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Even op adem komen …

Woar is da feesje? Oosterzele bruist deze zomer zie pagina 3 Actief
Verenigingkalender Oosterzele ... zie pagina 7   

Beste Oosterzelenaren,

Ontspannen. Genieten. Uitblazen en met een tevre-

den gevoel terugblikken op wat gepresteerd is. Dat is

wat vakantie hoort te zijn. Wanneer u deze infokrant

in de bus ontvangt, is de laatste werkdag van juni al

aangebroken. Dat betekent dat ‘de grote vakantie’

voor de deur staat: het moment bij uitstek om even op

adem te komen. Voor de meesten onder ons breken

nu een aantal weken aan waarin we de batterijen kun-

nen opladen om er daarna opnieuw tegenaan te gaan.

Voor wie een lastige examenperiode achter de rug

heeft, voor wie een drukke job heeft, voor wie voor

zijn/haar gezin of anderen moet zorgen, kortom:

voor iedereen is deze periode van rust meer dan wel-

kom en verdiend. 

Ook voor onze gemeente- en OCMW-raadsleden staat

een verdiende rustpauze voor de deur. De bestuurs-

ploeg realiseerde de afgelopen periode tal van zaken

en er staat nog heel wat op stapel: de werken aan het

nieuwe gemeenschapschapscentrum De Kluize schie-

ten goed op, we blijven aandacht hebben voor de ver-

keersveiligheid, voor het onderhoud aan onze wegen,

we blijven investeren in kwaliteitsvol onderwijs, …

Dat het vakantieperiode is, betekent echter niet dat

het leven in onze gemeente stilvalt. Het bestuur orga-

niseert de komende zomermaanden immers heel wat

activiteiten: zo is er de 11-juliviering, vinden dit jaar

maar liefst vijf zomerse parkconcerten plaats, plannen

we opnieuw een filmvoorstelling in het bos, …. Ook

onze verenigingen zitten deze zomer niet stil: hun

activiteiten kan je vinden in de activiteitenkalender.

En ik kondig alvast met trots aan dat ons gemeente-

personeel deze zomer voor het eerst een teambuil-

dingactiviteit zal organiseren ten voordele van een

goed doel …

Aan scholieren & studenten die helaas een of meerde-

re vakken in tweede zit moeten doen, wens ik veel

moed toe bij het studeren. Maak af en toe ook eens

een moment vrij om te ontspannen en er daarna met

heel veel enthousiasme weer tegenaan te gaan.

Samen met jullie hoop ik op een warme zomer vol

met mooie, gezellige momenten. Ik wens iedereen

alvast een deugddoende en zonnige

vakantie toe. Geniet ervan!

Johan Van Durme

Burgemeester van alle Oosterzelenaren
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Ben je tussen 4 en 12 jaar oud en verveel je je soms in de lange zomervakan-
tie? Dat hoeft helemaal niet. Kom gewoon eens een namiddagje naar het speel-
plein! Je kan hier spelen, knutselen, ravotten, lachen en plezier maken met
andere kinderen en de moni’s. 

Ons speelplein geeft je een zomer vol ‘Kriebelplezier’!
Speelplein Kriebelplezier Ooster -
ze le is elke weekdag open in vol-
gende periodes:
• van 4 t.e.m. 15 juli
• van 1 t.e.m. 26 augustus
Inschrijven kan op de dag zelf
tussen 13 en 13.30 uur. De kinde-
ren gaan naar huis tussen 17 en
17.30 uur. Een namiddagje speel-
plein kost 1,5 euro, water en koek
inbegrepen.

Speciale speelpleindagen:
• maandag 4 juli: 

de Jeuk live band!
• vrijdag 26 augustus: 

feest: 20 jaar speelplein!
• elke dinsdag: 

vrij begeleid spelen
• elke vrijdag: keuzeactiviteiten

voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Meer info? dienst Kind en Jeugd -
Sporthal De Kluize, Elise Lip -
pens: tel. 09 362 48 92, 
elise.lippens@oosterzele.be

Grabbelpas
Ben je tussen 4 en 12 jaar en heb
je wel eens zin in een bijzondere
activiteit of uitstap? Dan is grab-
belpas iets voor jou! Voor onder-
staande activiteiten zijn er nog
plaatsjes vrij. Er is vast en zeker
nog wel iets leuks voor jou bij! 

Kinderen van 4 tot 6 jaar
• vrijdag 15 juli: kidrock
• vrijdag 5 augustus: 

creatief met playmaïs
• dinsdag 9 augustus: naar de

speeltuin van Puyenbroeck
• dinsdag 16 augustus: naar de

speeltuin van Kouterslag
• donderdag 25 augustus: 

knutsel ‘de vlindertuin’

Kinderen van 7 tot 9 jaar
• vrijdag 8 juli: 

creatief met playmaïs
• maandag 11 juli: 

dansworkshop ‘beestenbal’
• vrijdag 15 juli: kidrock
• donderdag 4 augustus: 

naar de zee
• dinsdag 9 augustus: naar de

speeltuin van Puyenbroeck
• donderdag 18 augustus: naar

het spruitenbal in de Gavers

Kinderen van 10 tot 12 jaar
• donderdag 7 juli: 

creatief met scoubidou
• maandag 1 augustus: 

voetbalnamiddag
• vrijdag 15 juli: kidrock
• donderdag 4 augustus: 

naar de zee
• dinsdag 9 augustus: mountainbi-

ken en openlucht zwemmen in
Puyenbroeck

• donderdag 18 augustus: naar 
het spruitenbal in de Gavers

• maandag 22 augustus: 
creatief met fimo

Swap
Ben je tussen 12 en 16 jaar?
Wil je die lange vakantie wel eens
breken met een leuke activiteit?
Doe dan zeker mee aan swap!
Hier onder zie je waarvoor je je
nog kan inschrijven. Breng
gerust je vrienden en vriendin-
nen mee.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
• woensdag 13 juli: naar zee
• woensdag 3 augustus: 

bunkertocht
• dinsdag 9 augustus: 

mountainbiken en openlucht

zwemmen in Puyenbroeck
• dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19

augustus: 4-daags atelier ‘filmset’
• maandag 22 augustus: 

naar Walibi

Meer info en inschrijven?
dienst Kind en Jeugd
Sporthal De Kluize, Edith Renne: 
tel. 09 362 48 92,
edith.renne@oosterzele.be

Kind & Jeugd
Een zomer vol ‘Kriebelplezier’! 

Voordracht ‘Luister nu eens naar mij! 
Op dinsdagavond 17 mei 2011 was psy-
chotherapeute Lut Celie te gast in de
bibliotheek voor de lezing ‘Luister nu eens
naar mij!’. Deze voordracht was een ini-
tiatief van de gemeentelijke adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).
De bedoeling van deze vorming was
zowel ouders, mensen uit de kinderop-
vang als onderwijzend personeel samen
te brengen. 

Lut Celie heeft een jarenlange ervaring
in het begeleiden van kinderen en jonge-
ren en is verbonden aan vzw De Bleekweide, een opleidings- en therapiecentrum. Vanuit deze ervaring wierp
zij in deze lezing een licht op emotionele pijn en ondergesneeuwde gevoelens bij jonge kinderen en tieners.
Deze vorming probeerde aan te tonen dat leren kijken naar wat het kind werkelijk wil zeggen belangrijk is,
zodat de manier van optreden en handelen aangepast kan worden.

Het LOK kijkt tevreden op deze activiteit terug: maar liefst 133 geïnteresseerden waren ingeschreven. Na de
uiteenzetting kon het publiek vragen stellen en er werd met een drankje en een borrelhapje afgesloten.
Wil je meer info over de raad? Of ben je als ouder geïnteresseerd om deel uit te maken van het LOK?  Neem
dan contact op met secretaris Edith Renne (edith.renne@oosterzele.be, tel. 09 363 84 25) of met voorzitter
Caroline De Baets (caroline.debaets@telenet.be, tel. 09 236 48 69).  

Kind & Jeugd
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Onder impuls van de gemeente-
secretaris en gesteund door een
enthousiaste werkgroep, zet het
gemeentepersoneel voor het
eerst haar schouders onder een
gezamenlijk teambuilding activi-
teit ten voordele van een goed
doel.
De keuze voor het eerste project
viel op vzw Hadron of home De
Betsberg (in de Meerstraat). 

Vzw Hadron is werkzaam in de
sector van de bijzondere jeugd-
zorg en biedt opvang en perspec-
tief aan 32 jongeren in een pro-
blematische opvoedingssituatie.
Het Oosterzeelse gemeenteper-
soneel zal in functie van fondsen-
werving een aantal initiatieven
ontplooien. Een van de grotere
publieksactiviteiten wordt de
gezinswandeling van zondag 21
augustus a.s. 
Deelnemen kost 5 euro per per-

soon en 10 euro per gezin (kin-
deren tot 12 jaar nemen gratis
deel aan de wandeling en de
zoekwedstrijd). In ruil daarvoor
kan je deelnemen aan een wan-
deling van ca. 6 km, word je bij de
start vergast op koffie, chocolade-
melk en een ontbijtkoek, een tus-
sendoortje tijdens de wandeling
en een aperitief en hapje bij de
terugkeer. 

Start- en eindplaats van de wan-
deling is het Erfgoedhuis in
Moort sele en vrij vertrekken kan
tussen 9 en 10 uur.

Op voorhand inschrijven is ver-
plicht! Kaarten zijn te koop in het
gemeentehuis, de bib of reserve-
ren via cultuur@oosterzele.be
De opbrengst gaat uiteraard naar
het goede doel.

Iedereen van harte welkom!

Moortsele - zondag 21 augustus

Aperitief-gezinswandeling

Cultuur

Hoe gebruikt u de meldingskaart?

1. U vult de kaart in. Vergeet niet uw adres in te vullen, wij laten u weten wat er
gedaan zal worden om het probleem te verhelpen. Anonieme meldingskaar-
ten worden niet behandeld.

2. U knipt de kaart uit en bezorgt ze aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1 te 9860 Oosterzele
of aan het OCMW, Gootje 2 te 9860 Oosterzele

Wat gebeurt er met uw meldingskaart?

1. De betrokken dienst lost binnen een billijke periode het probleem op of stelt
een passende oplossing voor aan het College van Burgemeester en Sche pe -
nen of aan de OCMW-voorzitter of -raad.

2. Het bestuur onderzoekt de voorgestelde oplossing en laat de betrokken
dienst weten wat er dient te gebeuren.

3. Zo spoedig mogelijk na de beslissing wordt u daarvan op de hoogte ge-
bracht.

U hebt ook de mogelijkheid om uw klachten, problemen of suggesties te mel-
den via fax (gemeente > 09 362 49 33 - ocmw > 09 362 40 92), via e-post 
(gemeente > info@oosterzele.be - ocmw >  marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be) 
of via het digitaal loket dat u terugvindt op 

www.oosterzele.be of www.ocmwoosterzele.be.

Let wel: anonieme meldingskaarten worden niet behandeld.

Meldingskaart
Gemeentebestuur ter attentie van:
❐ burgemeester Johan VAN DURME
(Algemeen beleid, politie, veiligheid, informatie, lokale
economie, huisvesting, Burgerlijke stand en Bevolking) 
✆ 0477 62 00 99

❐ 1ste schepen Christ MEULEMAN
(Openbare werken, infrastructuur, mobiliteit en verkeer)
✆ 0497 48 08 51

❐ 2de schepen Paul COTTENIE
(Cultuur, monumenten en erfgoed, toerisme, senioren,
ICT) ✆ 0473 44 16 34

❐ 3de schepen Wilfried Verspeeten
(Groendienst, Sport, Feestelijkheden, Markten) 
✆ 0497 94 53 98

❐ 4de schepen Els DE TURCK
(Ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, land- en
tuinbouw) ✆ 0496 58 54 27

❐ 5de schepen Marleen VERDONCK
(Financiën, onderwijs, jeugd, ontwikkelingssamenwer-
king) ✆ 0474 68 60 65

❐ gemeentesecretaris Borchert BELIËN

OCMW-bestuur ter attentie van:
❐ voorzitter Hilde DE SUTTER ✆ 0473 55 50 70

Ik signaliseer dat (u mag pagina’s bijvoegen):

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Gelieve mij te melden hoe het gemeentebestuur aan dit probleem wil verhelpen.

Naam: .................................................................................................................... Datum: .................................

Adres: ..................................................................................................................................

Tel. / e-post: .......................................................................................................................

Defecten • klachten • opmerkingen •
suggesties • problemen •
voor gemeente of OCMW?

Erger u niet, 
maar laat het ons weten! 

We nemen uw klacht of uw suggestie ernstig en doen er ook iets
mee. We proberen altijd een oplossing te vinden voor uw pro-
bleem. Suggesties nemen we graag in overweging.

✂

Meldingen aan het gemeentebestuur:  
>>>>>>>>>>>>> Dorp 1, 9860 Oosterzele
Meldingen aan het OCMW: 
>>>>>>>>>>>>> Gootje 2, 9860 Oosterzele

✂
Gemeente
Oosterzele

Ook in 2011 plant dienst Cultuur
een drietal culturele daguitstap-
pen voor senioren. Die brengen
ons dit jaar in:
• Bouillon & Saint-Hubert

op maandag 8 augustus
• Hasselt

op donderdag 13 oktober
• Luik

op donderdag 22 december 
Zin om deel te nemen?
Inschrijven kan bij dienst Cultuur
via 09 362 50 09 
of cultuur@oosterzele.be

Op zaterdag 30 juli ontvangt het gemeentebestuur een
delegatie uit Oberkirch voor de organisatie van een
Oberkircher Abend. 

Wat staat op het programma? Er is muziek, gastronomie
en uiteraard een selectie van onvervalste Oberkircher
topwijnen die zullen gepresenteerd worden door Herr
Renner van de befaamde Weinstübe Julius Renner, har-
tje Oberkirch. Je krijgt die avond ook de kans om tegen
goede voorwaarden Oberkircher topwijnen aan te
kopen.
De Oberkircher Abend vindt plaats op zaterdag 30 juli
in de pastorietuin van het Erfgoedhuis in Moortsele
(achter de Sint-Amanduskerk) en start om 19 uur. In
geval van slecht weer zal de avond georganiseerd wor-
den in GC De Kring Balegem.
Kaarten kosten 7,5 euro per persoon en zijn te verkrijgen in het gemeentehuis en de bib.

Voor senioren

Culturele daguitstappen

Voor fijnproevers

Oberkircher Abend in Oosterzele
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Gemeente
Oosterzele



Start op donderdag 7 juli 

Parkconcerten ‘11 met Jackobond,
Neeka, The Garden House effect, 
John Snauwaert Quartet en The Suspects 
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Op vrijdag 8 juli topt Henk
Ryckaert de affiche van de 2011
editie van Oosterzele feest.
Henk Rijckaert is een grapjesma-
ker, zowel voor tv als op het podi-
um. Als stand-upcomedian heeft
hij op zowat alles wat (van ver en
van dicht) op een podium lijkt,
gestaan. Van café tot parochie-
zaal, van jeugdhuis tot cultuur-
tempel. Ook op je vertrouwde
kijkbuis is hij frequent te zien en
dat vooral in zijn hoogsteigen tv-
show: het  kijkcijferverpulveren-
de Canvasprogramma ‘Zonde
van de Zendtijd’.

Henk Rijckaert (1974) draait al een
hele tijd mee in het Vlaamse
humorcircuit. Hij begon jaren
geleden als improvisator bij het

Gentse improcollectief The Lu -
na tics en vond gaandeweg zijn
eigen stijl als comedian. Sinds
twee zeer geslaagde en succesvol-
le tv-seizoenen van het bekroon-
de ‘Zonde van de Zendtijd’ en
enkele hilarische verschijningen
op Comedy Casino is hij bij het
ruime publiek geen onbekende
meer. Maar het natuurlijk bio-
toop van Henk is en blijft het
theaterpodium.

Naast Henk Ryckaert zal ook
Koen Dewulf, een andere vaste
waarde in het Vlaamse en Ne der -
landse comedycircuit het podium
onveilig maken.

Deelnemen kost 7,5 euro. Voor af -
gaand aan het optreden word je

vergast op een aperitief en ach-
teraf biedt de Cultuurraad nog
een goedvullende receptie aan.

Reservaties en meer info: dienst
Cultuur, tel. 09 362 50 09 of via
cultuur@oosterzele.be. 
Kaarten kunnen ook verkregen
worden in het gemeentehuis, de
bib of bij de aangesloten vereni-
gingen van de Cultuurraad.

Oosterzele feest is 
een organisatie van de

Cultuurraad in samenwer-
king met het gemeentebe-

stuur. Oosterzele feest
vindt plaats in GC De

Kring in Balegem en start
om 19.30 uur.

Smith, Joni Mitchell, Suzanne Vega
of zelfs Jeff Buckley waren haar
deel. 

Donderdag 11 augustus - 
The Garden House Effect
Van rock tot metal, new wave tot
punk, van jazzy tot retro, van reggae
tot ska … Nieuw, boeiend, veelbelo-
vend en deels van eigen bodem!

Donderdag 18 augustus - 
John Snauwaert Quartet
Een ruime blik en een artistieke
ontdekkingsreiziger… kwalitei-
ten die je kan vinden bij saxofo-
nist en componist John Snau -
waert. In Moortsele wordt hij bij-
gestaan door Luc van den Bos -
sche, Jean-Louis Rassingfosse en
Dirk van der Linden.

Donderdag 25 augustus - 
The Suspects, 
i.s.m. Live in de Klokke
The Suspects zijn recidivisten en
worden door de bevoegde instan-
ties al langer dan vandaag in de
gaten gehouden. Een waardige
afsluiter voor de editie 2011 van
de parkconcerten.
De parkconcerten vinden plaats

in de pastorietuin van het
Erfgoedhuis in Moortsele en

starten telkens om 20.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Cultuur

op vrijdag 8 juli

Oosterzele feest

Meer info? 
dienst Cultuur

tel. 09 362 50 09 
cultuur@oosterzele.be

Voor het vierde jaar op rij organi-
seert dienst Cultuur zijn gratis
parkconcerten in de pastorietuin
van Moortsele. Net zoals de vori-

ge jaren ligt de klemtoon op
kleinschaligheid, intimiteit, ont-
moeting en muzikale kwaliteit.
Kom en geniet van een drankje

in aangenaam gezelschap, het
unie ke kader en een gevarieerd
muziekaanbod.

Donderdag 7 juli - Jackobond
Warm, hees en zwoel, waar denk je
aan?  Voortaan zal dat Jacko Bond
zijn … JackoBond kreeg meer
naamsbekendheid toen Riet Muy -
laert meedeed aan ‘Zo is er maar
één’ en het programma won.

Donderdag 4 augustus - Neeka
Neeka (Ilse Goovaerts) is een jonge
singer-songwriter met internationa-
le klasse die doorbrak in 1999 met
haar titelloze debuut: vergelijkin-
gen met niemand minder dan PattiDonderdag 7 juli - Jackobond

Donderdag 4 augustus
Neeka

Donderdag
18 augustus
John
Snauwaert
Quartet
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Onderwijs

Aanbod

Studierichting muziek
• Lagere graad (4 jaar)
> A.M.V. (Algemene Muzikale
Vorming) en Samenzang vanaf 8
jaar
> A.M.V. en Samenzang volwasse-
nen: vanaf 15 jaar. Volwassenen
beginnen vanaf het eerste jaar
met een instrument of zang. Vol -
wassenen kunnen ook vanaf het
eerste jaar (L1) kiezen voor elek-
trische gitaar, basgitaar en jazz-
piano. Voor jongeren (12+)
wordt een aparte cursus A.M.V.
georganiseerd. 
> instrument, stemvorming of
zang: na 1 jaar A.M.V. (instru-
menten: accordeon, althoorn,
altviool, bariton, bugel, cello,
contrabas, dwarsfluit (piccolo),
fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn,
klarinet, orgel, piano,  saxofoon,
slagwerk, stemvorming, trombo-
ne, trompet, tuba, viool, zang 
• Middelbare graad (3 jaar)
> A.M.C. (Algemene Muziek cul -
tuur)
> keuze uit samenspel, 

begeleidingspraktijk of koor
> instrumenten, stemvorming 

of zang
Bijkomende opties in de middel-
bare graad:

> A.M.T. (Algemene Muziek -
theorie)

> A.M.C./LP (Algemene Muziek -
cultuur, Luisterpraktijk), speciaal
voor volwassenen muziekbeluiste-
ren, twee uren per week, geen
mu zikale voorkennis vereist.
Hier bij worden heel wat uitstap-
pen georganiseerd naar opera,
Bozar, … zie het aanbod op
www.zottegem.be

• Hogere graad (3 jaar)
> instrument of zang
> keuze uit instrumentaal of vo -

caal ensemble, begeleidings -
praktijk of koor

Bijkomende opties in de hogere
graad:
> Muziektheorie: (het vervolg op

A.M.T.) 1 lesuur per week.
> Muziekgeschiedenis: (vervolg

A.M.C./LP) 2 lesuren per week
_____________________________
Jazz en lichte muziek 
> instrument: elektrische gitaar

en basgitaar, drums, piano,
koper, saxofoon, zang, …

> samenspel en/of combo
> theorie van de jazz
_____________________________
Studierichting woord
• Lagere graad (4 jaar)
> A.V.V. (Algemene Verbale

Vorming), 1 lesuur per week

• Middelbare graad (3 jaar)
> voordracht 

+ dramatisch ex pressie
vanaf M3 toneel

> volwassenen vanaf 15 jaar:
keuze uit toneel, voordracht of
welsprekendheid

• Hogere graad (3 jaar)
Keuze uit Voordracht, Toneel en
Welsprekendheid.

Studierichting dans
• Lagere graad (vanaf 6 jaar)
klassieke dans (ballet) voor jon-
gens en meisjes 
> Algemene Artistieke Bewe -

gings  leer (basistechnieken
dans)

> Artistieke training (toepassin-
gen)

• Middelbare graad (3 jaar)
> dans volwassenen: vanaf 15

jaar
> hedendaagse dans: na 5 jaar

klassiek ballet

• Hogere graad (3 jaar)
> Klassiek en modern ballet
> Hedendaagse dans

Het inschrijvingsgeld wordt vast-
gelegd bij ministerieel besluit en
bedraagt 58 euro van 6 tot en met
17 jaar en 190 euro vanaf 18 jaar.
Sociale tarieven (38 en 110 euro)
voor meerdere leerlingen uit één
gezin, gelijktijdige inschrijving
aan een instelling voor Beel den -
de Kunsten, werkloosheid, inva-
liditeit, studenten met recht op
kinderbijslag, …

Buiten het lesurenpakket ons toe-
gekend door het ministerie, orga-
niseert de stad Zottegem ook ini-
tiatielessen:
Initiatielessen Muziek voor kin-
deren vanaf 6 jaar (eerste leer-
jaar). Zingend - en spelenderwijs
ma ken ze kennis met ritmiek,
beweging, toonhoogte, kleur.  
Vioolinitiatie: vanaf 5 jaar, hier
wordt volgens de Suzuki-metho-
de gewerkt.

Kleuterdans voor kinderen vanaf
4 jaar. De allerkleinsten ontdek-
ken hun eigen lichaam door te
bewegen en te dansen. Coör di na -
tie, souplesse, verbeelding en
expressie zijn hier sleutelwoor-
den.

Voor de initiatiecursussen en kleu -
terdans en vioolinitiatie be taalt
men 75 euro voor het volledige
schooljaar (tweede kind 50 euro).

Muziekbibliotheek
Ca. 1 500 boeken en partituren
kunnen ontleend worden uit de
muziekbibliotheek. Dezelfde voor -
 waarden en werkwijze als in de
stadsbibliotheek Zottegem gel-
den. Het bestand kan geraad-
pleegd worden in de academie.
Je kunt ook opzoeken online via:
http://www.zottegem.net/webo-
pac/vubis.csp
Openingsuren: maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag van 14
tot 18 uur.

Instrumentenuitleendienst
Tegen democratische prijzen kun -
 nen alle leerlingen een instru-
ment ontlenen (blaas- en strijk-
instrumenten, enkele kleine gita-
ren).

Inschrijvingen 
schooljaar 2011-2012
SAMWD Zottegem
Van dinsdag 28 juni t.e.m. woens-
dag 6 juli 2011 en van vrijdag 26
augustus t.e.m. vrijdag 30 septem-
ber 2011. 
Openingsuren: van 14 en 19 uur,
op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Biodiversiteit, kort voor biologische
diversiteit, zou je kunnen omschrij-
ven als de natuur in haar meest opti-
male vorm. 
Een bos met één soort bomen, een
paar insecten en vogels is ook natuur,
maar zo veel rijker zijn diverse boom-
soorten bij elkaar met bijbehorende
kruidlaag, tientallen soorten insec-
ten, zwammen en de vele vogels en
zoogdieren die zich ermee voeden.
Dankzij biodiversiteit beschikken we
over een uitgebreide waaier aan
voedsel, energiebronnen, wordt ons
water gefilterd en onze bodem
vruchtbaar gemaakt, geraken onze

fruitbomen en andere gewassen
bestoven, krijgen we zuurstof om te
ademen en komt minder CO2 in de
atmosfeer terecht zodat het broeikas-
effect afneemt.

Goed, wat kan ik nu zelf doen?

• Als je eens geen pesticiden en
kunstmest zou gebruiken in de
tuin?

• Trek veelzijdig leven aan (vlinders,
insecten, vogels) door je planten-
keuze. Uiteraard is inheems materi-
aal hier voor het best geschikt.

• Durf de structuur van je tuin te ver-
anderen: laat een stapeltje snoei-
hout liggen als beschutting voor
bepaalde dieren, zorg voor wat
hoger gras. De vlinders zullen je
dankbaar zijn.

• Creëer afwisseling zowel verticaal
(moslaag, kruidlaag, struiklaag,
boom  laag) als horizontaal (gazon,
border, vijver, fruittuin).

• Leg een natuurvriendelijke tuinvij-
ver aan en verwelkom kikkers, pad-
den en salamanders samen met
poelslakken, schaatsenrijders en

libellen, …

• De hele tuin ondersteboven halen
hoeft niet eens, want door duurza-

me en milieuvriendelijke tuinmate-
rialen te gebruiken, werk je elders
in de wereld ook het voortbestaan
van rijke biodiversiteit in de hand.

Milieu & duurzaamheid

Hoe meer buren, hoe meer vreugd 

Even voorstellen
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is een instelling voor
deeltijds kunstonderwijs (DKO) met beperkt leerplan (naschools). Het school-
bestuur is het stadsbestuur van Zottegem, met een filiaal in Oosterze le.

Als hoofddoelstelling willen we jeugd en volwassenen zichzelf la ten ont-
dekken en hun talenten helpen ontwikkelen door creatief bezig te zijn
met muziek, woord en dans en hen zo een boeiende, fascinerende
hobby meegeven. 

Daarom willen we muzikanten, dansers en woordkunstenaars op leiden
die - tijdens en na hun opleiding aan de academie - deel kunnen uitma-
ken van allerlei culturele verenigingen binnen de stad of in de streek.
Zodoende dragen we rechtstreeks bij tot de bloei van het culturele
leven in de regio. We willen hen daarom ook bewust en kritisch leren
kijken en luisteren naar de podiumkunsten. Daarnaast willen we diege-
nen onder hen die van hun hobby een beroep willen maken de kans
geven zich degelijk voor te bereiden op het Hoger Kunst on derwijs.

Volgens richtlijnen van het ministerie van Onderwijs mogen we in het
filiaal Oosterzele geen lessen aanbieden aan hogere graden en aan vol-
wassenen. 

Filiaal Oosterzele
Op woensdag 7 september 2011 tussen 13 en 19 uur op het
secretariaat. 
Filiaal Oosterzele: Dorp 48-50 (IZOO), 9860 Oosterzele 
tel. 09 363 76 30 - secretariaat.muziekschool@oosterzele.be
SIS-kaart of ID niet vergeten!

Leerlingen van Oosterzele kunnen ook in Zottegem inschrijven.
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) - Firmin
Bogaertstraat 12, Zottegem - tel. 09 364 64 36 (receptie), tel. 09 364 64
35 (secretariaat), tel. 09 364 64 38 (directie) fax 09 367 01 86 - direc-
teur Philip Sioen
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Bibliotheek

Burgerzaken Bouwen

Neem nog tot eind augustus deel aan de foto- en kleur-
wedstrijd ‘Kids op reis’.
Kinderen tot 12 jaar kunnen nog tot 28 augustus deelne-
men aan een kleur- en fotowedstrijd met als thema Kind
op reis. De Gemeente promoot daarmee de identiteits-
kaart voor kinderen, de Kids-ID. Maak dus een mooie
vakantiefoto of kleur een vakantietekening en bezorg die -
op papier of digitaal - in het gemeentehuis, dienst
Burgerzaken.
Door deel te nemen verzamel je tegelijk een extra stempel
op je cultuurkaart van de actie In 2011 is cultuur niet duur.
Een volle cultuurkaart met zes stempels geeft recht op één
filmticket.
De resultaten van de wedstrijd zullen tentoon gesteld wor-
den van 1 tot 10 september 2011 in de gemeentelijke bibli-
otheek. De prijzenpot bevat een verjaardagsfeestje in
Hoevewinkel Bella Boe en vijf cadeaubons van de binnen-
speeltuinen Riboulou en Pieternelleken. Het ministerie
van Binnenlands zaken schenkt tien gratis digitale kaartle-
zers. Meer dan de moeite waard dus!
Het reglement en de plaat om te kleuren zijn beschikbaar
bij de dienst Burgerzaken, Dorp 1, tel. 09 363 99 20 of
danny.ghislain@oosterzele.be.
Je vindt ze ook op www.oosterzele.be
m.m.v. ‘In 2011 is cultuur niet duur’

De nieuwste generatie gsm-toe-
stellen (‘Smartphones’) blijken
uiterst handige reisgidsen voor
de recreatieve wandelaar te zijn.

De ingebouwde gps toont je
steeds waar je bent op de kaart.
Gedaan met zoeken naar gemiste
wegwijzers! Onderweg wordt de
wandeling gekleurd met geluid,
beeld en video en dat maakt het
interessant. De toeristische infor-
matie wordt je ter plaatse aange-
boden. 

Met DigiRoute42 ontwikkelen de

bibliotheken van Route 42 zes
geanimeerde wandelroutes in
evenveel plattelandsgemeenten:
Velzeke, Zonnegem, Waarbeke,
Woubrechtegem, Sint-Maria-Lier -
de en … Moortsele. 

Schrijver Bob Van Laerhoven &
filmmaker Nicolaas Rahoens, bei-
den gerenommeerd in hun vak,
sloegen de handen in elkaar om

film te maken. Aan de hand van
14 korte filmfragmenten vertelt
de geest van een oude Molenaar
uit Moortsele, gespeeld door Bob
Van Laerhoven zelf, over de boei-
ende geschiedenis van dit stukje
Land Van Rhode.

Om deze geanimeerde wande-
ling te volgen, kan je gebruik
maken van een gratis toestel via

de bibliotheek. 

Een eigen Smart phone gebrui-
ken kan ook (via gratis downlo-
ad). Hoe deze digitale Vlaamse
Ardennen routes werken en hoe
je de route ‘De Molenaar’ van
Bob Van Laerhoven kan beleven,
kom je te weten in de bibliotheek
of via 
www.toerismevlaamseardennen.be.
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Nog tot eind augustus

Foto- en 
kleurwedstrijd 
‘Kids op reis’

Met ‘De Molenaar’ op wandel in Moortsele -
Digitale wandelingen door de Vlaamse Ardennen
met DigiRoute42

In samenwerking met de
Provincie Oost-Vlaanderen en
het Nederlandse Bureau Lee -
mans hield bibliotheek Ooster -
zele begin 2011 een gebruikers-
onderzoek over de werking van
de bib en de klantvriendelijkheid
van de medewerkers. Gemiddeld
kreeg de bib 8,51 op 10 op haar
rapport.

Deelnemers aan de enquête

maak ten kans om een boeken-
bon te winnen. Een onschuldige
hand duidde tien winnaars aan.
Fien de Keukelaere, Rahima
Fakeri, Mieke Penninck, Anja
Soens, Rosette Lammens, Chris -
tine Vandommele, Jens Baele,
Koen de Bock, Eric de Clercq en
Johan Vandoorne moch ten elk
een boekenbon in ontvangst
komen nemen. Profi ciat aan de
winnaars!

Tijdens de zomer zijn er in heel
Vlaanderen op culturele locaties
schatkisten verstopt. Deze kistjes
zitten tussen de boeken in de
bibliotheek, in de tuin van het
museum, in een hoekje van de
kerk, ...  Door kinderen op deze
plaatsen op zoek te laten gaan
naar schatkisten, laten we hen op

een speelse manier kennismaken
met ons cultuurhuis. 
Bij elke schatkist horen vijf tips
die leiden naar de plaats waar de
schatkist verborgen ligt. Eens de
schat gevonden, noteren de kin-
deren hun naam in het logboek
en krijgen de geheime code. Wie
de geheime code invoert op

UiTmetVlieg.be maakt kans op
mooie prijzen. 

In het kistje ligt een leuk gadget
voor de schattenjager! Verder
zijn er leuke flyers met Vliegtips
in de provincie. Partners van
deze actie zijn: Ketnet en Stich -
ting Lezen.

Stuur een vakantiekaartje en maak kans op een leuke prijs! Vermeld
zeker je naam en thuisadres op het kaartje. Op het einde van de zomer-
vakantie loten we uit alle kaartjes enkele mooie prijzen.

Zomeractie voor kids ‘Vlieg’ vind je tijdens de zomer 
ook in de bib!

En de winnaar is …

Lekker languit lezen op het
strand, in je tuin, op een terras of
gewoon in je luie zetel … De bib
staat steeds klaar om haar honge-
rige lezers van het nodige lees-
voer te voorzien. 

Daarom is er ‘Boek een Boek’.

Maak ons je wensen kenbaar en
wij geven je een seintje wanneer
je stapel leesvoer klaarligt.

Neem een kijkje op
www.iedereenleest.be, een websi-
te boordevol boekentips, om
ideeën op te doen, of geef

gewoon je lievelingsgenre op.
Dan zoeken wij voor jou de mooi-
ste en meest actuele titels.

Stuur je lijstje met favoriete titels
door naar de bib via
oosterzele@bibliotheek.be of geef
het af aan de balie.

Boek een boek

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke, tel. 09 362 81 17
oosterzele@bibliotheek.be - www.biboosterzele.be

Meer comfort 
in je nieuwbouw 
Op 1 januari 2012 wordt de energie-
prestatieregelgeving strenger. Voor
nieuwe woon-, kantoor- en schoolge-
bouwen met aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning geldt vanaf
dan E70 als maximale E-peil. Voor
alle bestemmingen (wonen, kantoor,
school, andere specifieke bestemmin-
gen en industrie) wordt het maxima-
le K-peil verlaagd naar K40. Daar -
naast wordt ook de isolatiegraad voor
buitenmuren, daken, vloeren, ven-
sters, … strenger voor alle types werk-
zaamheden (nieuwbouw, uitbreidin-
gen en verbouwingen).
Het bouwen van een meer energie-
zuinige woning zal wat extra investe-
ring vergen, maar met de huidige en
te verwachten energieprijzen wordt
die meerinvestering binnen een aan-
vaardbare termijn terugverdiend
door een lagere energiefactuur.
Daar na heb je zuivere winst in de por-
temonnee.

Meer informatie? Vlaams Energie -
agentschap op www.energiesparen.be.
Een lijst van architecten die het label
van ‘energiebewuste architect’ ver-
kregen hebben, kan je raadplegen via
www.energiebewusarchitect.be



Onze gemeente6

Energie besparen? 
Dan denken we meestal spontaan aan
de winter, aan minder stoken en beter
isoleren. Maar ook in de zomer kan de
energierekening de hoogte ingaan,
want een huis afkoelen kost meer dan
het opwarmen ervan. In de zomer vertoeven we meestal buiten, maar ook daar
verbruiken we elektriciteit om bv. het zwembad te verwarmen, de tuinverlich-
ting, onze koelkast die continu blijft draaien (ook al zijn we op reis), …

Winter en zomer verzoenen: preventie
• Een flinke oversteek boven de ramen voorkomt dat het zonlicht in de zomer

rechtstreeks naar binnen komt, maar laat de lagere zon in de zomer wel bin-
nen.

• Bij gebrek aan een dakoversteek is een zonwering een goede oplossing, maar
monteer deze wel aan de buitenzijde.

• Bomen en struiken kunnen ook zorgen voor schaduw
• Degelijke isolatie werpt ook in de zomer haar vruchten af.

Warmtebestrijding
• Haal de koelte binnen door ’s nachts en ’s morgens heel vroeg zo veel moge-

lijk ramen en binnendeuren open te zetten. Zodra de temperatuur buiten
stijgt, moet je alles weer sluiten

• Bij bouwplannen kan je misschien een aardwarmtewisselaar of ‘canadese buis’
overwegen

Buiten leven zonder energieverspilling
• Zwembad: gebruik gratis zonne-energie om het water te verwarmen door een

zwarte tuinslang gevuld met water te laten opwarmen door de zon.
• Vijver- en fonteinpompen verbruiken veel energie. Moeten ze eigenlijk wel

constant draaien?
• Ook voor buitenverlichting bestaan er energiezuinige alternatieven.
• Wordt het ’s avonds frisser, zet dan niet de wereld op zijn kop door terrasver-

warming aan te steken, maar trek een extra trui aan of rond de avond binnen
af.

Koelkast en diepvriezer met vakantie
• Met een beetje organisatietalent kun je ervoor zorgen dat koelkast en diep-

vriezer leeg zijn voor vertrek en niet hoeven  te draaien.
• Schakel toestellen met sluimerend verbruik volledig uit.
• Waakvlammen kan je ook doven voor de duur van de reis.

Bron: Provincie Vlaams-Brabant

Op stap tijdens de vakantie 
Respecteer je omgeving!
De wereld is een open deur. De huidige transportmiddelen zorgen ervoor dat we naar
de meest exotische plekken van onze aarde kunnen reizen ...
Ter plaatse wil je uiteraard genieten van alles wat de natuur te bieden heeft, parelwit-
te stranden en een boeiende cultuur, maar als toerist ben je evenzeer verantwoordelijk
voor het behoud hiervan! Een duurzame toerist laat de lokale bevolking de vruchten
van zijn reis plukken, tast de natuur niet aan en heeft respect voor het milieu.

• Kies voor overnachtingen in hotelletjes en pensions van plaatselijke families.
Zo steun je rechtstreeks de lokale economie.

• Sneller is niet altijd beter, zorg ervoor dat je alles intens beleeft en laat je
onderdompelen in de plaatselijke sfeer en gewoontes.

• Neem eens het openbaar vervoer om een rondrit te maken.
• Koop souvenirs en eten voor een picknick op de markt of bij de kleine han-

delaar.
• Laat je afval niet liggen op een strand, in een natuurgebied, een picknick-

plaats of op straat. Neem alles mee indien geen vuilbakjes voorhanden, of
picknick afvalarm.

• Op sommige plaatsen is water voor de lokale bevolking heel belangrijk. Denk
daaraan voor je je derde douche van de dag neemt.

• Pluk geen bloemen of planten, koralen, …

Voor wie met de wagen reist:
Gebruik de cruise control van je wagen. In vele auto’s is die al standaard inge-
bouwd. Een gelijkmatige snelheid beperkt het brandstofverbruik. Wie de crui-
se control inbouwt in zijn rijgedrag, bespaart tussen de 5 en 10% brandstof.
Ook bij kortere ritten heeft het gebruik van de cruise control een positief effect.

Milieu & duurzaamheid

Energiezuinig zomeren 

Van 16 juni tot 1 augustus 2011
vindt opnieuw een taxus-inzamelings-
actie ten voordele van Kom op tegen
Kanker plaats. Ook de ILvA-contai-
nerparken doen mee. 

Dankzij deze inzamelingsactie gaat
het taxussnoeisel niet verloren.
Integendeel, met het opgehaalde
taxussnoeisel worden geneesmidde-
len gemaakt om kanker te genezen.
Uit de verse, propere naalden van de
taxushaag kan men Taxol produce-
ren, en dat product is de basis voor
heel wat kankerbestrijdende genees-
middelen: één vierde van alle kanker-
gevallen wordt behandeld met ge -
neesmiddelen op basis van taxus.
Alleen: voor één kilo basisstof heb je
wel twaalf ton snoeisel nodig. We
moeten dus met z’n allen Snoeien te -
gen Kanker!

Daarnaast levert Snoeien tegen
Kanker ook nog geld op om de strijd
tegen kanker verder te zetten. Want

Bioagrico, dat het snoeisel komt
ophalen, betaalt liefst 550 euro per
ton aan Kom op tegen Kanker. Dat
geld gaat onder meer naar de finan-
ciering van psychosociale hulp aan
kankerpatiënten, de organisatie van
vakantiekampen voor kinderen en
volwassenen met kanker, de coördi-
natie van een vrijwilligersnetwerk
over heel Vlaanderen, financiële
steun voor de kankerpatiënten, …

Snoeien tegen Kanker, 
stap voor stap:
• Snoei je taxushaag en breng je

snoeisel naar het containerpark.
• Zorg voor zuiver snoeisel, vrij van

aarde, bladeren, onkruid, … Dat is
noodzakelijk voor een goede ver-
werking van het taxussnoeisel.

• De containerparkwachters zijn op
de hoogte en wijzen je graag de
weg naar de juiste bakken.

• Op het containerpark vind je ook
informatie van Kom op tegen
Kanker over deze actie.

• De firma die het snoeisel komt
halen, betaalt 0,55 euro per kilo-
gram taxus aan de vzw Kom op
tegen Kanker.

• ILvA stort op zijn beurt 0,05 euro
per kilogram integraal door aan
Kom op tegen Kanker. Dat is wat je
gemiddeld betaalt voor het depo-
neren van je taxussnoeisel op het
containerpark.

Samen met IlvA hopen we op jullie
massale deelname.

De nieuwe taxus-inzamelingsactie 
ten voordele van Kom op tegen Kanker

Snoeien tegen Kanker
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Activiteitenkalender

Gemeentelijke Raad voor Lokale
Economie organiseert …
> woensdag 6 juli: ter gelegenheid
van het 65 jaar bestaan van de
Windeekse markt zal de GRLE
actief aanwezig zijn op de braderie
op woensdag 6 juli. De bezoekers
zullen de kans krijgen om zich aan
te sluiten als klant op het digitaal
netwerk lokale economie. De GRLE
herhaalt deze actie op de rommel-
markt in Gijzenzele op zondag 28
augustus ter gelegenheid van Gijzel
Kirmesse

Seniorenraad organiseert …
> zondag 7 augustus:
Tartines sur l’herbe. Meer info en
kaarten bij de seniorenverenigingen

Gijzelkirmesse 2011 …
> vrijdag 26 augustus: 19.30 uur
seriekaarting bieden in het zaaltje
(inschrijven ter plaatse, 1 euro inleg;
uitbetaald aan 12 euro per serie,
serie van 8 man) 
- 21 uur: Everybody Dance @
Jeugdhuis ’t Plectrum
(www.jeugdhuisplectrum.be)
> zaterdag 27 augustus:
• 13.30 uur wielerwedstrijd voor
nieuwelingen (Info en inschrijvin-
gen in het zaaltje vanaf 12 uur)+ om
15.30 uur prijsuitreiking in café
Klein Gijzel
• 16 uur wielerwedstrijd voor junio-
ren  (Info en inschrijvingen in het
zaaltje vanaf 14.30 uur) + om 19 uur
prijsuitreiking in café Klein Gijzel
• 19 uur: friet met stoverij aan het
zaaltje (enkel voorverkoop, max. 250
plaatsen); kaarten kosten 9 euro en
zijn te koop bij de kermisvrienden of
bij Geert De Landsheere: 
tel. 0474 41 64 68
geert.delandsheere@pandora.be
• 20 uur: optreden van de
Chaotenband uit Oberkirch
(doorlopend op verschillende 
plaatsen op de kirmesse)
• 21 uur: optreden Pure 4 Fun
(groot podium)
• 23 uur: café dansant
(zaaltje, einde om 3 uur)
> zondag 28 augustus:
• Van 10 tot 18 uur: rommelmarkt en
straatanimatie - garageverkoop.
Iedereen kan meedoen van thuis uit.
Meer info bij de gezinsbond - afde-
ling Gijzenzele via tel. 09 362 09 76
of 09 362 01 46
• 12 uur: frituur aan het zaaltje door
juffen en ouderraad basisschool
• 13 - 18 uur: Babydoll kinderpaleis
aan het zaaltje (Gratis aangeboden
door de kermisvrienden , gezins-
bond en oudercomité school)
• 14 - 21 uur: cava-bar aan de rom-
melmarkt (t.v.v. wielercomité)
• 14 uur: kaboutershow
• 15 uur: optreden Rousse
(groot podium)
• 16.30 uur: optreden Mike Dreamer

op (groot podium)
• 18 uur: optreden van blindencaba-
ret Kloaver Viere (groot podium)
• 20 uur: optreden van 
The Old Friends (groot podium)
• 22 uur: optreden van Paul Severs
(groot podium)
• 23 uur: foute kermisparty in het
zaaltje
> maandag 29 augustus 
• 10 uur: zielemis ter nagedachtenis
van alle overleden parochianen
• 10.45 uur: kermismededelingen
van de ‘sjampetter’ op de roepsteen
• 12 uur: grote kermisbbq in het
zaaltje - kaarten kunnen ter plaatse
gekocht worden of bij Willy
Bockstaele (Hoogstraat 8)
• 14 uur: Gijzels kampioenschap
petanque aan het zaaltje (teams van
3 personen kunnen inschrijven van
12  tot 13 uur, 2 euro p.p.)
• 20 uur: travestieshow in het zaaltje
(iedere echte gijzenzelenaar komt
traditiegetrouw verkleed met hoed
en bril)
> dinsdag 30 augustus: optreden
van Kurt Burgelman (Biezebaaze)
aan café Klein Gijzel
Maar info? www.gijzenzele.be

Landelijke Gilde Oosterzele organi-
seert …
> zaterdag 30 juli: ‘Ostresele stapt’,
start vanaf 19 tot 20.30 uur aan
boomkwekerij De Moor
(Windekekouter 84), 8 euro voor
volwassenen, 6 euro in voorverkoop,
kinderen tot 5 jaar gratis

Wandelclub Land van Rhode orga-
niseert …
> zondag 17 juli:
midzomertocht in Vlierzele
> maandag 15 augustus:
ankertocht in Oosterzele
> zaterdag 24 september:
deliriumtocht in Melle
> donderdag 13 oktober:
donderdagtocht in St.-L.-Houtem
> zondag 13 november:
pannenkoekentocht in Oosterzele
> zaterdag 3 december:
Badlenghientocht in Balegem 
Meer info? www.landvanrhode.be

WTC-LBC De Zwervers organiseren …
> zondag 3 juli: 27ste barbecue van
11 tot 15 uur, in zaal Sint-Michael in
Sint-Lievens-Houtem. Kaarten bij
leden van De Zwervers of aan de
kassa.
> zaterdag 30 en zondag 31 juli:
20ste editie van de rochustochten

OKRA organiseert …
> dinsdag 19 juli: jaarlijkse dagreis
van OKRA Oosterzele naar
Scherpenberg. Deelnemen kost 49
euro (busreis, gids, middag- en
avondmaal inbegrepen). Inschrijven

bij Jenny, tel. 09 362 02 70 - Raoul &
Nelly, tel. 09 362 76 31 of Albert &
Christianne, tel. 0474 99 54 57
> vrijdagen 2, 9, 16 en 30 septem-
ber: verkeersopfriscursus voor iede-
re 55-plusser. Start telkens om 14
uur in De Kring (Dorp 3, Ooster ze -
le). Deelnemen kost 10 euro;
inschrijven kan bij Jenny
Meersschaut (OKRA Oosterzele),
Sint-Lievensstraat 17A in Gijzenzele,
tel. 09 362 02 70 of via
middenvlaanderen@okra.be

Vriendenkring 55-plus en maandag-
kaarters ‘De Watermolen’ organise-
ren …
> vrijdag 8 juli: daguitstap  met
stopplaatsen in Diksmuide,
Dranouter, Bailleul, Sint-Eloois-win-
kel. Beperkt aantal plaatsen; 60 euro
p.p. (ontbijt, busreis, middag- en
avondmaal en bezoeken inbegre-
pen). Vertrek in De Watermolen
(Balegem)

Ziekenzorg Scheldewindeke organi-
seert …
> dinsdag 5 juli: ontspanningsna-
middag met Dirk Bautersen en
Vanessa Chinitor in feestzaal ’t Open
Veld om 14.30 uur (Stationsstraat 114)
> zondag 11 september: ziekendag
+ viering 30 jaar Ziekenzorg
Scheldewindeke om 14.30 uur in de
refter van Vrije Basisschool
Scheldewindeke
> dinsdag 27 september: 
uitstap naar Sint-Pieters-Leeuw
Meer info?
Yvan De Lange, tel. 09 362 27 99

Ziekenzorg Oosterzele organiseert ...
> dinsdag 12 juli: halve
daguitstap/sneukeltoer naar de
Vlaamse Ardennen, 24 euro (alles
inbegrepen). Inschrijven bij de
bestuursleden of via 
tel. 09 362 65 72, voor 5 juli

KVG Oosterzele organiseert …
> zaterdag 9 juli: daguitstap naar
Voeren, deelnemen kost 47 euro
(gehandicapte leden betalen 42

euro). In deze prijs is de drank bij
het eten en bij de drankstop niet
inbegrepen. Inschrijven bij de
bestuursleden of via tel. 09 362 65 72 
en 09 362 78 12, voor 2 juli

Rode Kruis afdeling Oosterzele
organiseert …
> vrijdag 1 juli van 16.30 tot 19.30
uur: bloedinzameling - GILO
Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg
69 - 71
> vrijdag 30 september van 16.30
tot 19.30 uur: bloedinzameling -
GILO Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 69 - 71
Meer info? www.rodekruis.be

Windeekse groenbuiken organiseren …
• 1 t.e.m. 6 juli: kermis
Scheldewindeke
> vrijdag 1 juli: gratis kermisfuif in
tent Marktplein
> zaterdag 2 juli: - namiddag: fiets-
parcours voor jong en oud
- avond: kroegentocht

> zondag 3 juli: groot dorpsontbijt
met aperitiefconcert op Marktplein
> woensdag 6 juli: braderie met vie-
ring van 65 jaar Markt Windeke

Ploegfeesten Landskouter …
> zondag 11 september: ode aan
laatste boeren van Landskouter met
trouw reuzen Rie & Lea. Om 9.30
uur H. mis gevolgd door een volks -
toneel aan de kerk en huwelijksinze-
gening van het reuzenkoppel.
Vervolgens culinaire wandeling door
de velden van Landskouter met
begeleiding door fanfare
Scheldewindeke. Eindpunt hoeve

Callaert met feestelijk middagmaal
en in de namiddag dans en vertier
ter plaatse.
Meer info? noel.minnaert@telenet.be

KVLV Scheldewindeke organiseert …
> zondagen 3, 10, 17, 24, 31 juli - 7,
14, 21, 28 augustus - 4, 11, 18 en 25
september: nordic walking van 9.30
tot 11 uur
> woensdagen 6, 13, 20, 27 juli - 3,
10, 17, 24, 31 augustus: woensdag-
avondfietstocht met vertrek op het
Marktplein om 19.30 uur
> vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 juli: jaarlijkse fietsdriedaagse, dit
jaar naar Mechelen en omstreken
> donderdag 28 juli - 14.30 uur:
filmnamiddag voor senioren met
koffie en gebak  ‘The Kings Speech’
in decascoop Gent
> donderdag 18 augustus - 14.30
uur: filmnamiddag voor senioren
met koffie en gebak  ‘Black Swan’ in
decascoop Gent
> donderdag 15 september - 14.30
uur: filmnamiddag voor senioren
met koffie en gebak  ‘Rundskop’ in
decascoop Gent
> woensdag 21 september - 13.30
en 19 uur: Kookles ‘Koken in pak-
ketjes’; in zaal De Rots 
> dinsdag 27 september - 19.30 uur:
voordracht i.s.m. Landelijke Gilde
‘Een tuin met minder werk’; 
in zaal De Rots 
Meer info? 
www.kvlv-scheldewindeke.be

Let it happen organiseert …
> zaterdag 1 oktober: Willem
Vermandere in GC De Kring in
Balegem. Kaarten in VVK (café De
Klokke Balegem): 18 euro; ADK: 20
euro (max. 200 plaatsen). tickets en
info: info@letithappen.be
of tel. 0474 92 01 52

KVM Voor God en Vlaanderland
organiseert …
> zaterdag 2 juli - 17.30 uur: 
wandelconcert op kermis
Scheldewindeke
> zondag 4 september vanaf 11.30
tot 14 uur: eetfestijn in De Steenput
(Berg 11, Balegem)
Meer info? 
paul.devos@fulladsl.be

OOSTERZELE ACTIEF …

Meer info over deze 
en andere activiteiten via

www.oosterzele.be
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief 

en ontvang zo het meest recente 
gemeentelijke nieuws + activiteitenkalender. 

Meer info? Communicatieambtenaar Bianca De
Mulder via tel. 09 363 99 24 of info@oosterzele.be

Ben jij ook lid van een erkende Oosterzeelse vereniging? 
Wil je extra publiciteit maken voor jouw vereniging of activiteit? 

Maak dan zeker gebruik van volgende kanalen:
> Vernieuwde gemeentelijke website: je kunt er zelf de pagina
voor je vereniging beheren. De activiteiten van jouw vereniging

kunnen gepubliceerd worden in de kalender.
> Activiteitenkalender in de infokrant: de secretaris van de

adviesraad waaronder je vereniging ressorteert, bezorgt je tel-
kens de deadline voor het indienen van activiteiten

> Activiteitenkalender in de digitale nieuwsbrief
> Vermelding op digitale lichtkranten

Heeft je vereniging nog geen eigen pagina op www.oosterzele.be?
Vraag je gebruikersnaam en paswoord aan bij dienst Communicatie

& ICT via tel. 09 363 99 24 of info@oosterzele.be
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Onderwijs

Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet
opent vernieuwde GILO Scheldewindeke

Vrijdag 17 juni werd de vernieuwde Gemeentelijke Basisschool afdeling Scheldewindeke geopend in aan-
wezigheid van Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet. De eerste fase van de werken ving aan op
1 oktober 2009. De school heeft nu een nieuw blok bestaande uit twee kleuterklassen, een technische ruim-
te, keuken, sanitaire blokken en leraarslokaal. Verder kunnen de kinderen nu ook spelen in een afgesloten
speelruimte en overdekte speelplaats. In de klassen werd internet voorzien en in enkele lokalen maakten de
borden met krijt plaats voor digitale lesborden. Het vernieuwde gebouw werd ook uitgerust met zonnepane-
len. Vanaf 1 september 2011 zullen de leerlingen van het GILO Scheldewindeke deze nieuwe faciliteiten ten
volle kunnen benutten.
Meer foto’s vind je op www.oosterzele.be > wonen > onderwijs > Gilo Scheldewindeke

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

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

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

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

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

oosterzele@bibliotheek.be
Open

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

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

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

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

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

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

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

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

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

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

vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

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

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

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

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

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

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

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

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 20 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12.30 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

Mobiliteit & Verkeer
Werken module 10 

Aanpassing schoolomgevingen in Windeke 
De werken in Pelgrim, Marktplein en
Stationsstraat zijn afgelopen. Dit weg-
gedeelte van de gewestweg is grondig
aangepakt.
In een eerste fase zijn in de Sta -
tionsstraat de aanwezige nutsleidin-
gen vernieuwd en ondergronds ge -
bracht en is er een dubbel riolerings-
stelsel aangelegd. Het volledige weg-
vak kreeg ook nieuwe openbare ver-
lichting. Hierna is de weg aangepakt
over de volledige werfzone.
Om de verkeersveiligheid te verho-
gen, zijn een aantal infrastructurele
maatregelen toegepast:
• het versmallen van het wegprofiel

om de maximum snelheid van
30 km/u af te dwingen

• het aanleggen van ruime brede

trottoirs
• het inpassen van middengeleiders

en een verkeersplateau om de rij-
snelheid te breken

Deze maatregelen dragen bij tot het
creëren van een veilige schoolomge-
ving aan de Vrije- en de Ge meen -
telijke Basisschool.
Verkeersveiligheid is een zaak voor
iedereen. Daarom durven wij een
oproep te lanceren aan elke verkeers-
deelnemer: volg de verkeersregels en
hou rekening met elkaar, zeker met
de zwakke weggebruiker.
Wij zijn er zeker van dat we op deze
manier samen met alle inwoners van
deze schoolomgeving een veilige een
aangename weg kunnen maken voor
iedereen!

Veiligheid & preventie

Barbecue veilig deze zomer!
In de zomer worden de barbecues weer vanonder het stof gehaald. Genieten staat centraal: samen
bakken en braden, genieten van een glaasje wijn of een frisse pint, genieten van het gezelschap
van familie, vrienden en collega’s, …

Jammer genoeg is er ook een keerzijde aan het barbecueën. Ieder jaar komen er ongeveer 170
mensen op de spoedafdeling van een ziekenhuis terecht nadat ze gewond zijn geraakt tijdens het
barbecueën (Nederlandse Brandwondenstichting 2010). De meeste barbecue-ongevallen kun-
nen echter voorkomen worden door o.a. aanmaakblokjes te gebruiken. Om mensen bewust te
maken van de mogelijke gevaren van de barbecue bestaat er nu een website met heel wat tips over
een veilige voorbereiding, veilige aanmaaktips, bakken & opruimen, hygiëne en speciale aan-
dacht voor kinderen.

www.veiligbarbecuen.be


