
Voorlopige herinrichting N42

Gemeentelijke Commissie voor Ruim te lij ke
Ordening (GECORO) zoekt nieuwe le den.
Planning van de ruimte is noodzakelijk
voor de leefbaarheid van onze gemeente,
niet alleen nu, maar ook voor onze kinde-
ren en kleinkinderen. De GECORO is een
verplichte raad en telt 13 leden uit diverse
maatschappelijke geledingen. Elk van deze
leden heeft ook een plaatsvervanger. De
adviezen die de GECORO aan het gemeen-
tebestuur verstrekt, zijn niet bindend. Er
geldt wel een motivatieplicht wanneer een
advies niet gevolgd wordt. Dossiers
Ruimtelijke Planning hebben steeds een
advies van de GECORO nodig.

Heb je expertise of ervaring? Wil je mee-
werken aan een duurzame en correcte in -
vulling van de beschikbare ruimte? Wil je
dossiers doornemen of nieuwe agenderen?
Wil je plannen amenderen? 
Dan kan je je kandidaat stellen voor lid-
maatschap van de GECORO. De GECORO
wordt samengesteld door de gemeenteraad
op voordracht van het schepencollege.

Kandidaten kunnen t.e.m. maandag 21
januari 2013 een brief schrijven naar het
college van burgemeester en schepenen,
Dorp 1, 9860 Oosterzele.

Meer informatie? Stedenbouwkundig ambte-
naar Dirk De Ganck - tel. 09 363 99 27 -
dirk.deganck@oosterzele.be
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Samen nieuwjaar vieren

Installatie nieuwe gemeenteraad zie pagina 3 jeugd
en vakantie           ... zie pagina 4

Beste Oosterzelenaren, 

Het stemt me vreugdevol dat ik in de
eerste infokrant van 2013 opnieuw als
burgemeester mijn nieuwjaarswen-
sen voor de Oosterzeelse bevolking
mag schrijven. ”Opnieuw” omdat ik
er - samen met het nieuwe bestuur -
graag weer voluit voor ga tijdens de
komende legislatuur. Verder in deze
infokrant lees je trouwens meer over
de start van deze nieuwe legislatuur
nl. met de installatievergadering van
de nieuwe gemeenteraad op woens-
dag 2 januari 2013. Ook deze zitting
is openbaar dus iedereen die vanaf
het eerste moment wil kennismaken
met het nieuwe bestuur, verwelko-
men we dan heel graag! Samen met
het college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad zal
ik de komende zes jaren opnieuw
werken aan en streven naar een goed

en aangenaam Oosterzele. Voor
iedereen!
Terwijl een groot deel van de bevol-
king op dit moment in feeststem-
ming is, weet ik ook dat er inwoners
zijn die het ontzettend moeilijk heb-
ben in deze periode: omdat ze een
dierbare verloren zijn, omdat ze (om
allerlei redenen) alleen de feestda-
gen moeten doorbrengen, omdat ze
het moeilijk hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen, … Tijdens
deze periode van familiebijeenkom-
sten, feesten, … wil ik iedere inwoner
oproepen om ook even stil te staan
bij onze buren die het wat minder
goed hebben en om dankbaar te zijn
voor wat je zelf hebt. ‘Goedendag’,
‘bedankt’, … het zijn woorden die
absoluut geen geld kosten maar die
wel een verschil kunnen uitmaken
voor de persoon tegen wie je ze uit-
spreekt. En zeker in deze periode

kunnen ze een extra ‘warme’ beteke-
nis krijgen.
Op een nieuw jaar moet geklonken
worden! Naar goede gewoonte no -
dig den we ook dit jaar alle inwoners
uit om tijdens onze traditionele
nieuw jaarsreceptie samen het glas te
heffen op een voorspoedig 2013: ik
kijk er alvast naar uit om samen met
jou op zondag 6 januari a.s. tussen 11
en 13 uur in GC De Kluize het nieu-
we jaar met een natje en een droogje
in te zetten.

Namens het gemeentebestuur en
gemeentepersoneel wens ik u heel
graag een mooie, gezellige oudejaars-
avond en het aller-
beste voor 2013!

Johan Van Durme,
burgemeester van alle

Oosterzelenaren.
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Stellen dat de N42 een verkeersonveilige weg is, is een open deur
intrappen. Wekelijks gebeuren er zware ongevallen langs deze gewest-
weg. Ook de geluidsoverlast die het doorgaand verkeer met zich mee-
brengt, is een hot item.

Na een lange onderhandelingsronde met de Vlaamse Overheid - de
beheerder van de N42 - is beslist om in 2013 voorlopige maatregelen
uit te voeren. De Gemeente heeft in deze onderhandelingen voortdu-
rend het belang van de buurtbewoners langs de N42 verdedigd en voor
ogen gehouden, maar ook met erkenning voor het goedgekeurde
streefbeeld. Deze herinrichting bevat verschillende maatregelen:
■ Het weren van fietsers op het gedeelte tussen kruispunt ’t Vosken in

Oombergen en het kruispunt met de Oude Wettersesteenweg. Het
gemeentebestuur gaf zijn akkoord op deze vraag op voorwaarde dat
er een veilig alternatief werd aangeboden voor tweewielers:
• Aan de oostelijke zijde van de N42 wordt een ventweg aangelegd

die het kruispunt ’t Vosken verbindt met de N465b,
Geraardsbergsesteenweg.

• Aan de westelijke zijde wordt gebruik gemaakt van de N465a,
Geraardsbergsesteenweg.
Vanaf dit kruispunt wordt
in zuidelijke richting een
ventweg aangelegd. Deze
ventweg geeft aansluiting
op de Leenstraat zodat de
fietser in een verkeersluwe
en veilige omgeving rich-
ting Zottegem kan fietsen.

• Ter hoogte van Gijzen zele
worden de fietsers niet
van de N42 ge weerd. Wel
wordt momenteel werk
ge maakt van een alterna-
tief met de aanleg van een
fietspad tussen de fietsers-
brug over de autosnelweg
E40 en de Lange straat.

Infrastructuur

kruispunt aan Berg wordt afgesloten. Er wordt een ventweg voor-
zien die aansluiting heeft met de Geraardsbergsesteenweg. Deze
ventweg wordt doorgetrokken tot aan Heide aan de westelijke zijde.

• Heide aan oostelijke zijde. Deze straat wordt ontsloten via de
N465b, Geraardsbergsesteenweg. De N42 is bereikbaar via de
nieuwe verkeerslichten ter hoogte van ’t Parksken.

■ Naast deze ingrepen worden nog een aantal verkeerstechnische
maatregelen genomen.
• Het aanpassen van de bestaande verkeerslichten aan de kruispun-

ten met de Houtemstraat en Reigerstraat - Korte Am bacht straat.
Deze kruispunten worden vernieuwd, voor de lijnbussen wordt
een beïnvloeding van de verkeerslichten op afstand voorzien.

• Het plaatsen van verkeerslichten op aanvraag ter hoogte van ’t
Parksken. De oversteekbeweging wordt door de plaatsing van
deze lichten beveiligd. Er worden lussen in het wegdek aange-
bracht die wagens detecteren, voor voetgangers en fietsers wor-
den drukknoppen voorzien.

• Het maken van een invoegstrook voor de steenkapperij Balegro.
Ter hoogte van de inrit komen invoegstroken naar analogie met
de beton breekcentrale OBBC.

• Het plaatsen van snelheidscamera’s tussen ’t Parksken en het
kruispunt met IJshoute. Uit snelheidsmetingen blijkt dat in deze
zone vaak onverantwoorde snelheden gehaald worden. Met het
plaatsen van de flitscamera’s in beide rijrichtingen wordt de snel-
heid naar beneden gehaald en wordt de oversteekbeweging aan
Ijshoute veiliger.

Al deze maatregelen worden in 2013 ingevoerd. De start van
de werken is voorzien vanaf april. Als afsluiter van de werken
voorziet de Vlaamse Overheid in de zomer een overlaging in
fluisterasfalt vanaf het kruispunt met de Gijzenzelestraat tot
aan het kruispunt ’t Vosken. Door de aanleg van het nieuwe
wegdek zal ook de geluidshinder gevoelig afnemen. Op dit
nieuwe wegdek zal een middenberm in wegmarkeringen voor-
zien worden. Deze middenberm zal inhalen op de N42 verbie-
den, wat frontale aanrijdingen moet vermijden.
Meer info: departement Infrastructuur - Tom Hofman/Henky
Martens: tel. 09 363 99 30/31 - tom.hofman@oosterzele.be -
henky.martens@oosterzele.be

Bestuur

Interesse?

Voorwoord

■ Het afsluiten  van wegen en erftoegangen. Langs gewestwegen mo -
gen zich zo weinig mogelijk (onbeveiligde) kruispunten bevinden.
Het gemeentebestuur gaf zijn akkoord volgende straten af te sluiten
mits alternatief:
• De landweg in Gijzenzele tussen de Wulgenstraat en N42. De akkers blij-

ven bereikbaar via de Wulgenstraat.
• Kwaadbeek aan de oostelijke zijde. De straat blijft bereikbaar via de

Reigerstraat. Ter hoogte van
de afsluiting met de N42
wordt een keermogelijkheid
voor wagens en vrachtwa-
gens voorzien.

• Roosbloemstraat aan de oos-
telijke zijde. Deze straat blijft
bereikbaar via de Bave -
gemstraat waar de bebou-
wing en de schoolomgeving
zich concentreren.

• Scheurbroek aan de oostelij-
ke zijde. De in- en uitrit voor
OBBC en Hans sens blijft be -
waard aan de zijde van de
N42. Op deze manier wordt
zwaar verkeer uit Scheur -
broek geweerd. Scheurbroek
blijft bereikbaar via de Hou -
temstraat.

• Berg aan westelijke zijde. Het
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Nieuws uit de Stedelijke
Academie voor Muziek,
Woord en Dans
Ridderzaalconcert
Op zondag 27 januari 2013 verzorgen Magali De Rouck (gitaar) en Philip
Defrancq (zang) het tweede Ridderzaalconcert van dit seizoen. De Ridder zaal -
con certen vinden plaats in het Egmontkasteel telkens op zondag om 11 uur.
Toe gang: 5 euro/-18-jarigen; 7 euro/18 jaar en ouder.
Plaatsen beperkt, zeker reserveren en afhalen op het secretariaat: tel. 09 364 64 36.
In samenwerking met CC Zoetegem en Davidsfonds Zottegem

Nieuwjaarsconcert
In de kerk van Overmere spelen op zondag 20 januari 2013 om 15 uur meer dan
100 leerlingen viool een nieuwjaarsconcert. Daarvoor werken onze vioolleer-
krachten Liesbet Jansen en Griet Wytynck samen met Koen Rens, leerkracht viool
in de academie van Turnhout. Het belooft een schitterend concert te worden.

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)
Op zaterdag 2 februari 2013 is het opnieuw ‘Dag van het DKO’.  Jaarlijks orga-
niseren de academies uit Vlaanderen en Brussel met hun meer dan 170 000
leerlingen een ‘Dag van het DKO’, dit om het deeltijds kunstonderwijs extra in
de belangstelling te brengen. Partners zijn dit jaar radiozender Klara, financieel
is er steun van Belfius-bank. Wat er allemaal gebeurt in Vlaanderen en Brussel
kan je nalezen op www.dagvanhetdko.be.
Thema dit jaar is: ‘Kunstkramers’.  Onze academie doet uiteraard ook mee met
een weekendprogramma vol muziek, woord en dans.

Onderwijs Openbare werken

Werken in uitvoering
Gijzenzele
In november startten de rioleringswerken in Gijzenzele. In samenwerking met TMVW en de ge meenten
Melle en Wetteren wordt het rioleringsstelsel ontdubbeld. In onze gemeente worden de Lan ge straat en
Koningswegel aangepakt. Bij deze werken is ook de aanleg van een fietsverbinding tussen de Schoolstraat en
de fietsersbrug over de autosnelweg E40 voorzien. 

Oosterzele
Op het Dorp in Oosterzele zijn de voorberei-
dende werken in volle uitvoering. Momenteel
wordt een nieuwe waterleiding aangelegd tot
aan het kruispunt met de Voordries.
Vanaf januari zijn de huisaansluitingen van de
nieuwe nutsleidingen voorzien. Ook op Keiberg
worden tot aan het kruispunt met de Ge raards -
bergsesteenweg en de Houtemstraat nieuwe lei-
dingen aangelegd.

Eerste winterprik,  een pluim voor de strooidiensten!
De eerste week van december regeerde koning
winter over onze gemeente. Door de inzet van
sneeuwruimers en het puike werk van onze
diensten konden voetgangers, fietsers en
wagens zich op een veilige manier verplaatsen.
Langs deze weg willen wij nogmaals oproepen
om het voetpad voor eigen deur sneeuw- en ijs-
vrij te maken. Veiligheid is immers een zaak van
iedereen! Aan de ploeg openbare werken en de
aangestelde aannemers: bedankt voor het uitste-
kende werk!

Parkeerkaart voor personen met een handicap
Personen met een handicap kunnen gebruikmaken van een speciale kaart om te kunnen parkeren in de nabij-
heid van hun bestemming. Mensen met een ernstige hinder aan de onderste ledematen en met hartproble-
men zijn zo opnieuw in staat om essentiële verplaatsingen te doen.

De laatste jaren worden meer en meer misbruiken van de parkeerkaarten vastgesteld. Parkeren zonder kaart
op voorbehouden plaatsen, een kaart van een overleden persoon blijven gebruiken en zelfs het gebruik van
vervalste kaarten benadelen de mensen die deze hulpmiddelen wel goed kunnen gebruiken. 

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur lanceert nu een campagne om mensen voor die problematiek te sen-
sibiliseren. Tegelijk zal de lokale politie extra controles uitvoeren op de parkeerplaatsen voor mensen met een
handicap.
Om een sanctie te voorkomen kunnen mensen die een vervallen parkeerkaart bezitten, die zo spoedig moge-
lijk inleveren bij het gemeentebestuur, dienst Burgerzaken. Die zal de kaarten terugsturen naar de FOD
Sociale Zekerheid.

Begrafenissen en huwelijken in 2013
In 2013 zullen op volgende dagen geen begrafenissen of huwelijken kunnen plaatsvinden.

dinsdag 1 januari Nieuwjaar
maandag 1 april Paasmaandag
woensdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 9 mei O.-L.-H. Hemelvaart
vrijdag 10 mei brugdag
maandag 20 mei Pinkstermaandag
donderdag 11 juli Feest van de Vlaamse 

Gemeenschap
vrijdag 12 juli brugdag
zondag 21 juli Nationale feestdag

donderdag 15 augustus O.-L.-V. Hemelvaart
vrijdag 16 augustus brugdag
vrijdag 1 november Allerheiligen
zaterdag 2 november Allerzielen
maandag 11 november Wapenstilstand
vrijdag 15 november Feest van de 

Dynastie
woensdag 25 december Kerstmis
donderdag 26 december 2de Kerstmis

Op de volgende dagen zullen geen huwelijken kunnen plaats vinden:
dinsdagavond 29 januari Inschrijvingen jeugdwerking krokusvakantie
zaterdagvoormiddag 9 maart Inschrijvingen jeugdwerking paasvakantie
zaterdagvoormiddag 4 mei Inschrijvingen jeugdwerking grote vakantie

Burgerzaken

Rode kruis Oosterzele
zoekt vrijwilligers
Dit jaar bestaat de Rode Kruisafdeling Oosterzele 55 jaar en gedurende
een halve eeuw hebben we de voornaamste taken en diensten, die het
Rode Kruis van ons verwacht, kunnen vervullen. De afdeling Oosterzele
kan momenteel rekenen op de belangeloze inzet van 28 vrijwilligers. Dat
is echter onvoldoende. Om in de toekomst de verschillende diensten
goed te laten werken, hebben we dringend nieuwe vrijwilligers nodig.
Wie interesse en een beetje vrije tijd heeft, is van harte welkom.
Voor meer info: voorzitter@oosterzele.rodekruis.be - 09 220 03 43 -
oosterzele.rodekruis.be

Erfgoed
Inspiratiesessies Tracé Travak 
Samen op zoek naar de geschiedenis
van het dagelijks leven
Derde sessie op 15 januari: Een zegen en een vloek

De verandering in de mobiliteit was voor sommigen een
zegen maar betekent vandaag nog steeds voor velen een
vloek. De fiets, auto, tram en trein zorgden ervoor dat we
ons veel sneller en bijgevolg ook verder konden verplaatsen dan ooit. Maar de
komst van deze transportmiddelen zorgde ook voor heel wat leed. Zijn files een
hedendaags fenomeen of hadden ze er in de 18de eeuw ook al last van? De aan-
leg van de E40 bracht niet alleen vele mensen naar Brussel maar zorgt ook voor
geluidshinder, fijn stof en tal van ongevallen. Wanneer de fiets in het straatbeeld
verscheen, werd luid geprotesteerd. Het ijzeren gevaarte op twee wielen was name-
lijk de schrik van menig voetganger. Ten tijde van de eerste auto’s had ook elke
gemeente zijn eigen verkeersregels. Hoe het afliep kom je te weten op 15 januari. 

Praktisch
Deelname aan de Inspiratiesessies
Tracé Travak is gratis. Gelieve je
komst voor 11 januari te bevestigen.
Wil je meer informatie?
Bel 09 363 88 53 of mail naar
lien.ceuppens@4sprong.be

Datum: dinsdag 15 januari 2013
‘Een zegen en een vloek’
Tijdstip: 19.30 - 22 uur
Plaats: Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle. 

Solva-appartementen
in Scheldewindeke

In Scheldewindeke wordt gewerkt
aan twee nieuwe huisvestingsprojec-
ten i.s.m. Solva: residentie De Pa tro -
na ge omvat 13 koopapparte men ten
en residentie Wenteca bevat zeven
koopappartementen. 

Door deze realisatie willen het
gemeentebestuur en SOLVA bijdra-
gen tot de verhoging van het kwali-
teitsniveau van de woningen in de

gemeente Oosterzele. De realisatie
staat voor comfortabele appartemen-
ten met een eigen karakter en veel
variatie, allesbehalve eentonige stan-
daardappartementen dus.
De ruwbouwwerken zijn zo goed als
klaar, de voorbereidingen voor de
binnenafwerking zijn volop bezig. De
woongelegenheden langs de Pastoor
De Vosstraat zullen bewoonbaar zijn
eind 2012, die langs Hoeksken mid-
den 2013. 

In de verkoopprijs is voor de apparte-

menten van blok B (De Patronage)
een ondergrondse staanplaats inbe-
grepen, voor de appartementen van
blok C (Wenteca) een bovengrondse
staanplaats.

De prijzen zijn exclusief registratie-
rechten (grond) en BTW (construc-
tie). 

Wie interesse heeft in dit project kan
Karine Van Gijsegem contacteren via
karine.van.gijsegem@so-lva.be - tel.
053 64 65 20 - www.so-lva.be

B0.1 1 67,19 160 000
B0.2 3 114,07 245 000
B0.3 2 105,04 222 000
B0.4 1 67,19 160 000
B0.5 2 105,04 232 000
B1.1 VERKOCHT
B1.2 3 114,07 241 000
B1.3 3 122,44 259 000
B1.4 2 85,80 195 000
B1.5 2 105,04 232 000

B2.1 1 67,19 160 000
B2.2 3 122,01 300 000
B2.3 2 117,78 294 000
C0.1 2 103,38 221 000
C0.2 1 68,08 154 000
C0.3 2 103,38 221 000
C1.1 2 103,38 221 000
C1.2 1 68,08 154 000
C1.3 3 112,20 238 000
C2.1 3 137,52 341 000

Wonen
kol. 1: appartement kol. 3: bewoonbare opp. app. in m²
kol. 2: aantal slaapkamers kol. 4: prijs in euro
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Gemeentebestuur

Installatie nieuwe gemeenteraad
Gemeenteraad
Op woensdag 2 januari 2013 wordt
om 20 uur de nieuwe gemeente-
raad geïnstalleerd. Die avond wordt
ook de benoeming van de burge-
meester bekend gemaakt, leggen
de nieuwe gemeenteraadsleden
hun eed af en worden de voorzitter
van de gemeenteraad, de schepe-
nen, de leden van de OCMW raad
en de Oosterzeelse afvaardiging in
de politieraad verkozen.

Stemmen

Hoe verloopt de 
installatievergadering?
De uittredend voorzitter zit de ver-
gadering voor. Tijdens deze verga-
dering vinden een aantal hande-
lingen en beslissingen plaats die
het gemeentedecreet voorschrijft:
- Kennisnemen van de geldigverkla-

ring van de verkiezingen
- Meedelen van de benoeming &

eedaflegging van de burgemeester
- Onderzoeken van de geloofsbrie-

ven van de verkozen gemeente-
raadsleden

- De verkozen raadsleden leggen
hun eed af

- Verkiezen van een gemeente-
raadsvoorzitter

- Vaststellen van de rangorde van de
gemeenteraadsleden

- De fracties in de gemeenteraad
worden gevormd

- Verkiezen van de schepenen en
bepalen van de rangorde van de
schepenen

17 filles
donderdag 17 januari
20 uur
In een door de crisis getroffen stad-
je aan zee besluiten zeventien stu-
dentes een zeer drastische beslis-
sing te nemen. Helemaal onver-
wacht en onbegrepen door de jon-
gens en volwassenen om hen heen
beslissen de meisjes om samen
zwanger te worden. Heerlijk origi-
nele dramedy, gebaseerd op een
recent en waar gebeurd verhaal!

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 Om -
vallen". Eén probleem: “De eerste
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
gevangengenomen door de leven-
de vampier 'Dracula', die naar
Londen reist en geinspireerd is
door Harker's geliefde Mina Mur -
ray. In Engeland begint Dra cu la
een reeks van verleidingen en ter-
reur waardoor hij Mina's beste
vriendin Lucy van het leven be -
rooft. Lucy's vrienden spannen sa -
men om Dracula weg te jagen.

Offline
donderdag 28 maart
20 uur
Na een gevangenisstraf van zeven

jaar heeft Rudy Vandekerckhove
een duidelijk doel voor ogen: hij wil
opnieuw aan de slag als hersteller
van wasmachines en - belangrijker
nog - hij hoopt op een verzoening
met het gezin dat hij achterliet.
Ondanks de steun van de gepensio-
neerde kapster Denise en van zijn
vriend Rachid, wordt geen van
beide plannen echter een succes.
Net wanneer een hereniging uitein-
delijk toch nog in zicht lijkt, neemt
het verleden opnieuw de boven-
hand en komt Rudy voor de moei-
lijkste beslissing van zijn leven te
staan. 

TICKETS
Tickets voor de voorstellingen of
een 35mm-kaart (goed voor zes
films, niet op naam en onbeperkt
bruikbaar) kan je bestellen via 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be,
09 363 83 30 of aan onze onthaalba-
lie, dagelijks open tijdens kantooru-
ren, op maandagavond tussen 18
en 20 uur, gesloten op vrijdagna-
middag. 
Meer info vind je via www.gcdeklui-
ze.be. Het reilen en zeilen van het
gemeenschapscentrum kan je vol-
gen op de facebookpagina 
http://www.facebook.com/Gemee
nschapscentrumDeKluize.

Oosterzele actief …

Bosgidsen t’Aelmoes
> zondag 27 januari - 14 uur: gratis wande-
ling ‘Bomen in winterbeeld’. Afspraak aan
de parking in de Aalmoezenijestraat,
Landskouter ter hoogte van nr. 2. Parcours
niet geschikt voor rol- of kinderwagens.
Laarzen of stevig schoeisel zijn een aanra-
der. In samenwerking met Bos+ en Forna

Rode Kruis afdeling Oosterzele
> zaterdagen 2, 9 en 23 februari, 2, 9 en 16
maart van 8.30 tot 12.30 uur: gratis EHBO-
opleiding, Gootje 2 (Balegem). Info en in -
schrijvingen: tel. 09 220 03 43 - vorming@
oosterzele.rodekruis.be - oosterzele.rode-
kruis.be

VV Rhode Oosterzele
> zondagnamiddag 3 februari: volleybal-
toernooi recreatie heren en gemengde
ploegen in sporthal De Kluize. Info en
inschrijven: vvrhode@gmail.com

Davidsfonds Oosterzele
> dinsdag 12 februari - 20 uur: ‘bier van
eigen kweek’ door John Verbraecken
(parochiezaal Gijzenzele)
> dinsdag 19 maart - 20 uur: ‘nacht van de
geschiedenis’ door W. Mertens. Thema: De
Vakman Kerkorgels. In zaal De Ganck
(Erfgoedhuis Moortsele) davidsfonds.west-
site.be

NEOS
> donderdag 21 februari - 14 uur:
Voordracht ‘Jenever in de Lage Landen’
door Eric Van Schoonenberghe in De Rots
(Marktplein 5)
> donderdag 21 maart: Bezoek aan UGent
Volkssterrenwacht Armand Pien

(Jaarthema : de wereld van de wetenschap)
guido.vervust@telenet.be

Chiro windeke
> zondag 3 maart van 11.30 - 14 uur: friet
met stoverij in de Kring Oosterzele. Kind:
8 euro, volwassene: 13 euro, steunkaarten 3
euro. Meer info: jasmien_vdv@hotmail.com

Tafeltennis TTC Sterke Stut Oosterzele
> zaterdag 16 maart vanaf 18.30 uur: kaar-
ting en tombola - 0,75 euro per kaart en 1,5
euro per spel. Meer info: Ronny Meerpoel,
0473 93 01 08.

Femma Oosterzele
> Woensdag 23 januari van 19.30 - 21.30
uur: ‘do-in relaxatie-oefeningen’, in de
Parochiale Kring Oosterzele. Meer info of
inschrijven: Carla Mortier, tel. 09 362 94 96.
> Maandag, 18 en 25 februari - 19 tot 22
uur: ‘bakken voor zoetebekken’ in de
Parochiale Kring Oosterzele. Meer info of
inschrijven: femma.oosterzele@gmail.com.
> Zondag 24 februari van 15 - 16.30 uur:
Bezoek aan theater met 'Achter de wolken'
door Kris Lomme en Jo De Meyere in GC
De Kluize. Er zijn 15 kaarten aan 18 euro
(17 euro voor 60+). Meer info of inschrijvin-
gen bij Monique Roels, tel 09 362 88 06
> Woensdagen 20 en 27 maart van 19 - 22
uur: werken met polymeerklei, in de
Parochiale Kring Oosterzele. Meer info of
inschrijven bij Brigitte Van den Kerckhove,
tel 09 362 55 95. Voor al deze femma-activi-
teiten kan je ook inschrijven via femma.oos-
terzele@gmail.com Je bent ook steeds wel-
kom op hun Face book pagina, Femma
Oosterzele.

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

Aantal % %

Ingeschreven kiezers 10 579 100
Uitgebrachte stemmen 10 175 96,18 100
Geldige stemmen 9 912 97,42
Blanco en ongeldige stemmen 263 2,58

Uitslag van de verkiezingen

(Bron: www.vlaanderenkiest.be)

Lijst Stemmen % Zetels

Vlaams Belang 404 4,1 0
Groen 1 093 11 2
CD&V/N-VA 5 469 55,2 14

SVVO 2 946 29,7 7

- Verkiezen van de OCMW-raadsleden 
- Verkiezen van de politieraadsleden
- Aanstellen van de financieel beheerder
De raadsleden worden in principe
verkozen voor een termijn van zes
jaar. 

Ook deze zitting is openbaar: wie
graag van bij het begin op de hoog-
te is van hoe het nieuwe bestuur
samengesteld wordt, verwelkomen
we graag!

In het zadel naar het theater
Hou je van theater, muziek, film … kortom: van podiumkunsten in het alge-
meen, dan ben je zeker verheugd dat je dit ook allemaal in je eigen gemeente
kan meemaken. Een bijkomend voordeel van amusement in ‘ons dorp’ is dat
het zo fantastisch dichtbij is. Eigenlijk kan je er gewoon met de fiets of te voet
heen. 

Film op donderdag in De Kluize!

GC De Kluize is centraal gelegen
langsheen de Windekekouter. Wie
liever rustig fietst, kan gebruik maken
van het fietspad vertrekkend vanuit
het centrum van Oosterzele. Ook
vanuit de andere windrichtingen zijn
er rustige binnenwegen die leiden
naar de site. 
Uiteraard wil de fietser zijn tweewie-
ler op een deftige en toegankelijke
manier kunnen parkeren. Daarom
worden er midden januari nieuwe
fietsbeugels voorzien vooraan het

gebouw. De dichtste en beste par-
keerplaatsen als het ware: parkeer en
kom binnen!
GC De Kluize wil bovenstaande vorm
van duurzame mobiliteit graag pro-
moten in het kader van eco-cultuur.
Zij schenken daarom aan elke strap-
pende (stappen - trappen) bezoeker
een voucher ter waarde van 1 euro. 
Deze voucher kan je gebruiken aan
de bar of als kortingsbon voor het
aankopen van tickets. De moeite van
het strappen waard dus!

Cultuur

Vlaams Belang Groen CD&V/N-VA SVVO Blanco/ongeldig

50 %

40 %
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Omdat heel wat ouders al bezig zijn
met de planning voor 2013 opvang voor
de kinderen te organiseren, geven we
hier graag al het overzicht van de ver-
schillende vakantie-initiatieven tot en
met de zomervakantie.
Alle activiteiten vinden steeds plaats op
werkdagen. 
De leeftijden per initiatief:
- buitenschoolse kinderopvang: van 2,5

tot 12 jaar
- grabbelpas: van 4 tot 12 jaar
- speelpleinwerking: van 4 tot 12 jaar
- sportkampen: van 4 tot 12 jaar (opge-

let: soms zijn er sportactiviteiten of
sportkampen voor 12+, houd de
sportkampenbrochure goed in de
gaten!)

Krokusvakantie 
(11 t.e.m. 15 februari)
- elke dag buitenschoolse kinderopvang
- losse grabbelpasactiviteiten 

Paasvakantie 
(2 t.e.m. 12 april)
Week 1: 2 t.e.m. 5 april
• elke dag buitenschoolse kinderop-

vang (niet op 5 april wegens bloed-
inzameling)

• losse grabbelpasactiviteiten 
• één kleutersportkamp
• één sportkamp lagere school
Week 2: 8 t.e.m. 12 april
• elke dag buitenschoolse kinderopvang
• speelpleinwerking
• één kleutersportkamp
• één sportkamp lagere school

Zomervakantie
(1 juli t.e.m. 31 augustus)
- buitenschoolse kinderopvang: 

elke werkdag geopend 

Uitzonderingen
Er is geen opvang tijdens de 
zomervakantie op:
• vrijdag 5 juli (bloedinzameling)
• maandag 15 augustus
• woensdag 28, donderdag 29 en 

vrijdag 30 augustus

- er is speelpleinwerking in volgende
periodes:

• van 3 t.e.m. 19 juli
• van 5 t.e.m. 28 augustus 

Er is geen speelpleinwerking:
• op 1 en 2 juli
• van 20 juli t.e.m. 4 augustus; 

de sporthal is dan volledig gesloten
• op maandag 15 augustus
• op donderdag 29 en 

vrijdag 30 augustus

- losse grabbelpasactiviteiten
- er zijn sportkampen:

> van 1 t.e.m.  19 juli
> van 5 t.e.m. 23 augustus

Er zijn geen sportkampen:
• van 20 juli t.e.m. 4 augustus; de

sporthal is dan volledig gesloten
• op maandag 15 augustus
• van 26 t.e.m. 30 augustus

Opmerking sportkampen
Voor de sportkampen werken we met
bekwame, maar vrijwillige sportmonitoren.
Het is niet mogelijk om lang op voorhand
te bepalen welke sportmonitor in welke

periode vrij is om het sportkamp te geven.
Daarom kunnen we je nog geen uitgebrei-
de sportkampkalender voorleggen. Wel
kunnen we volgende regel hanteren: in de

bovenvermelde periodes zullen er volgen-
de sportkampen georganiseerd worden:
- één kleutersportkamp per week
- één of meerdere sportkampen voor kin-

deren lagere school per week
- soms zijn er ook sportkampen voor 12+.

Let goed op de vermelde leeftijdscate-
gorie.

Drie keer per jaar bundelen de
gemeentelijke vrijetijdsdiensten hun
activiteiten in een gezamenlijke bro-
chure. Sportkampen, kinderopvang,
speelpleinwerking, grabbelpas, biblio-
theekactiviteiten en culturele activitei-
ten kan je er allemaal in terug vinden.
Dit handige boekje heeft de allesomvat-
tende naam ‘vrijetijdsgids’ en kent een
voorjaars-, een zomer- en najaarseditie. 

De vrijetijdsgidsen worden steeds ver-
deeld in de Oosterzeelse lagere scho-
len. Maar wist je dat je, zelfs al voor de
verdeling, de vrijetijdsgids kan vinden
op de website van de gemeente en van
GC De Kluize?
Kijk eens op www.oosterzele.be of
www.gcdekluize.be. Je kan altijd zoeken
op het trefwoord ‘vrije tijdsgids’. Je
vindt er een schat aan in for matie !

Voor sportkampen en grabbelpasac-
tiviteiten zijn de plaatsen beperkt.
Op voorhand inschrijven is dus aan-
gewezen. 

Volgende inschrijvingsdagen liggen
al vast:
- inschrijvingsdag krokusvakantie:

dinsdagavond 29 januari 2013
- inschrijvingsdag paasvakantie: 

zaterdagvoormiddag 9 maart 2013
- inschrijvingsdag zomervakantie:

zaterdagvoormiddag 4 mei 2013

De inschrijvingsdagen vinden steeds
plaats in het gemeentehuis, Dorp 1.
De uren worden meegedeeld in de
betreffende brochures. Na de in -
schrijvingsdagen kan je tijdens de
openingsuren nog inschrijven voor

activiteiten die niet volzet zijn bij de
jeugd- en sportdienst in de sporthal.

Om in te schrijven voor een sport-
kamp of grabbelpasactiviteit heb je
een grabbelpas nodig. Tip: koop op
voorhand je grabbelpas in de sport-
hal!

Nieuwe grabbelpassen te verkrijgen
vanaf 9 januari 2013

Vanaf 9 januari kan je je grabbelpas
2013 kopen bij dienst Kind & Jeugd
of de sportdienst in de sporthal. Kom
je pas al kopen voordat je een eerste
keer naar een inschrijvingsdag gaat.
Zo vermijd je dat je moet aanschui-
ven om je pas te kopen. Je kan
meteen doorschuiven naar een
inschrijfbalie.

Gedichtendag
Kunstencentrum Berg 30
en Bi blio theek Ooster ze le
richten sa men de schijn-
werper op Gedichtendag -
31 januari 2013 - 20 uur
Het nieuwjaarsconcert

"CANTA!  CANTA!" met Leen Per -
sijn en toetsenman Patrick De smedt
krijgt zo een poëtisch tintje. Ook Sa -
cha Blé, een dichter van eigen
bodem, zal erbij zijn. Samen willen ze
het pu bliek laten proeven van poëzie
in zijn diverse vormen, aangevuld
met chansons en cabaretliederen uit
het eigen repertoire, en een eigen-
zinnige greep uit de  internationale
liederenschat. Leen wordt muzikaal

ge steund door pianist Patrick De -
smedt, die af en toe zijn stem bij de
hare voegt. Info en tickets: theater.leen-
persijn@telenet.be - 09 360 39 25

Breisalon in de bib
- elke 3de woensdag van de maand -
15 tot 17 uur
Ook voor kids: leer poppenkleertjes
breien in de bib! Breng het liefst brei-
pennen (nr. 3 of 4) en een restje wol
mee. Je mag ook een paar steken pro-
beren met de breipennen van de
Brei moeders! 
Begeleiding: De Breimoeders
Info: Bibliotheek Oosterzele 
Sta tions straat 13
9860 Oosterzele
09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Boekenverkoop
van Route 42
op zaterdag 26 januari 2013
De zes Route 42-bibliotheken (Oos -
ter zele, Sint-Lievens-Houtem, Her -
zele, Zottegem, Lierde en Ge raards -
bergen) organiseren op zaterdag 26
januari 2013 opnieuw een grote boe-
kenverkoop in de Bevegemse Vijvers
in Zottegem. De deuren van de zaal
openen om 9 uur stipt en je kan je
keuze maken tot 12 uur ’s middags.
In de namiddag kan je tussen 13 en
16 uur terecht aan nog goedkopere
prijzen! Toegang tot de boekenver-
koop is gratis.

Vormingsaanbod i.s.m. de bib

Leg je eigen moestuin aan
I.s.m. Velt vzw. André Verheecke - ver-
woed tuinier - leert je o.a. hoe je de bo -
dem verzorgt en welke teelttechnieken
voor welke groenten geschikt zijn. 
Op donderdagen 31 januari, 7, 21 en 28
februari 2013 (19.30 - 22 uur) + zater-
dag 16 maart (10 - 15 uur) - Erf goed -
huis, Sint-Antoniusplein 10, Oosterzele
36 euro - Code: 13126

Bewust omgaan met kleur in het inte-
rieur - I.s.m. Cupcakes vzw
In deze basiscursus maak je stapsgewijs
een kleurenplan en een ‘moodboard’
voor een zelfgekozen ruimte. Op maan-
dagen 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 - I.s.m.
Stichting Lodewijk de Raet

Na deze cursus heb je inzicht in de
diverse aspecten van je eigen kernkwali-
teiten. 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
Op dinsdagen 16, 23, 30 april + 7 mei
2013 (19.30-22 uur) - Erfgoedhuis, Sint-
Antoniusplein 10,  Oosterzele. 40 euro
(teksten inbegrepen) - Code: 13031

De kracht van voelen I.s.m. PRH
Deze cursus helpt je positief omgaan
met je gevoelens
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
Geniet opnieuw van een heerlijke
nachtrust dankzij deze voordracht. 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.

Onze gemeente8

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

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele

Coördinator
Communicatieambtenaar 

Bianca De Mulder
tel.: 09 362 50 09 • fax 09 362 49 33

info@oosterzele.be

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Bibliotheek

VORMING IN DE BIB

Jeugd
Jaarkalender 2013 
jeugdactiviteiten 

Info over activiteiten voor kinderen én volwassenen? 
Ook steeds op de website!

Inschrijvingsdagen krokus-, 
paas- en zomervakantie


