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10 december: theater 'Trap niet in de val'. Meer op www.oosterzele.be Tijd vrij?
... zie pagina 3

De eerste winterperikelen worden

stilaan voelbaar en geven hun iden-

titeit weer in onze landelijke

gemeente. De natuur be reidt zich

voor op zijn winterslaap wat - in

mijn ogen - de ideale periode is om

eens het Oos ter zeel se trage wegen

netwerk te bewandelen voor een

frisse neus.

Samen met het winterweer is ook

het nieuwe jaar in zicht en daarbij

de vernieuwde editie van onze

informatiekrant. De krant zoals je

ze nu in handen hebt, zal verande-

ren in een tijdschrift met een meer

trendy lay-out. Als tijdschrift garan-

deert de publicatie een betere

structuur en aantrekkelijkheid van

de aangeboden artikels en een aan-

genamere leessfeer voor de Ooster -

zeelse lezers. Om onze lokale eco-

nomie ondersteuning te bieden,

voorzien we ook advertentieruimte

in het nieuwe tijdschrift. Het ge -

meentebestuur wil - o.a. via het

opfleuren van de gemeentelijke

infobrochure - de betrokkenheid

van de Oosterzelenaren in de be -

stuursactiviteiten van hun ge -

meente verhogen. 

Op vrijdag 17 januari 2014 kan je in

GC De Kluize de voorstelling Africa

bijwonen, voorafgegaan door een

lezing van de Ge meen te lijke Raad

voor Ontwikkelings samenwerking

(GROS). Frans Kenis - voorzitter

van de GROS - werkte ruim zes jaar

lang samen met zijn vrouw Lut

Vandamme voor Broederlijk Delen

in Oeganda, een buurland van Ke -

nia. Als opwarmer voor het stuk

Africa van NTGent zal hij ge -

durende een half uur a.h.v. beeld -

materiaal vertellen over hun werk

in Oeganda en over lief en leed van

gewone mensen daar. Hoe doen zij

aan landbouw? Of hoe organiseren

zij een fietsatelier of een catering-

bedrijfje? Hoe (over)leven alleen-

staande moeders of aids-wezen zon-

der enige vorm van sociale zeker-

heid? De prachtige natuur (flora

en fauna) waarin zich dit allemaal

afspeelt, krijg je er gratis bij. Na de

voorstelling van NTGent is er nog

kans om bij een glas wat na te pra-

ten en zorgt de GROS voor een gra-

tis knabbel uit de We reld winkel. 

Tenslotte wens ik je namens het vol-

tallige bestuur alvast graag een

warme kerstperiode en fijn nieuw-

jaar! Hopelijk ontmoeten we elkaar

tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5

januari; hoe je kan inschrijven, lees

je op pag. 3
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Voorwoord

Sluitingsdagen eindejaar
De gemeentelijke en OCMW diensten zijn dit najaar n.a.v. feestdagen
gesloten op volgende dagen:
- dinsdagnamiddag 24 december
- woensdag 25 en donderdag 26 december
- dinsdagnamiddag 31 december 
- woensdag 1 en donderdag 2 januari 2014

De bibliotheek is gesloten op dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26
en dinsdag 31 december 2013 en op woensdag 1 en donderdag 2 janu-
ari 2014. De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op 10 december 2013.

GC De Kluize sluit de deuren vanaf vrijdag 20 december en opent terug
op maandag 6 januari.

Afvalbeheer

Burgerzaken

Krant wordt tijdschriftVanaf 1 januari 2014 
gewijzigde prijzen 
afvalinzameling
Vanaf 1 januari 2014 wijzigen de prijzen voor het inzamelen van je
restafval en GFT-afval. Volgens het VLAREMA (Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en
Afvalstoffen) moeten inwoners voor het inzamelen van hun huis-
vuil minimum 0,1 euro en maximum 0,3 euro per kg. zelf betalen.
In Oosterzele werd die regel voorlopig nog niet toegepast. IlvA en
het gemeentebestuur willen de milieuwetgeving correct en stipt
toepassen en daarom worden de huidige tarieven aangepast. Het
zal er ook voor zorgen dat de tarieven op het niveau van de ande-
re ILvA-gemeenten en andere omliggende gemeenten gebracht
worden. Inwoners van Oosterzele betaalden tot vandaag immers
nog steeds heel wat minder voor de afvalverwerking dan de inwo-
ners van de andere ILvA-gemeenten. 

De nieuwe prijzen vanaf januari 2014
Restafval - grijze containers
container van 240 liter 6 euro = 2 x oranje sticker
container van 140 liter 3 euro = 1 x oranje sticker

GFT-afval - groene containers
container van 140 liter 1,8 euro = 1 x rode sticker
container van 40 liter 0,9 euro = 1 x gele sticker

Praktisch betekent dit dat je vanaf 1 januari 2014 aan een grijze
container van 140 liter voor restafval één oranje  sticker van 3 euro
bevestigt en aan de grijze van 240 liter twee stickers. Aan de groe-
ne container van 140 liter voor GFT-afval bevestig je een rode sti-
cker van 1,8 euro; aan die van 40 liter een gele sticker van 0,9 euro. 

Vanaf 23 december kan je alle nieuwe stickers kopen in de ver-
kooppunten vermeld op je afvalkalender. De oude groene stickers
van 1,5 euro kan je verder gebruiken voor de inzameling van het
restafval. Dat betekent dat je bv. aan een container van 240 liter
vier oude stickers van 1,5 euro kan bevestigen. Heb je nog één
oude sticker van 1,5 euro over? Je kan die laten terugbetalen aan
de balie in het gemeentehuis.

De papier-, karton- en glasophaling blijven gratis en de prijs van
een PMD-zak blijft 0,25 euro. 

Het gemeentebestuur wijst er op dat het ruilen van een 240 liter-
container met een 140 liter-container gratis kan gebeuren. Hier -
voor neem je contact met duurzaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke: hilde.vanhecke@oosterzele.be - tel. 09 363 99 36 of bel je
naar het gratis nummer van IlvA 0800 94 140.

Markt eindejaars-
periode 
Omdat dit jaar 25 december en 1 januari op een woensdag val-
len, zal de wekelijks markt twee dagen eerder plaatsvinden. De
markt van woensdag 25 december zal nu op maandagvoormid-
dag 23 december plaatsvinden en die van 1 januari op maan-
dag 30 december.

Aanvragen 
invaliditeit 
nu ook bij 
het ziekenfonds
Tot vandaag was het gemeentehuis de enige plaats
waar een aanvraag voor een tegemoetkoming of een
parkeerkaart voor personen met een handicap kon
gebeuren. Die dienstverlening werd onlangs uitge-
breid.
Ook de ziekenfondsen hebben nu toegang tot de
beveiligde online dienst van de federale overheids-
dienst sociale zekerheid. Je maakt het best een af -
spraak met de sociale dienst van je ziekenfonds die de
aanvraag zal doen. Indien nodig zal een sociaal assis-
tent je bijstaan voor het invullen van de formulieren.
De inwoners van Oosterzele kunnen voortaan dus te -
recht bij de volgende ziekenfondsen voor een af -
spraak:
Christelijke Mutualiteit 09 267 59 09
Bond Moyson 09 333 58 93
Liberale Mutualiteit 09 362 34 58
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 015 28 90 90
Onafhankelijk Ziekenfonds 03 201 84 80

Je kan natuurlijk ook nog steeds terecht bij dienst
Burgerzaken in het gemeentehuis.

Burgerzaken

RUP Huckerstraat 
Het RUP voorziet in het omzetten van een klein recreatiege-
bied naar woongebied en de herbestemming van een wijk-
speelplein in woonuitbreidingsgebied naar zone voor dagrecreatie.
Daartoe werd een screeningnota opgesteld waarin de plannen
en relevante milieudisciplines uit de doeken gedaan worden.
De dienst MER kwam na grondig onderzoek van het dossier
tot de conclusie dat de plannen geen negatieve milieugevol-
gen met zich meebrengen en er dus geen plan MER hoeft
opgesteld te worden.
De screeningnota en beslissing kan je raadplegen in het ge -
meentehuis en op www.mervlaanderen.be.



Gedichtendag 2014
Gedichtendag 2014 is de start van de Poëzieweek
(30 januari - 5 februari 2014); thema in 2014 is
Verwondering.

In bib Oosterzele kunnen jongeren van 12 tot 16
jaar een poëzieworkshop van Artforum vzw volgen (docente Sandrine
Lambert) op woensdag 29 januari 2014 (14 - 16.30 uur).
Gratis. Max. 15 inschrijvingen.
Inschrijven via bibliotheek@oosterzele.be

Route 42 en Curieus organiseren een poëziehappening van
en voor amateurdichters. Heb je zin om een gedicht te
schrijven én voor te dragen? Stuur je gedicht ten laatste op 20 december 2013
naar bibliotheek@geraardsbergen.be. Vermeld je naam, adres, geboortedatum
en telefoonnummer. De poëziehappening vindt plaats op vrijdag 31 januari
2014 in Het Koetshuis, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen.
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Studeren in de bib
Ben je student en op zoek naar een rustige stu-
deerplek tijdens de kerstvakantie (21 december
2013 - 4 januari 2014)? Kom dan studeren op de
zolder van de bib! 
Elke dag van 9 tot 17 uur. Niet op zon- en feestdagen. Koffie en frisdrank aan
bodemprijzen. Info: bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17.

Spelen in de bib
Zin om een gezelschapsspelletje te
spelen? Kom dan naar de bib en
schuif bij aan de grote tafel achter-
aan. Je hebt de keuze uit schaken,

scrabble of rummikub. De spelletjes
speel je in de bib en kan je niet mee-
nemen naar huis.

Bibnieuws ontvangen?
Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten die de bib organiseert?
Abonneer je dan op de nieuwsbrief van de bib. Stuur een mailtje naar 
bibliotheek@oosterzele.be.

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 
tel. 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be

Kunstonderwijs
Kerstconcert 
door filiaal Oosterzele
Op vrijdag 20 december om 19.30 uur organiseert de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans met het filiaal Oosterzele een feeëriek kerstconcert.
Alle leerlingen en leraren zetten hun beste beentje voor om van dit concert iets
onvergetelijks te maken. Op het repertoire staan traditionele liederen en min-
der traditionele composities. Ook kerstsprookjes als de Notenkraker en het
Meisje met de zwavelstokjes komen aan bod. Ideaal om het Oosterzeelse talent
aan het werk te zien!

Virtuoze violisten SAMWD 
naar Leuven
Op zondag 22 december om 15 uur verzorgen een aantal leerlingen uit onze
vioolklas samen met leerlingen van de academie van Turnhout een kerstcon-
cert in het Lemmensinstituut. Zij zullen samen het werk Symphonie Espagnole
van Edouard Lalo brengen. Een grote maar zeer mooie uitdaging en een fan-
tastische ervaring voor onze gevorderde en virtuoze vioolleerlingen.

Vrije tijd

Kind en Jeugd
Superkinderdag 2014: activiteiten gezocht
Op zaterdag 28 juni 2014 organise-
ren we onze tweede editie van de
Superkinderdag. Een dag vol work -
shops en animatie voor kinderen van
6 tot 12 jaar. 
Vorige editie was een zeer groot suc-
ces waarbij een aantal mensen de

vraag stelden of ze bij een volgende
editie ook een workshop kunnen
organiseren. Ben je een creatieve
duizendpoot uit Oosterzele en wil je
je werking wat meer bekendheid
geven? Of heb je een heel leuke
hobby die de kinderen eens kunnen

uitproberen? Dan kan je misschien
een workshop voor kinderen tussen
6 en 12 jaar organiseren tijdens de
Superkinderdag? 

Interesse of vragen? Tel. 363 84 22
jeugddienst@oosterzele.be

Vakantie-initiatieven gemeente Oosterzele in 2014
Er zijn sportkampen tijdens de paasva-
kantie van 7 t.e.m. 18 april en tijdens
de zomervakantie van 30 juni t.e.m. 18
juli en van 4 t.e.m. 22 augustus.
De speelpleinwerking opent zijn deu-
ren van 7 tot en met 11 april voor een
leuke paaswerking.
Tijdens de zomervakantie is er speel-
pleinwerking van 2 t.e.m. 18 juli en
van 4 t.e.m. 22 augustus. Er is geen
speelpleinwerking van 19 juli t.e.m. 3
augustus en op 15 augustus.

Alle kinderen van 4 jaar (4 jaar wor-
den in 2014) t.e.m. 12 jaar zijn wel-
kom. 

Het speelplein ontvangt ook graag
kinderen met een beperking. Wil je
hierover extra info? 09 363 84 22
Tijdens de krokusvakantie, de twee-
de week van de paasvakantie en de
zomervakantie zullen er terug heel
wat grabbelpasactiviteiten gepro-
grammeerd worden. Ook BKO Het

Vinkenmolentje verwelkomt de kin-
deren tijdens de schoolvakanties. Alle
info over de exacte data en inhoud
van de activiteiten kan je raadplegen
in onze vrijetijdsbrochures die in de
week van 10 februari en de week van
21 april verschijnen. De infobrochu-
res worden verdeeld via de Oos ter -
zeel se scholen, het gemeentehuis,
sporthal De Kluize en GC De Kluize.
De brochure is raadpleegbaar via
www.oosterzele.be/vrijetijd

Het was de bedoeling te onderzoe-
ken of het huidige kinderopvangaan-
bod tot 2,5 jaar volstaat om een ant-
woord te bieden aan de opvangbe-
hoeften en indien niet, na te gaan
waar er zich problemen stellen in de
zoektocht naar een geschikte kinder-
opvangplaats. 

Met deze enquête wou het LOK twee
doelgroepen bereiken:
• Ouders die opvang zochten/zoeken
voor kinderen geboren in het jaar
2010-2011-2012 en 2013.
• Zwangere mama’s die opvang willen
voor hun toekomstige baby’s.
Er werden 420 enquêtes verstuurd
waarvan er 95 werden ingevuld. Dat is
22,6%, waarmee het onderzoek
representatief is. De volledige resulta-
ten van deze enquête kan je nalezen
via www.oosterzele.be

De belangrijkste conclusies van het
onderzoek:
• Ook ouders die tevreden zijn, heb-
ben gereageerd: 67 % van de onder-
vraagden is/was tevreden over de
bestaande opvangsituatie.
• In de zoektocht naar de opvangmo-
gelijkheden valt op dat www.meld-
puntkinderopvang.be te weinig ge -
promoot wordt. Dit is de elektroni-
sche kinderopvangmodule van de
gemeente. Zowel bekendmaking als
doorverwijzing gebeurt nog te wei-
nig.
• 75 % van de ondervraagden ver-
kiest opvang dicht bij huis.
• Er is geen duidelijke voorkeur voor

een bepaald soort opvang (zelfstan-
dig kinderdagverblijf of zelfstandige
onthaalouder of via dienst Op vang -
gezinnen OCMW); het valt op dat er
geen vraag naar opvang via de groot-
ouders bestaat.
• 30 % van de ondervraagden vraagt
uitbreiding van de uren, met nadruk
op opvang na 18 uur (18 %). 
• 36 % van de ondervraagden kon
zijn kind niet onmiddellijk inschrij-
ven in de gewenste kinderopvang-
plaats.
• Het belangrijkste criterium bij het
kiezen van kinderopvang blijkt ‘repu-
tatie’ (kwaliteit) te zijn: 31 %, gevolgd
door de locatie: 29 %, en aansluitend
de openingsuren (25 %).
• Het is opmerkelijk dat het prijscrite-
rium van ondergeschikt belang is.
• Er is continuïteit vermits 87 % van

de kindjes gedurende de hele op -
vangperiode in hetzelfde opvangini-
tiatief kan blijven.
• 82 % van de ondervraagden kon de
opvang laten aanvangen op de ge -
wenste datum; dat betekent dat 18 %
van de ondervraagden zijn kindje
niet kon laten opvangen op de
gewenste datum.

Het LOK heeft nu adviezen geformu-
leerd ter verbetering van de be -
staande kinderopvang zodat het
gemeentebestuur er rekening mee
kan houden.

Het LOK brengt iedereen samen die met
kinderopvang in de ruime zin van het
woord te maken heeft. Wil je meer info
over de raad of wil deel uitmaken van het
LOK? Wil je als ouder je stem laten
horen? Contacteer dan secretaris Edith
Renne (edith.renne@oosterzele.be, tel. 09
263 84 25) of voorzitter Caroline De
Baets (caroline.debaets@telenet.be, tel.
09 236 48 69).

Nu de werken in het dorp van Oosterzele bijna achter de rug zijn, werd eind
oktober het signalisatieplan voorgesteld aan de buurtbewoners. De situatie van
vroeger blijft in grote lijnen bestaan. De gewestweg blijft een doorgangsweg, het
vernieuwde kerkplein en de zijweg blijven bedoeld voor bestemmingsverkeer.

Bij de herinrichting is vooral aandacht besteed aan de parkeersituatie. Zo zijn
op drie locaties parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren. Door de
parkeertijd te beperken tot maximum 30 minuten zullen ter hoogte van de
handelszaken meer vrije parkeerplaatsen te vinden zijn. Het kerkplein, de par-
king ter hoogte van de gemeentelijke loods en rechtover het gemeentehuis
worden voorbehouden voor langparkeerders. Het bestuur vraagt de bewoners
van Dorp-Keiberg en Groenweg om tijdens de dag te parkeren aan de loods of
op het plein t.o.v. het gemeentehuis.

Infrastructuur
Herinrichting Dorp 

Q-music en Meneer Konijn in Oosterzele
Dit najaar wil Q-music zich met Meneer Konijn opnieuw engageren voor de vzw Kindergeluk. Die vzw wil kinderen
die het moeilijk hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven en alvast een beetje geluk brengen. Vorig jaar
zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan 300 000 euro in voor vzw Kindergeluk, allemaal dankzij de acties
die luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hebben gezet.

Ook jij kan helpen! Dat kan door een activiteit te organiseren of door een bijdrage te doneren. Op woensdagvoor-
middag 18 december komt een Q-dj om 9 uur naar de markt van Scheldewindeke om het ingezamelde geld voor
vzw Kindergeluk op te halen. Iedereen is dan van harte welkom!

Vanuit de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK) werd in mei 2013 bij de Oosterzeelse
inwoners een enquête uitgevoerd naar de nood aan voorschool-
se opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar.

Ook tijdens de kerstvakantie
opent kinderopvang Het Vin ke -
molentje de deuren voor school-
gaande kinderen. De begeleid-
sters hebben weer leuke activitei-
ten voor hen in petto! En als het
koud en donker is buiten, maken
we het gezellig binnen.

Openingsdagen:
- maandag 23 december
- dinsdag 24 december tot 13 uur
- vrijdag 27 december
- maandag 30 december
- dinsdag 31 december tot 13 uur

- donderdag 2 januari

De opvang is gesloten op:
- woensdag 25 en 

donderdag 26 december
- woensdag 1 januari 2014
- vrijdag 3 januari (bloed geven)

Wil je je kind in -
schrijven, doe
dat dan zeker
op tijd. On -
beperkt inschrij-
ven kan tot en
met maandag 9 december.

Het Vinkemolentje tijdens de kerstvakantie

Resultaten enquête kinderopvang Oosterzele
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Vrije tijd

Digitale bestanden worden massaal aangemaakt. Op de pc ontstaat al snel een
kluwen aan mappen, documenten, foto's, … Veel mensen weten niet hoe ze dit
digitaal archief moeten ordenen, beheersen en beheren. Het is nochtans van
groot belang dat er met zorg wordt omgegaan met het persoonlijk digitaal
archief.
In deze vorming leer je een aantal tips en tricks over de omgang met digitale
bestanden: welke formaten bieden de garantie dat ze ook op langere termijn
nog bruikbaar zijn? Hoe orden je de zaken op je pc? Wat bewaar je en wat niet?
Hoe zorg je ervoor dat alles vindbaar blijft? Welke naamgevingen geef je het
best aan digitale bestanden? Na deze vorming wordt je digitaal archief alvast iets
duurzamer.

Praktisch
Donderdag 12 december om 19.30 uur in GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860
Oosterzele - Inschrijven via info@4sprong.be of 09 363 88 51.

Erfgoed
Vorming digitaal documentbeheer op 12 december

Aan de slag met digitale
bestanden!

De schedelgeboorten - zaterdag 30 november om 20 uur - muzikale humor 

Veel is mogelijk 
Veel is mogelijk is van een onbe-
schrijflijk mooie grappige droef-
heid. Het viertal brengt een
kakelverse lading muzikale &
visuele humor om duimen en vin-
gers van af te likken. Indruk wek -
kend smoelenwerk en ogen-
schijnlijk zeemzoete liedjes met
een stevige hoek af! De uitgele-
zen kans om je geestelijk gezondheidspeil op niveau te houden tijdens de zware
overlevingstocht die het leven heet …!
Het Nieuwsblad
“De Schedelgeboorten schitteren! De fabrikanten van de fijne humor pakken
het publiek moeiteloos in.”
De Standaard **** 
“De Schedelgeboorten slaan spijkers met koppen. Lachen met de pijn van het
zijn.”

Tarieven
16 euro (basis), 15 euro (mindervaliden, 60+), 14 euro (studenten, -19)

NTGent vrijdag 17 januari om 20 uur - theater 

Africa 
Het lijkt wel of Peter Verhelst met
elke monoloog die hij maakt zijn
publiek sterker in het hart raakt
en tegelijkertijd toch steeds toe-
gankelijker werk aflevert. Dat hij
voor Africa ditmaal Oscar Van
Rompay als bijzonder getalen-
teerd acteur onder zijn hoede
kreeg - een jonge acteur die
bovendien door zijn persoonlijk engagement in Kenia deze monoloog ook
inhoudelijk sterk kleurt - is een surplus dat de toeschouwer verbluft achterlaat.

“Een meer dan overweldigende voorstelling” (Het Nieuwsblad) met ‘Oscar Van
Rompay in de rol van zijn leven’ (De Standaard). ‘Ongemakkelijk  oprecht. (...)
Verhelst besluipt je.’ (Knack)
“De voorstelling maakt indruk, niet alleen omdat Van Rompay één van onze
belangrijke jonge acteurs is - dat wisten we al. Maar vooral omdat er een eerlijk-
heid uit het vertelde spreekt, een soort getuigenis die met een innerlijke nood-
zaak afgelegd wordt.” (Cobra.be ****)

Tarieven 
18 euro (basis), 17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro (studenten, -19) 

FILM IN DE KLUIZE

Wie Festen gezien heeft,
weet dat Denen wel van
veelbewogen feesten hou-
den. Jacob - de hoofdfi-
guur uit After The Wedding -
zou dus moeten weten dat
er iets niet snor zit als hij
door de rijke zakenman
Jørgen uitgenodigd wordt
om diens huwelijk bij te
wonen. Meer nog, Jørgen
stelt het als voorwaarde
voor de deal die hij met Jacob wil sluiten. Jacob is name-
lijk jaren geleden weggetrokken uit Denemarken en giet
nu zijn ziel in een Indisch weeshuis. Dat heeft het finan-
cieel moeilijk en Jørgens voorstel om een paar miljoen
kronen in het project te investeren, komt dan ook als een
mirakel. Jacob ziet het niet zitten om naar Denemarken
terug te keren (“Het loopt er vol idioten”), maar hij
beseft dat hij in wezen geen keuze heeft. Eenmaal terug
in Europa doet Jacob echter een ontstellende ontdek-
king.

After the wedding
donderdag 19 december om 20 uur

ontbijt vanaf 9 uur + film om 10.30 uur
Veel buitenlanders denken bij de naam Vlaanderen meteen
aan A Dog of Flanders, een novelle die zich af speelt in
Antwerpen en waarin de hoofdpersonages Nello en zijn
hond Patrasche op kerstnacht sterven, oog in oog met De
Kruisafneming van Rubens. Het is een verhaal van de 19de
eeuwse Britse schrijfster Ouida. 100 miljoen exemplaren
ervan zijn in omloop: het is
ons grootste cultureel ex -
port product. Bij ons is het
verhaal nagenoeg onbekend
/onbemind. 

In een arm boerendorp aan
de rand van de stad
Antwerpen van de negentiende eeuw, woont de weesjongen
Nello. Zijn moeder overleed toen hij amper twee jaar oud
was, waardoor Nello achterbleef bij zijn grootvader Johan
Daas. Dagelijks vervoert Nello samen met zijn grootvader
melk van de boerderij naar de stad. Op een van die dagen
vinden ze een hond; achtergelaten door zijn mees ter die
hem mishandelde. Patrasche wordt door de twee meegeno-
men en verzorgd. Wanneer de hond weer beter is, blijkt hij
een grote hulp te zijn voor de oude grootvader voor wie het
zware werk langzaam te veel wordt. Hoewel Nello steeds
meer verantwoordelijkheid moet dragen voor de melkhan-
del, is hij gelukkig en krijgt hij een sterke band met de hond
en de dochter van de lokale molenaar. Helaas blijft het
leven van Nello geen rozengeur en maneschijn …

Patrasche, dog of
flanders 
zondag 29 december

Tarieven
Film: 6 euro voor individuele tickets, 5 euro met een
35mm-kaart (zesbeurtenkaart aan 30 euro, onbeperkt gel-
dig, niet op naam) of met een familiekaart (tienbeurten-
kaart aan 50 euro, onbeperkt geldig, niet op naam).
Ontbijt: 4 euro voor volwassenen, 
2 euro voor kinderen tot 12 jaar.
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Theater Antigone - zondag 8 december om 19 uur - theater

Lange dagreis naar de nacht
In Lange dagreis naar de nacht voert Eugene
O’neill een gezin op dat hopeloos uiteenge-
vallen is en tegen beter weten in toch de
banden opnieuw wil aanhalen. Op een vaak
tragikomische wijze beleven we als publiek
een dag mee uit hun leven, waarbij lang-
zaam de diepere gronden van de huidige
malaise worden blootgelegd. Gesitueerd in
een riante zomerwoning in Connecticut,
contrasteert de openheid van de geschetste
omgeving pijnlijk met de omklemming van
het geportretteerde gezin.

Bijtend en zonder franjes krijgen de ver-
schillende personages langzaam vorm en ontspint zich een drama waar niemand zwart noch wit is maar uiteindelijk toch
gedwongen wordt om kleur te bekennen.

Deze scherp geschetste personages geven aan Lange dagreis naar de nacht een actualiteitswaarde die vandaag nog steeds
kan bekoren. Blinde ambitie aanvaardt geen missers en The All American Dream wil steeds vooruit, achterblijvers wor-
den genegeerd en beschimpt. Een thema dat meer dan zestig jaar na datum actueler is dan ooit.

Lange dagreis naar de nacht wordt een trip door de dikke mist van Noord- Amerika, in het fascinerende gezelschap van bij-
zondere personages, vorm gegeven door ijzersterke acteurs zoals Jos Verbist, Tania Van der Sanden, Raven Ruëll,
Dominique Van Malder en Liesa Naert; ze lijken stuk voor stuk gemaakt voor hun rol. Een boeiender reis kan een publiek
zich niet wensen. Wie er vorig jaar bij was (De papa, de mama en de nazi), wil dit voor geen geld van de wereld missen!

Tarieven 
18 euro (basis), 17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro (studenten, -19)
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Tarieven
6 euro voor individuele tickets, 5 euro met een 35mm-
kaart. (zesbeurtenkaart aan 30 euro, onbeperkt geldig,
niet op naam). 

Voor tickets en zaalverhuur kan je terecht bij de

cultuurdienst, gevestigd op de eerste verdieping

van GC De Kluize, Sportstraat 3. Openingsuren:

dagelijks van 8.30 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur,

op maandag van 18 tot 20 uur, gesloten op vrijdag-

namiddag. Er is geen bancontact beschikbaar.

Schrijf in voor de nieuwjaarsreceptie!
Op zondag 5 januari 2014 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn traditionele nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. De receptie zal plaatsvinden in
de GC De Kluize. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om tussen 11 en 13 uur mee te klinken op het nieuwe jaar. Inschrijven kan tot uiterlijk donder-
dag 26 december 2013 via nieuwjaar@oosterzele.be (vermeld zeker het aantal personen), via 09 362 50 09 - dienst Secretariaat & Onthaal - Dorp 1 in
Oosterzele of via het inschrijvingsformuliertje dat je in de vorige infokrant vond.
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VeiligheidWie? • 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

(dienst Bevolking vanaf 17.30 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

Fietsers: laat je zien!
Net zoals de voorbije jaren zal onze politiezone tijdens de komende donkere
maanden extra controles op de fietsverlichting uitvoeren. Deze acties, luiste-
rend naar de naam 'Zwarte Piet', volgen ook nu weer op een preventieve cam-
pagne.

Hoewel fietsen goed is voor de gezondheid, zijn fietsers enorm kwetsbaar in het
verkeer. Volgens de cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
(www.bivv.be en www.goforzero.be) lopen fietsers per afgelegde kilometer vier
keer meer kans in het verkeer om te komen dan auto-inzittenden. Naast aange-
past fietsgedrag, het dragen van een fietshelm en opvallende en/of reflecteren-
de kledij, zijn ook de lichten van de fiets levensbelangrijk. Het komt er vooral
op aan dat andere weggebruikers, in de eerste plaats automobilisten en vracht-
wagenbestuurders, fietsers tijdig opmerken.

In totaal werden 1 414 fietsen aan een controle onderworpen in het kader van
deze preventieve campagne. Er werd nagekeken of ze voldeden aan de wettelij-
ke technische voorschriften. Uit dit nazicht bleek dat 363 fietsen (25,67 %) één
of meerdere gebreken vertoonden. De leerlingen van wie de fiets in orde was,
ontvingen een kleine attentie. Kinderen van wie de fiets niet in orde was, kre-
gen de kans zich in regel te stellen.

Nu we terug in de donkere maanden zijn, zullen alle politiemensen extra aan-
dacht besteden aan het gebruik van de fietsverlichting en verbaliseren waar
nodig. De verkeersdienst zal specifieke controles uitvoeren op locaties waar veel
fietsers langskomen. Volgens de wegcode zijn fietsers immers verplicht hun lich-
ten te gebruiken tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag.
Dat moet ook telkens wanneer de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 200
meter. Afhankelijk van de omstandigheden zullen ofwel waarschuwingen of
processen-verbaal opgesteld worden. Bij minderjarige overtreders worden ook
de ouders op de hoogte gebracht.

Gratis containertjes 
voor injectienaalden
Injectienaalden die je onbeschermd weg-
gooit, kunnen leiden tot prikongevallen
bij de laders van het restafval of bij het
personeel op het containerpark.
Bovendien is het wettelijk verplicht om
injectienaalden te verzamelen in speciale
naaldcontainertjes. 
Om de veiligheid van hun personeel te
verbeteren, wil ILvA het gebruik van deze
containertjes bevorderen. De Vlaamse
overheid moedigt het gratis aanbieden
van deze containertjes aan als een sociale
tegemoetkoming voor wie deze beperkte,
maar wezenlijke uitgave nog als last
bovenop zijn of haar ziekte moet nemen.
ILvA heeft daarom naaldcontainers aan-
gekocht voor zijn geïnteresseerde gemeentebesturen. Onze gemeente doet
mee en zal gratis de bedeling verzorgen.
Van zodra het containertje gevuld is, kan je het afleveren in containerpark. Het
hoort immers thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Je kan op het contai-
nerpark GEEN nieuw containertje krijgen. De intercommunale verdeelt deze
niet rechtstreeks onder particulieren.
Een nieuw containertje kan je gratis afhalen bij 
vier Oosterzeelse apothekers:
- Apotheek Sofie De Wael, Voordries 11 in Oosterzele
- Apotheek De Carne - Gauchier K., Gootje 73 in Balegem
- Apotheek Minnaert bvba, Stationsstraat 27 in Scheldewindeke
- Apotheek Rita Leyman, Hoogstraat 36 in Gijzenzele

Opgelet voor diefstal met list
De laatste jaren wordt de politie meer en meer geconfronteerd met het feno-
meen ‘diefstal met list'. Meestal gaat het dan over een woningdiefstal (vaak bij
senioren) door een persoon die zich onrechtmatig uitgeeft voor een politie-
agent of een werknemer van een maatschappij (water, elektriciteit, ...). Een
variante daarop zijn de diefstallen waarbij men het slachtoffer afleidt door bv.
een glas water te vragen, vraag om naar het toilet te mogen gaan, …

Hoe dergelijke diefstallen vermijden?
• Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bijvoorbeeld ‘weduwe X’).

Vermeld enkel je familienaam.
• Gebruik een parlofoon of plaats een deurketting; daardoor kan je op een

relatief veilige wijze praten met een persoon die voor de deur staat.
• Pas op voor huis-aan-huisverkopers!
• Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maat-

schappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Bel in geen geval naar een tele-
foonnummer dat de 'agent' je geeft. Dat kan het nummer van een kompaan
zijn.

• Twijfel? Bel het nummer van de lokale politiezone (09 363 73 73)of het
noodnummer 101

Voorzichtig met vuurwerk!
De laatste jaren wordt in november en december
telkens meer en meer vuurwerk verkocht. Al dat
vuurwerk gaat natuurlijk de lucht in op 31 decem-
ber. Ben je van plan vuurwerk af te steken? Hou
dan rekening met volgende tips:
• Kies bij voorkeur siervuurwerk.
• Knalvuurwerk - vuurwerk dat ontploft, zoals strijkers en piraten - is altijd

gevaarlijk.
• Ook gevaarlijk zijn vuurfonteinen, bijvoorbeeld op taarten. De temperatuur

van zo'n fontein loopt snel op tot 800° Celsius.
• Knutsel NOOIT zelf vuurwerk in mekaar.

Wat staat er in de algemene politieverordening (GAS-reglement)
• Het is verboden om op openbaar of privaat domein om het even welk

vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbus-
sen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na advies van de brand-
weer en de politie, afwijkingen toestaan. In deze toelating kunnen bijzon-
dere voorwaarden worden opgelegd. 

• Uitzondering: voor het afsteken van vuurwerk op privaat domein op nieuw-
jaarsnacht tussen middernacht en 1 uur is geen voorafgaande toestem-
ming van de burgemeester of zijn afgevaardigde vereist (art. 2.1.12 §2)

NIEUW! 
• In de gemeenteraad van 27 november werd het GAS-reglement gewijzigd: 

het oplaten van wensballonnen wordt verboden (art. 3.2.3 § 1)

Je vindt het GAS-reglement via www.oosterzele.be

Asbest, ook in jouw huis? 
Heb je er ooit al bij stilgestaan dat golfplaten op je kippenhok of tuinhuis asbest kunnen bevatten? Weet je of je regenpijpen of leien asbest bevatten? Asbest in je omge-
ving is geen probleem, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt. Zo bescherm je niet alleen jezelf, maar ook de gezondheid van je kinderen, buren, vrienden, … 

Asbest is een vezelachtig mineraal dat
vanaf WO II tot in de jaren 80 enorm
populair was. Het was goedkoop,

sterk, slijtvast,
hittebesten-
dig en isole-
rend. Een
ideale combi-
natie om ook
te gebruiken
in de woning-
bouw, zodat
je er tot op de
dag van van-
daag nog al -
tijd mee kan
geconfron-

teerd worden. De bekendste toepas -
singen zijn golfplaten, leien, bloem-
bakken, asbestisolatie rond verwar-
mingsbuizen en als afdichtkoord
voor kacheldeurtjes. Eind jaren 90
werd het vervaardigen, verkopen en
gebruiken van asbest verboden.
Asbest is enkel schadelijk als het
wordt ingeademd, dus niet bij huid-
contact of bij inslikken.
Wil je meer weten over de risico’s van
asbest, haal de folder ‘asbest in en om
het huis’ van de Vlaamse Overheid.
Verder kan je ook terecht op de web-
site www.mmk.be/asbest.
Is het asbestcement nog in goede
staat, maar wil je het toch verwijde-

ren? Dat kan je zelf doen, als je reke-
ning houdt met enkele voorzorgs-
maatregelen:
- Hou het materiaal vochtig tijdens

de afbraakwerken.
- Verwijder de platen voorzichtig en

gebruik enkel handwerktuigen of
traagdraaiend gereedschap.

- Zaagschijven, slijpschijven, boor-
machines en hoekslijpmachines
zijn uit den boze.

- Zorg ervoor dat het asbestcement
niet breekt door het voorzichtig te
stapelen. Zeker niet gooien!

Elk gezin kan jaarlijks 200 kg cement-
gebonden asbest gratis op elk ILvA-

containerpark aanbrengen. Om van
de maatregel te genieten, mag er
enkel cementgebonden asbest wor-
den aangeboden. Indien ander afval
wordt aangeboden, geldt het norma-
le tarief. Ongebonden asbest wordt
niet aanvaard op het containerpark.
Op elk containerpark is op de
ingangszuil een ‘asbestknop’ beves-
tigd. Daar druk je op wanneer je
enkel cementgebonden asbest aan-
biedt en dus van de maatregel wil
genieten. De containerparkwachter
komt controleren en zorgt voor de
vrijstelling. Pas na controle door de
containerparkwachter mag je je iden-
titeitskaart in de gleuf stoppen.

Spaar punten bij 
onze winkeliers en win!
Van 1 december 2013 t.e.m. 15 januari 2014 organiseren de Gemeentelijke
Raad voor Lokale Economie (GRLE), het gemeentebestuur en Unizo Land van
Rhode opnieuw hun eindejaarsactie. Vraag je spaarkaarten bij de deelnemen-
de handelaars; de lijst vind je op www.grle.be. Er zijn tientallen prijzen t.w.v. 25
euro te winnen, en drie hoofdprijzen van Unizo. De prijsuitreiking zal plaatsvin-
den in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 27 januari 2014.
Meer info: penningmeester Kris Van der Eecken
Stationsstraat 74, Scheldewindeke - 09 362 06 56.


