stap of etentje voor de vrijwilligers. K&P Oost-Vlaanderen biedt vrijblijvend vorming aan en organiseert
jaarlijks een provinciale studiedag in voor haar vrijwilligers.

Contact: Lieve Dewaele - 09 362 78 27 
of via mail: lieve.dewaele@telenet.be. 



Ben je lid van bib Oosterzele? Word dan nu ook lid van MijnOvinob!
MijnOvinob.be is je eigen digitale bibliotheek waar je online je ontleen-
de werken kunt verlengen, je leengeschiedenis bijhouden, een wens-
lijstje met interessante boeken, cd’s en dvd’s aanmaken, kijken of er
nog een openstaande boete is, en aankoopsuggesties naar je biblio-
theek versturen.
Surf naar http://mijn.ovinob.be en maak je account aan. 100 454 men-
sen zijn je al voor geweest!

MijnOvinob.be is toegankelijk voor alle leden van de Oost-Vlaamse
bibliotheken die deel uitmaken van het Provinciaal BibliotheekSysteem
(PBS). Ook bib Oosterzele is een PBS-bibliotheek.
Meer info: bibliotheek@oosterzele.be of www.biboosterzele.be, of vraag
het aan de balie.

Breisalon in de bib
17 april 2013 
15 tot 17 uur

Heb je nog leren breien in de lage-
re school? Ben je al eens begonnen
aan een project, maar heb je het
ergens halverwege laten liggen?
Willen je kinderen leren breien, en
weet je niet goed hoe je er moet
aan beginnen? Kom zeker eens
langs in de bib, elke 3de woensdag
van de maand, van 15 tot 17 uur. Zoals het hoort in een salon, serveren
we koffie met een koekje. Iedereen welkom!
Organisatie: bibliotheek Oosterzele 
Info: bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - 09
362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Koffie+ 

‘Michelangelo en de
Sixtijnse Geheimen’
maandag 13 mei om 14 uur 
in de bib
Michelangelo, een genie dat uitblonk in zowel
architectuur, beeldhouwkunst, poëzie als schil-
derkunst, wordt met recht de grootste kunste-
naar van de Renaissance genoemd.
De plafondfresco’s die hij aanbracht in de Sixtijnse Kapel van het
Vaticaan, behoren tot de beroemdste kunstwerken ter wereld. Ze bevat-
ten geheime boodschappen over vriendschap, tolerantie en vrijden-
kendheid, maar geen enkele christelijke afbeelding.

In ‘Het Laatste Oordeel’, dat Michelangelo dertig jaar later op de ach-
terwand van de Sixtijnse Kapel schilderde, zijn stiekem onorthodoxe
ketterijen aangebracht die proberen een brug te slaan tussen de wijs-
heid van de wetenschap en de beperkingen van het geloof.
In de lezing ‘Michelangelo en de Sixtijnse Geheimen’ verduidelijkt
prof. Willy Goossens dit alles. 

Gratis. Graag vooraf inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17

i.s.m. 

De axenroos:
wegwijs in relaties tussen mensen
Je krijgt een beter zicht op de verschillende manieren waarop mensen
met elkaar omgaan: geven en ontvangen, samenwerken of tegenwer-
ken.
Dinsdagen 16, 23, 30 april + 7 mei 2013 (19.30 - 22 uur) - Bibliotheek
(zolder, via buitentrap), Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele - 40 euro
(teksten inbegrepen) - Code: 13031

De kracht van voelen
Je kunt zo met je gevoelens leren omgaan dat ze een kracht worden,
voor jezelf en in relatie met anderen. I.s.m. PRH
Maandagen 22, 29 april + 6 mei 2013 (13.30 - 16.30 uur) - Bibliotheek
(zolder, via buitentrap), Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele - 45 euro
(teksten inbegrepen) - Code: 13032

Slaapstoornissen verhelpen
Deze voordracht geeft je een beter inzicht in de complexiteit van ons
slaapmechanisme en reikt je heel wat handvaten en tips aan om
opnieuw te genieten van een heerlijke nachtrust!
Donderdag 16 mei 2013 (19.30 - 22 uur) - Bibliotheek (zolder, via bui-
tentrap), Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele - 10 euro (5 euro voor
inwoners van Oosterzele) - Code: 13033

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

VORMING IN DE BIB

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke, tel. 09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Drugpreventiedienst 
voor Oosterzele 
Sinds september 2012 heeft de drugpreventiedienst van de politie-
zone regio Rhode & Schelde twee nieuwe krachten. Mark Here -
mans en Christophe Vanhuyse werken er allebei halftijds als pre-
ventiewerker. Beiden hebben al heel wat ervaring binnen de hulp-
verlening. Christophe werkte acht jaar in de therapeutische
gemeenschap van de Kiem. Mark werkte jaren als coördinator bin-
nen de residentiële werking van de bijzondere jeugdzorg. Ze wer-
ken voor de volledige bevolking van Destelbergen, Merelbeke,
Melle en Oosterzele.
De drugpreventiedienst heeft drie doelen
- Correct informeren over drugs, genotsmiddelen en aanverwante

fenomenen.
- Via het Lokaal Overleg drugs in elke gemeente van de politiezone

zorgen wij voor een preventiebeleid, acties en campagnes op maat
van lokale noden. 

- Wij bieden vroeginterventie (V.I. ) aan. Doelstelling van V.I. voor
alcohol- en andere drugproblemen is personen met riskant of
problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te motiveren
tot gedragsverandering. V.I. wil (het risico op) schade die bij het
verder zetten van dit gebruikspatroon zou optreden vermijden of
reduceren. Iedereen kan zich bij ons aanmelden. De gesprekken
zijn steeds vertrouwelijk, wij hebben beroepsgeheim.

Heb je vragen over genotsmiddelen, wil je een preventiecampagne
organiseren, ben je bezorgd over het gebruik van iemand uit je
omgeving, wil je praten over je (beginnend) gebruik? Aarzel dan
niet om ons te contacteren op rhode-schelde@drugpunt.be . Of bel
ons op 0473 65 65 95 (Christophe) of 0473 65 65 94 (Mark). Via de
post kan ook, stuur je brief naar Drugpunt Rhode & Schelde,
Spiegel 13, 9860 Oosterzele.
Meer informatie over onze dienst, acties en campagnes kan je vin-
den op onze vernieuwde website www.drugpunt.be/rhode-schelde

Jouw persoonlijke toegang!

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele

• 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
maandag van 15 tot 20 u.,
dinsdag van 15 tot 18 u.,
woensdag van 9 tot 18 u., 

donderdag van 9 tot 12 u.,
vrijdag van 15 tot 18 u.

en zaterdag van 9 tot 12 u.

GC DE KLUIZE

Sportstraat 3 • tel. 09 363 83 30
www.gcdekluize.be

maandag t.e.m. donderdag
van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

maandagavond van 18 tot 20 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

zaalbeheer@oosterzele.be

Sporthal De Kluize

Sportstraat 5
9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92

• Sportdienst •
• Dienst kind en jeugd • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur 

en van 13.30 tot 16 uur. 
Op maandagavond van 18 tot 20 uur.

Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 52 • fax: 09 363 76 54
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

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 56 • fax: 09 363 76 54
info@do-oosterzele.be

Open:
maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.

dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en op afspraak
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

Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie

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

Varia


