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Een nieuw jaar 
met nieuwe initiatieven 

en samenwerkingen

Jouw stem in een adviesraad? zie pagina 2 GELUIDSNORMEN
NIEUW voor MUZIEKACTIVITEITEN zie pag. 4

Nieuwjaars- en feestperiode zijn ach-
ter de rug. Wensen zijn uitgewisseld:
hopelijk komen ze uit en worden ze
waargemaakt.
Studenten hoger onderwijs hebben
een eerste examenperiode achter de
rug, hopelijk met resultaat naar wer-
ken en zonder al te veel tegenslagen.
Sommige studenten maakten gretig
gebruik van het nieuwe bibinitiatief
en zijn er tijdens de blokperiode in
een rustige omgeving gaan studeren
(het sociaal studeren vond al vroeger
zijn ingang in grotere studentenste-
den zoals Gent en Leuven). De verga-
derzaal en bibzolder stonden ter
beschikking van studenten die in stil-
te maar toch met anderen samen wil-
den studeren. Door het succes van dit
proefproject denken we eraan het
verder uit te breiden naar andere stu-
deerperiodes. Hopelijk vinden de
studenten ook op andere momenten
en bij andere gelegenheden hun weg

naar onze bibliotheek om er met de
vele initiatieven kennis te maken.
Onze bib is een glazen huis gewor-
den met allerlei activiteiten en aller-
lei vormen van samenwerking.

Met dit nieuwe project willen we nog
meer burgers laten kennismaken
met en gebruik laten maken van de
gemeentelijke infrastructuur. De
nieuwe openingsuren van de biblio-
theek  die sinds begin mei  2012 van
toepassing zijn, vallen in de smaak
van de gebruiker. Vooral het doorlo-
pend open zijn op woensdagmiddag
lijkt  een succesformule.

Voor de wedstrijd ‘bibste van het
land’ ontvingen we 18 inzendingen.
Heel creatieve voorstellen waardoor
het voor de jury geen gemakkelijke
taak was om er het ‘bibste’ voorstel
uit te kiezen. Bedankt aan alle deel-
nemers en de juryleden! Wie binnen-

kort de bib bezoekt, zal met de uit-
voering ervan kunnen kennis maken
… Benieuwd? Kom dan zeker eens
langs! 
Na een inloopperiode van een zestal
maanden merken we dat meer en
meer  verenigingen en inwoners de
weg naar GC De Kluize gevonden
hebben. Met het gevarieerd aanbod
aan activiteiten hopen we dat alle
leeftijdscategorieën - van kleuter tot
senior - aan bod kunnen komen en
er hun gading vinden. Vanaf februari
kan je ook in de bib je tickets reserve-
ren en printen. 
Samen met jullie kijk ik uit naar veel
culturele ontmoetingen en het len-
gen van de dagen. 

Marleen Verdonck
Schepen voor

Onderwijs, Cultuur,
Senioren, Gezins- en
kinderopvangbeleid
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Woensdag 2 januari l.l. installeerde Oosterzele de nieuwe gemeenteraad.
Op donderdag 3 januari legde het college van burgemeester en schepenen
de interne taakverdeling vast.

Na de installatievergadering van de gemeenteraad dienden drie raadsleden
hun ontslag als raadslid in; dat betekent dat drie nieuwe raadsleden in de
gemeenteraad van 30 januari ll. nog hun eed aflegden. In de volgende info-
krant stellen we de groepsfoto van de nieuwe gemeenteraad aan je voor.

De gemeenteraad legt de beleidskeuzes vast in onderwerpen van gemeente-
lijk belang: cultuur, economie, toerisme, … De komende zes jaren zetelen
vier partijen in de Oosterzeelse raad: CD&V, N-VA, SVVO en Groen. De eer-
ste drie jaren van de legislatuur is Jean Marie De Groote voorzitter van de
gemeenteraad. Hilde De Sutter zal na drie jaar die taak van hem overnemen. 
De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. De agenda kan je raadple-
gen via www.oosterzele.be of neem een abonnement door een e-mail te stu-
ren naar info@oosterzele.be. De volgende gemeenteraad vindt plaats op 13
maart. Samenstelling gemeenteraad vanaf 30 januari 2013:

Bestuur

Op maandag 7 januari l.l. legden de nieuwe leden van de OCMW-raad hun
eed af in handen van gemeenteraadsvoorzitter Jean Marie De Grootte.

Voorwoord

Voorzitter
Jean Marie De Groote CD&V
Leden van het college van 
burgemeester en schepenen
Johan Van Durme CD&V
Christ Meuleman CD&V
Marleen Verdonck CD&V
Wilfried Verspeeten CD&V
Hanna Courtijn N-VA
Jan Martens N-VA
OCMW-voorzitter, decretaal 
toegevoegd aan het college
Els De Turck CD&V
Raadsleden
Christianne Immegeers-Schreyen

CD&V
Luc Verbanck SVVO

Filip Vermeiren CD&V
Guy De Smet SVVO
Marc De Smet CD&V
Carine Schamp SVVO
Filip Michiels SVVO
Pascal Fermon SVVO
Koen Beeckman CD&V
Barbara Redant Groen
Hilde De Sutter CD&V
Peter Willems CD&V
Ruben De Gusseme SVVO
Marjolein De Spiegeleire SVVO
Michiel Van Der Heyden Groen
Kristof Van Cauwenberghe

CD&V

Het college van burgemeester en schepenen neemt het dagelijks bestuur van de
gemeente waar. Daarvoor vergaderen ze iedere dinsdagvoormiddag. Die zittingen zijn
niet openbaar.

Burgemeester Johan Van Durme
Algemeen beleid, Politie, Burgerlijke
Stand & Bevolking, Personeel, Lokale
Economie, Toerisme
Eerste schepen Christ Meuleman
Openbare werken, Energiebeleid &
Nutsvoorzieningen, Mobiliteit &
Verkeer
Tweede schepen Marleen Verdonck
Onderwijs, Cultuur, Senioren, Gezins- &
Kinderopvangbeleid
Derde schepen Wilfried Verspeeten
Groenbeheer, Kerkhoven,
Feestelijkheden & Markten, Sport
Vierde schepen Hanna Courtijn
Jeugdzaken, Communicatie, ICT,

Ontwikkelingssamenwerking
Vijfde schepen Jan Martens
Financiën, Milieu-, Afval- en duurzaam-
heidsbeleid, Gebouwen (AGB),
Jumelages, Sociale veiligheid
Toegevoegde schepen
OCMW voorzitter Els De Turck
Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de
OCMW-voorzitter decretaal wordt toege-
voegd aan het college. Els De Turck zal
als toegevoegde schepen nog de domei-
nen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid,
On roerend Erfgoed, Vergunningen be -
leid en Land- en Tuinbouw voor haar
reke ning nemen.

Ook een nieuwe OCMW-raad

De nieuwe OCMW-raad
zal de komende zes jaren
inzetten op drie pijlers:

1) Kinderopvang: om
jonge gezinnen te onder-
steunen, wil het OCMW
de kinderopvang uitbrei-
den en verder professio-
naliseren zodat wie op
zoek is naar een opvang-
plek voor zijn/haar kind
daarvoor zeker in
Oosterzele terecht kan.

2) Senioren: Oosterzele
zal er werk van maken
dat senioren in de aller-
beste omstandigheden 
zo lang mogelijk in hun
eigen huis kunnen 
verblijven.

3) Sociale dienstverle-
ning: voor steeds meer
mensen wordt het leven
moeilijker. Het OCMW
Oos ter zele zal deze doel-
groep met de ge paste
middelen begeleiden en
verder op weg helpen.

Els De Turck - voorzitster CD&V

Linda De Vos CD&V

Els François SVVO

Ivan Roelekens CD&V

Geert Van Grembergen SVVO

Lieven De Corte SVVO

Rita De Loore CD&V

Jeroen De Cock N-VA

Gaëtane Maes N-VA
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Milieu en duurzaamheid Bestuur

Paul Cottenie 
neemt afscheid van de 
Oosterzeelse politiek 
De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari was
ook de laatste gemeenteraad die door Paul Cottenie werd voorgezeten.
Dertig jaar lang was hij actief in de Oosterzeelse politiek, waarvan hij ook
17 jaar schepen is geweest (met o.a. de bevoegdheden Cultuur,
Toerisme, Senioren, …). De Gemeente Oosterzele dankt Paul voor zijn
jarenlange inzet voor de gemeente en wenst hem in alles het beste toe.

Jouw stem in een adviesraad?
Na de installatie van de politieke organen zijn nu ook de gemeentelijke adviesraden aan de beurt. Wil jij je
steentje bijdragen aan het beleid in Oosterzele? Stel je dan kandidaat voor een van volgende raden die
momenteel nieuwe leden zoeken. Meer info over deze en de andere raden vind je op www.oosterzele.be. 

Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO)
kandidaturen tot 22 februari 2013
De GECORO is een adviesraad voor
ruimtelijke ordening op het niveau
van de gemeente. De voornaamste
opdrachten hebben te maken met de
planning zoals, bv. het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, de ruimtelij-
ke uitvoeringsplannen, de steden-
bouwkundige verordeningen, de ver-
kavelingen, de belangrijke steden-
bouwkundige vergunningen, ... De
GECORO is een belangrijke factor in
het creëren van een draagvlak voor
het gemeentelijk be leid inzake ruim-
telijke ordening en in het stimuleren
van het maatschappelijk debat met
betrekking tot dit beleid.
Info: Dirk De Ganck 
- tel. 09 363 99 27 
- dirk.deganck@oosterzele.be

Mina-raad
kandidaturen tot 28 februari 2013
De gemeentelijke raad voor MIlieu
en NAtuur geeft advies aan het colle-
ge van burgemeester en schepenen
of aan de gemeenteraad over het
gemeentelijk milieu- en natuurbe-
leid. In de Minaraad zetelen verte-
genwoordigers van lokale milieu- en
natuurverenigingen, naast vertegen-
woordigers uit onderwijsinstellingen,
sociaal-culturele organisaties en
beroepsgroepen zoals land- en tuin-
bouwers.
Info: Hilde Van Hecke 
- tel. 09 363 99 36 
- hilde.vanhecke@oosterzele.be

Land- en tuinbouwraad
kandidaturen tot 28 februari 2013
De gemeentelijke land- en tuinbou-
wraad is een adviserend orgaan, dat

als officieel erkende woordvoerder
van de land- en tuinbouwbelangen,
beraadslaagt over alle kwesties op
gemeentelijk vlak die rechtstreeks of
onrechtstreeks de land- en tuinbouw
aanbelangen. 
Info: Ronny Meerpoel - tel. 09 363 99
35 - ronny.meerpoel@oosterzele.be

Raad voor Cultuurbeleid
kandidaturen tot 22 februari 2013
De gemeentelijke raad voor cultuur-
beleid is het overkoepelend orgaan
voor de Oosterzeelse socio-culturele
verenigingen en adviseert het ge -
meentebestuur over het cultuurbe-
leid. Ook individueel geïnteresseer-
den kunnen deel uitmaken van de
raad.
Info: David De Landsheere 
- tel. 09 363 83 31 
- david.delandsheere@oosterzele.be

De stroomgebiedbeheerplannen be -
vatten de maatregelen die Vlaanderen
neemt om de toestand van het water-
systeem te verbeteren. De eerste
stroomgebiedbeheerplannen werden
vastgesteld in 2010 en slaan op de
periode 2010-2015. De uitvoering van
de maatregelen is in volle gang en de
voortgang ervan wordt opgevolgd.
Tegen 2015 wordt een tweede genera-
tie stroomgebiedbeheerplannen op -
ge maakt, opnieuw voor zes jaar. Daar -
in zullen voor het eerst ook overstro-
mingsrisicobeheerplannen staan, met
maatregelen om mens en milieu beter
tegen overstromingen te beschermen.
De ontwerpen van deze plannen zul-
len vanaf halfweg 2014 voorgelegd
worden aan bevolking en middenveld. 

In de aanloop naar de tweede genera-
tie waterbeheerplannen krijg je ook
inspraak in enkele voorbereidende
documenten. 

• Tijdschema en werkprogramma voor
de opmaak van de tweede generatie
stroomgebiedbeheerplannen 
Het tijdschema en werkprogramma
geven een overzicht van de planning en
de organisatie van het voorbereidings-
traject voor de tweede generatie stroom -
gebiedbeheerplannen. Bijzondere aan-
dacht gaat naar de inspraakmogelijkhe-
den. Ook het juridisch en organisato-
risch kader en enkele relevante recente
ontwikkelingen en lopende processen
komen aan bod. 

• Tweede Waterbeleidsnota 
(incl. waterbeheerkwesties) 
Het voorontwerp van de tweede water-
beleidsnota geeft een overzicht van de
te behandelen waterbeheerkwesties
en prioriteiten, een algemene beleids-
visie en een aantal specifieke krachtlij-
nen om deze visie te realiseren. De
waterbeleidsnota gaat de planvorming
vooraf en bevat dus geen concrete

acties of maatregelen. De eerste water-
beleidsnota dateert van 2005 en moet
voor eind 2013 herzien worden en
daarna om de zes jaar. 
In het voorontwerp van de tweede
waterbeleidsnota geven vijf krachtlij-
nen de grote doelstellingen van het
integraal waterbeleid aan. Elke kracht-
lijn (behalve de vijfde) wordt ingeleid
door (minstens) een waterbeheer-
kwestie. Deze kwestie omvat de voor-
naamste probleempunten rond het
thema. De visie van elke krachtlijn
geeft aan hoe deze probleempunten
aangepakt worden. 

• Kennisgevingsdocument voor de
milieubeoordeling 
De stroomgebiedbeheerplannen moe -
ten ook voldoen aan de essentiële ken-
merken van de milieueffectrapporta-
ge (MER). Hiervoor werd een kennis-
gevingsdocument opgesteld dat aan-
geeft hoe het plan-MER uitgewerkt zal
worden. De informatie over de milieu-
beoordeling zal in het stroomgebied-
beheerplan zelf gepubliceerd worden. 
Het kennisgevingsdocument over de
milieubeoordeling ligt nog tot en met
18 februari 2013 in openbaar onder-
zoek.

De drie documenten liggen ter inza-
ge in de gemeentehuizen en vind je
ook op www.volvanwater.be, samen
met de praktische informatie over
het openbaar onderzoek. Alle
opmerkingen zullen in overweging
genomen worden bij de verdere
voorbereiding van de tweede genera-
tie stroomgebiedbeheerplannen. 

De Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid (CIW) staat in voor de
voorbereiding van de stroomgebied-
beheerplannen voor Schelde en
Maas en voor de voorbereidende
documenten. De CIW is een ambte-

lijk overlegplatform waarin alle instan-
ties vertegenwoordigd zijn die een
essentiële rol in het waterbeleid ver-
vullen. Meer informatie over het inte-
graal waterbeleid en over de CIW vind
je op www.integraalwaterbe leid.be. 

Twee Europese richtlijnen vormen de basis
voor de tweede generatie stroomgebiedbeheer-
plannen: de kaderrichtlijn Water uit 2000
en de Over stro mings richtlijn uit 2007.
Beide richtlijnen zijn in Vlaanderen omge-
zet via het decreet betreffende het integraal
waterbeleid.

Leader zoekt vernieuwende plattelandsprojecten
LEADER wil plattelandsactoren laten nadenken over het potentieel van hun gebied en dat via een financiële steun aan ver-
nieuwende plattelandsprojecten. Studies en onderzoek, tenzij gekoppeld aan een concrete uitvoering, komen niet in aanmer-
king voor subsidie. Heb je een idee? Dien het dan (op een standaard A4) ten laatste op 1 maart 2013 in bij het secretariaat
van LEADER. Indien je idee in aanmerking komt voor het verkrijgen van Leadersteun kan je het in nauw overleg met het
Leadersecretariaat verder uitwerken naar definitieve indiening op 26 april. Meer info op www.leadervlaamseardennen.be

Varia

Op weg naar een tweede generatie waterbeheerplannen: je mening telt! 
Nog tot 18 februari 2013 kan je reageren op drie documenten ter voorbereiding
van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. De documenten die
momenteel ter inzage liggen zijn het tijdschema en werkprogramma voor de
opmaak van deze tweede generatie plannen, het voorontwerp van de tweede
waterbeleidsnota (incl. waterbeheerkwesties) en het Kennisgevingsdocument voor de
milieubeoordeling.

Serge Hadermann, een
Antwerpenaar uit Balegem
publiceert boek 
Serge Hadermann, een Antwerpenaar die begin jaren '60 wegens gezondheids-
redenen de Balegemse buitenlucht kwam opsnuiven publiceerde het boek
‘Top 400 Aller Tijden’ waarin hij terugblikt op twee muzikale Balegemse herin-
neringen. In het boek heeft hij het over de 400 strafste verhalen en sappigste
weetjes uit 40 jaar popmuziek en het beste uit de ‘Classics Collection’ het pro-
gramma dat hij elke zaterdag- en zondagochtend tussen 10 en 12 presenteert
op Nostalgie … Benieuwd naar wat Garland Jeffreys ('Matador') en Balegem
gemeen hebben? Je leest het in ‘Top 400 Aller Tijden’.
Meer op www.sergehadermann.be

Oude en vervallen geneesmiddelen horen niet thuis in de huisapo-
theek. Ze kunnen bij inname zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.
Het beste is om ze onmiddellijk te verwijderen na vervaldatum. Maar
mag je vervallen geneesmiddelen zomaar bij de restfractie deponeren?
NEEN! Voor je eigen veiligheid en die van de mensen die met het afval
in aanraking komen, is het belangrijk dat je ze apart sorteert. De apo-
theker staat in voor een deel van de inzameling.

• Wat mag je naar de apotheker brengen?
Geneesmiddelen zonder het doosje en de bijsluiter zoals:
• Niet opgebruikte pillen, zetpillen en capsules in hun blisterverpak-

king
• Restjes zalf in een tube
• Restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen (bv. neus- en

oordruppels) in hun flessen.
• Restanten van sprays en aërosols.

• Wat hoort niet thuis bij de apotheker?
Lege verpakkingen van geneesmiddelen zoals
• Glazen flesjes > bij het glas
• Doordruk- en kunststofverpakkingen > bij het huishoudelijk afval
• Bijsluiters en doosjes > bij het oud papier

Niet-geneesmiddelen zoals
• Resten van bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers, kunstmeststof-

fen, chemicaliën > klein gevaarlijk afval (containerpark)
• Dieet- en babyvoeding, vitaminebereidingen en kruidenproducten
> bij het huishoudelijk afval

Oude en vervallen 
geneesmiddelen? 
Breng ze naar je apotheker!
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Cultuur en Erfgoed

Filmin De Kluize in februari
SWCHWRM, 

woensdag 13 februari - 14.30 uur
SWCHWRM, negen jaar oud, wil
schrijver worden. Niet zomaar
schrijver, maar een “Schrijver van
Boeken Waar Mensen van
Omvallen”. Eén probleem: “De eer-
ste zin, die alles zegt … die heb ik
nog niet gevonden.” Voor kinderen
vanaf zeven jaar. Deze film wordt
ook aangeboden via Grabbelpas.

Dracula(Coppola, 1992),  
donderdag 14 februari - 20 uur
Een jonge advocaat (Jonathan
Harker) wordt opgeroepen om
naar een klein stadje in Oost-
Europa te gaan. Hij wordt daar
gevangen genomen door de leven-
de vampier ‘Dracula’, die naar
Londen reist en geïnspireerd is
door Harker’s geliefde Mina
Murray. In Engeland begint
Dracula een reeks van verleidingen
en terreur waardoor hij Mina’s
beste vriendin Lucy van het leven
berooft. Lucy’s vrienden spannen
samen om Dracula weg te jagen.

Achter de wolken

zondag 24 februari - 15 uur
door ‘t Arsenaal met Chris Lomme en
Jo De Meyere
In Achter de wolken komen twee
mensen elkaar na meer dan veer-
tig jaar weer tegen. Ooit waren ze
geliefden. Maar het leven liep
anders. Zij trouwde met zijn beste
vriend. Na al die jaren, weer single,
zoeken zij elkaar weer op.

Planeet Koers 

vrijdag 1 maart - 20 uur
met Michel Wuyts en Geert
Vandenbon
Over Koers. Michel Wuyts is een
heerlijk verteller. Achter het TV-
beeld maar ook op de planken
voelt hij zich thuis. Zijn stem, zijn
timbre, zijn taalgevoel. Hij kijkt
naar de koers en kneedt het tot
zijn eigen verhaal, zijn leefwereld,
Planeet Koers. Samen met liedjes-
maker-gitarist Geert Vandenbon
en gewapend met sprekend foto-

materiaal, brengt Michel Wuyts
een heerlijk badinerende wieler-
avond.

Mens en vlees 

zaterdag 16 maart - 20 uur
door Bilt met Tom van Bauwel en
Gert Winckelmans
Tussen 1918 en 1924 beet The
Butcher of Hannover 27 jonge-
mannen de keel over. Hij sneed
zijn slachtoffers het vlees van de
botten en verkocht het als varkens-
vlees op de zwarte markt. Vlak voor
zijn terechtstelling wordt Haarman
door gerechtspsychiater Prof.
Ernst Schultze in verschillende ses-
sies ondervraagd. Uit deze histori-
sche notulen van dit duel in taal en
psyche puurde Gert Winckelmans
de tekst Mens en vlees.

De Kus

zaterdag 4 mei - 20 uur
door Het Gevolg met Hilde Heijnen
Een vrouw en een man ontmoeten

elkaar geheel toevallig tijdens een
wandeling in de bossen van De
Kempen. Hij een aan lager wal
geraakt stand-upcomedian die in
afwachting van zijn come-back ver-
oordeeld is tot het entertainen van
kinderen in een nabijgelegen
vakantiepark. Zij is een apotheke-
res in de midlifecrisis, vol angst op
weg naar het ziekenhuis. Is ze ern-
stig ziek of heeft de oncoloog zich
vergist? Zijn geest  en haar lijf, bei-
den in nood, vinden elkaar tijdens
een lange namiddag op deze afge-
legen plek.

Tickets voor film aan 5 euro met
een 35mm-kaart (niet individueel
en onbeperkt bruikbaar). Tickets
voor theater tussen 12 en 18 euro,
via 09 363 83 30, ticketsgcdeklui-
ze@oosterzele.be, of aan onze ont-
haalbalie, dagelijks open tijdens de
kantooruren, op maandagavond
tussen 18 en 20 uur, gesloten op
vrijdagnamiddag.

Nieuw theaterseizoen 2013-2014
Ben je graag als eerste op de hoogte van het nieuwe theaterseizoen 2013 - 2014?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.gcdekluize.be. Dan weet je meteen
wanneer de abonnementen- en ticketverkoop start. Ook de facebookpagina
(http://www.facebook.com/GemeenschapscentrumDeKluize) licht zo nu en
dan een tipje van de sluier op …

Gebeten door cultuur en zin om
een engagement aan te gaan?
Word lid van onze promoploeg!
Vanaf volgend seizoen promoot jij misschien onze voorstellingen in je directe
omgeving (familie, vrienden, school, werk- of hobbyomgeving)? We verwachten
dat je voorstellingen vooraf (gratis) gaat bekijken, dat je er de recensies en het
bijhorend promomateriaal op naleest en dat je ons op basis van je ervaringen
adviseert over een mogelijke programmatie in onze eigen De Kluize.
Tegenover een drietal bijeenkomsten per jaar staat een vrije in en uit in GC De
Kluize. Voor meer info: cultuur@oosterzele.be.

Dagelijkse kost koken voor 
artiesten: iets voor jou?
Voordat Chris Lomme, Jo De Meyere, Michel Wuyts, Hilde
Heijnen, Tom van Bauwel en Gert Winckelmans binnen-
kort hun ding doen op ons podium, bieden we ze zoals de
traditie dat wil een lichte, maar lekkere maaltijd aan.
Artiesten krijgen maar al te vaak opgewarmde kost voorge-
schoteld. Wij van De Kluize verblijden ze echter liever met
een eerlijk huiselijk potje van bij ons. 
Heb jij interesse om je ‘topgerechtje’ te serveren aan je favo-
riete artiest? Laat het ons weten en misschien roer jij binnenkort in de potten
van De Kluize. Voor meer info: cultuur@oosterzele.be.

THEATER in De Kluize voorjaar 2013

Madrid, vurige verleidster
(8 tot 12 juni 2013)
Madrid bezoeken, betekent onder-
gedompeld worden in een rijke
geschiedenis en boeiende cultuur,
afgewisseld met indrukwekkende
architectuur, sfeervolle straten en
drukke pleinen. Kortom, het brui-
sende leven van de Spaanse hoofd-
stad. Madrid bezoek je voor de
prachtige paleizen en kathedralen,
de sfeervolle parkjes waar je in de
schaduw even op adem kunt
komen, de gezellige tapasbars, de
trendy winkelstraten en het span-
nende nachtleven. De aangename,
zuiderse temperaturen zorgen
ervoor dat je op elk moment van
de dag een terrasje kunt doen,
vooraleer je je boeiende ontdek-
kingstocht verderzet.

Maar laat je niet op het verkeerde
been zetten, ondanks de onthaas-
tingscultuur is Madrid een stad die
leeft en voortdurend verandert.
Jonge kledingontwerpers nemen
het roer van de oudere generatie
over om vernieuwing te brengen.
Architecten krijgen vrij spel om
vooruitstrevende projecten tot
stand te brengen. Laat je meesle-
pen door het levendige Madrid!

Westcoast USA 
(2de helft september 2013)
Het Wilde Westen van de revolver-
helden bestaat strikt gesproken
niet meer. Maar als de zucht naar
oneindige verten nog in je leeft
dan is deze rondreis geknipt voor
jou. Grootse, lege landschappen
katapulteren je met een wijde

boog terug naar het verleden.
Ondertussen glijden goksteden en
spookstadjes, cactussen en canyons
voorbij ... Net als in een film.
Tijdens deze rondreis ontdek je
het wonderland van het Westen
van de Verenigde Staten. De staten
California, Arizona, Utah en
Nevada passeren de revue. Van
Scottsdale gaat het naar de Grand
Canyon en de grillige rode rotsen
van Monument Valley. Over Bryce
Canyon en Las Vegas leidt de trip
vervolgens naar Yosemite Park, om
via San Francisco weer te eindigen
in Los Angeles.

Interesse? Contacteer dan dienst
Cultuur via 09 363 83 30 of via cul-
tuur@oosterzele.be en we houden
je verder op de hoogte.

Ook in 2013 trekt dienst Cultuur erop uit!

SAMWD viert Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
In het eerste weekend van februari vindt traditiegetrouw de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs plaats. In alle acade-
mies van Vlaanderen en Brussel wordt ons onderwijs in de kijker gezet. Ook voor onze academie is het een ideaal
moment om met een aantal stemmige toonmomenten naar buiten te komen.

Wat staat in de SAMWD Zottegem en in het filiaal Oosterzele op het programma?
vrijdag 1 februari Open lessen kleuterdans en dansinitiatie Kapel filiaal Oosterzele 16.30 - 18.30 uur

Dansvoorstelling ‘Stage is yours’ Stadstheater Rhetorica 19 - 21 uur
zaterdag 2 februari Open lessen kleuterdans en dansinitiatie Auditiezaal Hoofdschool 9 - 11.45 uur

Voorstelling Woord L1, L3 en L4 bis Wijkafdeling Meerlaan 10 - 10.40 uur
Instrumentenvoorstelling Congregatiekapel 11 - 12 uur
Samenzangvoorstelling AMV Auditiezaal Hoofdschool 12.30 - 14.30 uur
Prijsuitreiking Belfius Classics De Munt Brussel 14.30 - 19 uur
Auditie combo's Jazz en lichte muziek De Muze Zottegem 19.30 - 22 uur 

Leerlingen SAMWD 
winnen Belfius Classics
SAMWD is heel trots dat hun leerlingen woord Bart Philips
en Rosalie Lagaert op 22 november 2012 de gerenommeer-
de nationale wedstrijd voor de podiumkunsten Belfius
Classics voor de discipline voordracht hebben gewonnen.
Zij werden beiden 'Laureaat Eerste Prijs' en behaalden
90/100. De plechtige prijsuitreiking vindt plaats op 2 febru-
ari 2012 in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel
waar zij ook een deel van hun programma zullen spelen. 



op maandag 11 februari 2013
om 14 uur
Een samenwerking van de bib met
Neos en dienst Woon- en Leef om -
geving (Milieu) van de Gemeente.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Dat is de droom van elke oudere.
Maar zijn onze woningen hier wel vol-
doende op voorzien? Door je woning
energiezuinig te maken kan je jezelf
een warme, comfortabele en betaal-
bare oude dag bezorgen.
Na de voordracht kan elke aanwezige
voor meer praktische en specifieke
vragen i.v.m. isolatie persoonlijk te -
recht bij een adviseur van de
Advieswinkel. Gratis, vooraf inschrij-
ven noodzakelijk.

Info: bibliotheek Oosterzele,
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele,
tel. 09 362 81 17, 
bibliotheek@oosterzele.be

‘Investeren in energiebesparing’ 

Bewust omgaan met kleur in het inte-
rieur - In deze basiscursus maak je staps-
gewijs een kleurenplan en een ‘mood-
board’ voor een zelfgekozen ruimte.
I.s.m. Cupcakes vzw
Op maandagen 4, 11, 18, 25 februari
2013 (14 - 16.30 uur) - Erfgoedhuis,
Sint-An to niusplein 10, Oosterzele - 50
euro (materiaal inbegrepen) - Code:
13028

Knuffels en ander speelgoed uit recycla-
gemateriaal - voor beginnende naaisters
In deze workshop maken we knotsgek-
ke knuffels uit oude truien, T-shirts,
sokken en ander wegwerpmateriaal.
Op maandagen 4, 11 maart 2013 (19.30
- 22 uur) - Erfgoedhuis, Sint-An to nius -
plein 10, Oosterzele - 29 euro - Code:
13029

Ontdek je kernkwaliteiten - Inzicht in
je kernkwaliteiten en in de interactie
met die van mensen rondom jou, werkt
verhelderend naar terugkerende knel-
punten in je leven en in je relaties met
anderen. I.s.m. Stichting Lodewijk de
Raet. Op donderdagen 7, 14, 21 maart
2013 (14 - 16.30 uur) - Erfgoedhuis,
Sint-Antoniusplein 10, Oosterzele. 45
uur (teksten inbegrepen) - Code:
13030

De axenroos: relaties tussen mensen

Met behulp van de axenroos krijg je
een beter zicht op de verschillende
manieren waarop mensen met elkaar
omgaan. Op dinsdagen 16, 23, 30 april
+ 7 mei 2013 (19.30-22 uur) -
Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10,
Oosterzele. 40 euro (teksten inbegre-
pen) - Code: 13031

De kracht van voelen 
- Positief omgaan met mijn gevoelens
Deze cursus helpt je te leren luisteren
naar je gevoelens, ermee om te gaan,
… I.s.m. PRH
Op maandagen 22, 29 april + 6 mei
2013 (13.30-16.30 uur) - Erfgoedhuis,
Sint-Antoniusplein 10, Oosterzele. 
45 euro (teksten inbegrepen) - 
Code: 13032

Slaapstoornissen verhelpen
Deze voordracht geeft je een beter
inzicht in de complexiteit van ons slaap-
mechanisme en reikt je heel wat hand-
vaten en tips aan om opnieuw te genie-
ten van een heerlijke nachtrust! Op 16
mei 2013 (19.30-22 uur) - Erfgoedhuis,
Sint-Antoniusplein 10, Oosterzele. 
10 euro (5 euro voor inwoners van Oos -
ter ze le) - Code: 13033
_________________________________
Inschrijven: Vormingplus,
Volkshogeschool Gent-Eeklo
info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
09 224 22 65
IBAN BE40 0014 2764 2663
BIC GEBABEBB - Vermeld je naam en
het codenummer van de cursus.
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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

Bibliotheek

VORMING IN DE BIB

Kind en jeugd

De voorwaarden:

n een plaatselijke organisatie of organi-
sator moet de manifestatie organiseren
en ze moet plaatsvinden op grondge-
bied Oosterzele
n de manifestatie moet door zijn aard,
organisatievorm, doelstellingen, … als
een project specifiek gericht naar en

toegankelijk voor alle kinderen en jon-
geren van Oosterzele gekenmerkt wor-
den
n de organisator mag geen andere
gemeentelijke subsidies ontvangen
voor de organisatie van het project of
voor de werking van de vereniging.

Meer informatie op www.oosterzele.be

Projectsubsidies voor jeugdactiviteiten
Elke organisatie/vereniging in Oosterzele die een activiteit organiseert die toegan-
kelijk is voor alle kinderen en jongeren in Oosterzele, kan een aanvraag voor een
projectsubsidie indienen. 

Moni worden op het speelplein?
Dit jaar word je 16 jaar? Oud genoeg om monitor te zijn bij de speelpleinwerking! 
Maar wat is de speelpleinwerking?
Kriebelplezier is de swingende naam van onze al even swingende gemeentelijke
speelpleinwerking. Deze speelpleinwerking vindt plaats in en rond sporthal De
Kluize. Iedere paasvakantie en zomervakantie worden we overspoeld met kinderen
tussen 4 en 12 jaar en dit een halve dag: van 13 tot 17.30 uur. 
We hebben dus veel monitoren nodig om de kinderen een heerlijk zalige vakantie-
dag te bieden! Zelf kan je heel wat nieuwe mensen leren kennen. De moniploeg is
een toffe groep jongeren bij wie je je meteen thuis voelt. 
Schuilt er in jou een verborgen monitor? Heb je zin om bij die moniploeg te horen?
Of weet je het nog niet en wil je om te beginnen gewoon wat info? 
Noteer dan alvast volgende datum in je agenda: woensdag 20 februari 2013 van 19
tot 21 uur. In de vergaderzaal van de sporthal krijgen alle nieuwe monitoren en
geïnteresseerden de nodige uitleg.

Wil je méér weten over die
infoavond of over het speel-
plein? Of kan je die avond
niet komen, maar heb je
wel interesse? Contacteer
dan gerust dienst Kind &
Jeugd: tel. 09 363 84 22
(vraag naar Elise) of mail
naar elise.lippens@ooster-
zele.be.

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten!
Vanaf 1 januari 2013 gelden in
Vlaanderen nieuwe geluidsnormen
voor muziekactiviteiten. Deze regel-
geving over het maximale geluidsni-
veau geldt voor alle muziekactivitei-
ten die toegankelijk zijn voor het
publiek en waar elektronisch ver-
sterkte muziek wordt gespeeld.

Welke toelating of vergunning heb ik
nodig als ik muziekactiviteiten orga-
niseer?

1. Eenmalige muziekactiviteiten 
Als je slechts eenmaal, of enkele
keren per jaar een muziekactiviteit
organiseert, bestaan volgende moge-
lijkheden:

• Het maximumvolume van de
muziek is nooit luider dan 85 dB(A)
LAeq, 15 min (= energetisch gemid-
delde geluidsniveau over 15 min.)
Je hoeft niets te doen. Let er wel op
dat je de omgevingsnormen respec-
teert. 

• Het maximumvolume van de
muziek is luider dan 85 dB(A) LAeq,
15 min.
Je vraagt voor iedere activiteit een
toestemming aan het college van bur-

gemeester en schepenen(*). Als je
die toestemming vraagt, vermeld je
het best welk maximumniveau je wilt
hanteren. Dat maximumniveau mag
in ieder geval nooit hoger zijn dan
100 dB(A) LAeq, 60 min. 

Activiteiten die plaatsvinden in een
gesloten ruimte (zaal, café, …) kan je
per locatie tot maximum 12 keer per
jaar en maximum twee keer in dezelf-
de maand aanvragen. 

2. Permanente of meerdere muziek-
activiteiten op dezelfde locatie 
Als je permanente muziekactiviteiten

of verschillende keren per jaar dezelf-
de soort muziekactiviteit organiseert,
heb je volgende mogelijkheden:
• Het maximumvolume van de
muziek is nooit luider dan 85 dB(A)
LAeq, 15 min.
Je hoeft niets te doen. Let er wel op
dat je de omgevingsnormen respec-
teert. 

• Het maximumvolume van de
muziek is luider dan 85 dB(A) LAeq,
15 min., maar niet luider dan 95
dB(A) LAeq, 15 min.
Je meldt de activiteit aan het college
van burgemeester en schepenen, je

respecteert de voorwaarden van het
college en je neemt enkele bijkomen-
de maatregelen. 

• Het maximumvolume van de
muziek is luider dan 85 dB(A) LAeq,
15 min. en zelfs luider dan 95 dB(A)
LAeq, 15 min
Je vraagt een milieuvergunning aan
voor de activiteit aan het college van
burgemeester en schepenen, je res -
pecteert de voorwaarden van het col-
lege en je neemt enkele bijkomende
maatregelen. Voor je de vergunnings-
aanvraag indient moet je een akoes -
tisch onderzoek laten doen door een
erkende geluidsdeskundige. 
Het maximumniveau mag in ieder
geval nooit hoger zijn dan 100 dB(A)
LAeq, 60 min. 

Een folder over geluidsnormen voor
muziekactiviteiten vind je op 
www.lne.be/themas/hinder-en-risi-
cos/geluidshinder/beleid/muziek. 

(*) Hiervoor gebruik je het aanvraag-
formulier ‘Aanmelding van een eve-
nement’ dat beschikbaar is op
www.oosterzele.be/Vrijetijd/Evenem
enten/Gemeentelijkematerialenhur
enontlenen.aspx. 

Vierde sessie Tracé Travak:
Reizen om te werken
Wanneer:

woensdag 13/2/2013 
Tijdstip: 19.30 - 22 uur
Waar: bib Sint-Lievens-Houtem
Fabrieksstraat 19
Info en inschr.: tel. 09 363 88 53
lien.ceuppens@4sprong.be

Deelnemen aan de inspiratiesessies Tracé
Travak is gratis; graag inschrijven voor 8
februari a.s. 

Noteer in je agenda:
BREISALON

woensdag 20/2 van 15 tot 17 uur.


