
65+kaarten De Lijn afgeschaft?
In de media verschenen berichten dat de 65+ kaarten van De Lijn zou-
den afgeschaft worden. Tot nader bericht blijft deze kaart voor gratis
openbaar vervoer voor 65+ geldig. Binnen de lopende beheersovereen-
komst met de Vlaamse regering is De Lijn gevraagd om een aantal sce-
nario’s uit te werken om de kostendekking (het deel van de werkings-
kosten dat de reiziger zelf betaalt) te verhogen. De Lijn heeft daarvoor
een aantal scenario’s berekend en bezorgd aan Vlaams minister van
Mobiliteit Hilde Crevits. Binnen de Vlaamse regering zal men nu ver-
der onderzoeken welke scenario’s er eventueel in aanmerking komen.
www.delijn.be
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Zomerse sperperiode

Opnieuw parkconcerten zie pagina 5 Activiteiten
.................... zie pagina 7

Beste lezer

Voor je ligt de zomereditie van de infokrant. Deze

keer niet met een voorwoord door burgemeester of

schepen … Op zaterdag 14 juli start namelijk de

sperperiode voor de gemeente- en provincieraadsver-

kiezingen van 14 oktober 2012. De sperperiode is de

periode van drie maanden voor de verkiezingen,

waarin strengere regels gelden om te voorkomen

dat overheidscommunicatie gebruikt wordt om het

imago van een politicus of partij te beïnvloeden.

Omwille van deze sperperiode wordt het voorwoord

in deze editie niet geschreven door de burgemees-

ter of een schepen en zal in de komende edities ook

geen voorwoord meer verschijnen.

Zomer betekent buiten vertoeven, genieten van zon,

muziek, … Deze zomer kan je dat alles vinden in

Oosterzele! Denk maar aan de parkconcerten, de

vele activiteiten die de verenigingen organiseren, …

Voor een fijne zomervakantie kunnen kinderen tus-

sen 4 en 12 jaar terecht op de speelpleinwerking.

Een overzicht van wat je allemaal kan doen, lees je

verder. Sla er gerust ook eens de vrijetijdsbrochure

op na: je vindt die aan de balie van de gemeentelij-

ke gebouwen of op www.oosterzele.be

Verder in deze infokrant stellen we het project

‘Tracé Travak’ aan je voor: een onderzoek naar de

geschiedenis van het woon-werkverkeer in de streek.

De resultaten van het onderzoek zullen via een rei-

zende tentoonstelling in het najaar van 2013 te zien

zijn in alle gemeenten van het Land van Rode. We

houden je via dit kanaal zeker verder op de hoogte.

Wie www.oosterzele.be al eens bezocht, heeft onge-

twijfeld het digitaal loket opgemerkt. Via die weg

werkt ook Oosterzele mee aan de administratieve

vereenvoudiging. Met je e-id kan je via ons digitaal

loket - maar ook via dat van andere overheidsinstan-

ties - heel wat zaken van thuis uit aanvragen en

afhandelen. 

Vanzelfsprekend blijven we je graag verwelkomen in

onze gemeentelijke gebouwen. We wensen je graag

een fijne zomervakantie en een deugddoend verlof.

Informatieblad van het gemeentebestuur
Afgiftekantoor: 9860 Oosterzele
Toekenningsnummer P205516 - maandelijks
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Senioren

Ruiming wachtbekken 
staat garant voor een droge 
dorpskern van Balegem
In de jaren negentig kwam de dorpskern van Balegem (rond punt) ten
gevolge van hevige stortbuien volledig onder water te staan. De
Molenbeek kon de watervloed niet slikken en het water stroomde de
woningen binnen en veroorzaakte veel schade. Om dergelijke ramp -
scenario’s te vermijden, werd toen stroomopwaarts van de Molenbeek,
ter hoogte van de Broek een wachtbekken aangelegd om het water tij-
delijk te ‘stockeren’ zodat het nadien gecontroleerd kan afgevoerd
worden. 

Door erosie of het wegspoelen van de bovenste vruchtbare laag van de
bodem van hoger gelegen akkerlanden wordt zand, aarde, … door het
water meegenomen en afgezet in het wachtbekken waardoor de ber-
gingscapaciteit van het overstromingsgebied merkelijk vermindert. Dit
vraagt dan ook een gepast onderhoud, namelijk een regelmatige
ruiming van het wachtbekken. 

Om de bestemming van het geruimde slib te bepalen, werden stalen
genomen van de waterbodem en werden de nodige analyses uitge-
voerd. Na toetsing van de analyseresultaten aan de geldende normen
bleek dat de ruimingsspecie op de oever mocht gedeponeerd worden.
Aansluitend leverde OVAM een gebruikscertificaat af waaruit blijkt dat
ruimingsspecie mag gebruikt worden als bodem. 

De totale kostprijs voor deze operatie wordt geraamd op 60 000 euro.
De Gemeente doet dan ook een oproep om de erosie van landerijen
gelegen langs de bovenloop van de Molenbeek in te dijken. 

Milieu

Milieu & duurzaamheid

De afgelopen maanden merkt ILvA dat steeds meer mensen een grote
bio-afbreekbare zak van 140 liter in hun GFT-container hangen. Ver moe -
de lijk doet men dat om te vermijden dat de binnenkant van de GFT-con-
tainer vuil wordt. Deze grote biozakken bemoeilijken echter het compos-
teringsproces door hun omvang. Ze blokkeren de draaiende delen van
de voorbewerkingsmachines en zorgen dus voor productieproblemen. 

Daarom verbiedt ILvA vanaf nu het gebruik van deze zakken en zullen
GFT-containers waarin deze biozakken hangen niet langer geledigd wor-
den.

De kleine biozakjes van acht liter, die gebruikt worden in een biobakje in
de keuken, kunnen uiteraard wel nog in de GFT-containers worden
gegooid. 

GFT-containers waarin een biozak bevestigd is, worden niet meer geledigd. 

Grote bio-afbreekbare zakken die in 
GFT-container worden gehangen zijn niet toegelaten 

Vorming in de Bib, 
keuze te over
Volgende onderwerpen komen binnenkort aan bod: Initiatie in de
informatica • Internet bebruiken • Multimedia 1 en 2: Digitale
fotografie • Degustatie Franse wijnen • Omgaan met hooggevoe-
ligheid • Rouwen, hoe doe je dat? Als het rouwrumoer is verstomd
• Actief kunstkijken

Meer info op bladzijde 8.

!

Kriebelplezier
Speelpleinwerking voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. Onder begelei-
ding van monitoren beleven zij een
fijne zomer! Hoe en wanneer deze
zomer? Om deel te nemen aan de
speelpleinwerking hoef je – op
twee uitzonderingen na -  niet voor-
af in te schrijven.

Lees alles op bladzijde 3



werken, pendelen ze nu naar het
werk. Tijdens de Golden Fifties en
Sixties is er de komst van Koning
Auto. De E40 wordt aangelegd en
doorkruist het Land van Rode.

Tentoonstelling
Met Tracé Travak wil de Erfgoedcel
Viersprong Land van Rode deze ge -
schiedenis in kaart brengen. Ge du -
rende twee jaar zal projectmedewer-
ker Lien Ceûppens in samenwerking
met de heemkundige verenigingen
en sympathisanten dit deel van de lo -
ka le geschiedenis van onder het stof
halen. De resultaten van het onder-
zoek worden in een interactieve rei-
zende tentoonstelling gegoten. Ver -
schillende activiteiten kondigen de
komst van de tentoonstelling in jouw
gemeente aan.

Bouw mee aan onze geschiedenis!
Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode is op zoek naar getuigen en ar -
chiefstukken. Heb je zelf of iemand
uit jouw familie de campagne in
Frankrijk gedaan? Werkte je bij de
spoorwegen of buurtspoorwegen in

de streek? Heb je de gyrobus nog hel-
pen vooruit duwen? Kan je honderd-
uit vertellen over de komst van de
E40 of de ringvaart? Ook foto’s en
andere archiefstukken die over deze
onderwerpen getuigen zijn meer dan
welkom. Kan je hierover getuigen of
heb je archiefstukken, laat dan zeker

van je horen en bouw mee aan de
geschiedenis van je buurt, gemeente
en streek. Alle informatie is van harte
welkom in het Erfgoedhuis (Sint-An -
toniusplein 10 9860 Oosterzele), via
09 363 88 53 
of lien.ceuppens@4sprong.be.

Tracé Travak
Dit jaar viert de spoorlijn Gent-
Geraardsbergen haar 145ste  verjaar-
dag. De komst van de stoomtrein
betekent de start van een nieuw tijd-
perk voor de inwoners van Melle,
Merelbeke, Oosterzele en Sint-
Lievens-Houtem. Ge du rende 100

jaar worden mensen mobieler en
kunnen ze zich verder en verder ver-
plaatsen door de intrede van trein,
tram, fiets en auto. Het dagelijks
leven van onze voorouders verandert
grondig. Waar mensen tot diep in de
19de eeuw nog naar de stad verhuis-
den om er in de textielfabrieken te

Bibliotheek
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Uit de oude doos

Herken jij iemand op de foto?
Deze foto geeft een sfeerbeeld van hoe het kruispunt Pelgrim - Spiegel
- Windekekouter in Scheldewindeke er anno 1900 uitzag. Wij zijn op
zoek naar inwoners die zich nog kunnen herinneren wie op deze foto
staat. Heb jij een aanwijzing voor ons? Laat het ons weten via
info@oosterzele.be, tel. 09 363 99 24 of per post naar ‘Dienst
Communicatie & ICT’ t.a.v. Bianca De Mulder, Dorp 1, 9860
Oosterzele.
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Erfgoedcel brengt geschiedenis pendelaars in beeld

Pendelaars Land van Rode onder de loep
In februari ging bij de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode het project ‘Tracé Travak’ van start. Het project onderzoekt de geschiedenis van het woon-werkverkeer in de
streek. Elke werkdag pendelen duizenden mensen met de auto, de fiets, de bus of de trein vanuit hun gemeente naar het werk. Maar is dat altijd zo geweest? In een eeuw
tijd veranderde het leven in het Land van Rode door de komst van trein, tram, fiets en auto. Het project onderzoekt welke invloed deze veranderingen hadden op het dage-
lijks leven vroeger en nu. De resultaten van het onderzoek zullen via een reizende tentoonstelling in het najaar van 2013 te zien zijn in alle gemeenten van het Land van Rode.

Op ontdekkingsreis tussen de bijen! 

Tijdens de Bioweek (2 juni tot en met 10 juni) stonden bioproducten centraal.
Biologische landbouw is een teeltwijze met respect voor de natuur. Dikwijls wordt
hiervoor teruggegrepen naar traditionele methoden in combinatie met moderne
duurzame technieken. De imker is hiervan een goed voorbeeld en ook in Oosterzele
hebben we een aantal van deze vakmensen. Maurice De Waele, imker in hart en
nieren, was bereid om de geïnteresseerden onder te dompelen in de wondere wereld
van de honingbij. Ongeveer 55 mensen waren aanwezig op zaterdag 9 juni en
luisterden er geboeid naar zijn verhaal over de werksters, de koningin, de darren,
koninginnenbrij, uitzwermen, … In de bijenkasten kon men alles van dichtbij
bekijken. Afsluiten gebeurde met een honingproeverij en glaasje biowijn. 

Imker Maurice De Wae le
vertelt gepassioneerd over
de wereld van de bijen.

Amsterdam heeft een
van de be langrijkste en
gaafste historische stads-
kernen van Europa. Ka -
rak te ris tiek voor het
Amsterdamse stads ge -
zicht zijn de als woonhui-
zen gebouwde grachten-
panden. De concentri-
sche grachten worden
doorsneden door smalle
ra diaalgrachten en straten waarlangs
de 17de en 18de eeuwse woonhuizen
het monumentale aspect van Am ster -

dam bepalen.
De provincie Drenthe is
het groene hart van
Nederland. Het Drentse
landschap bestaat over-
wegend uit een samen-
spel van bossen, heide-
velden, weiden en akkers
daarin liggen gezellige
stadjes en verstilde dor-
pen. 

Graag vooraf in schrijven 
via 09 362 81 17 of 
bibliotheek@oosterzele.be

Koffie+ op maandag 24 september 2012 

Amsterdam en Drenthe 
door Jos Storms

Postkaart Archief Daniël Van Heegde

Erfgoed
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Cultuur

ARTUA Kunst en actualiteit
ARTUA is een initiatief van het vroegere O.K. ’95 (de nieuwe naam
wordt binnenkort bekend gemaakt) maar kreeg al snel versterking van
kunstenaars van ver buiten de gemeente Oosterzele. 

ARTUA is een overzicht van vier seizoenen actualiteit gebracht door
een kleine groep creatieve mensen. Hoe hebben zij een bepaalde
periode in hun leven ervaren, welke emoties riep dat bij hen op en hoe
zijn ze daar als kunstenaars mee omgegaan.  Deze kunstzinnige kijk op
de actualiteit werd begeleid door twee curatoren en zo’n twintig schrij-
vers - niet van de minste - schreven over dezelfde thema’s inspirerende
teksten. 
Een greep uit de schrijversnamen:  Eva De Roovere, Herman Van
Rompuy, Jef Vermassen, Willy Van Poucke, Stash, Rudy Soetewey,
Walter De Meyere, Bob Van Laerhoven, Leen Persijn, Kevin Valgaeren,
Paul Jacobs … De kunstwerken worden voor het eerst aan het publiek
getoond op Bruisend Balegem. ARTUA is vanaf dan ook een uniek en
onvergetelijk boek. Het boek wordt zeer verzorgd uitgegeven door de
gekende uitgeverij Snoeck (vroeger in Gent, nu in Kort -
rijk).Kwaliteitsvol offset drukwerk. 21 X 26 cm. 120 pagina’s. Met gela-
mineerde cover. 
Prijs: 22,50 euro.

Op 14 en 15 augustus is er in het parochiaal centrum Balegem en van
1 september tot 31 oktober in Het Pand, Onderbergen (Gent) de ten-
toonstelling ‘ARTUA - een kunstzinnige kijk op de actualiteit’. Met de
kunstenaars: Germain Beeckman, Aster Cammaert, Dimitri Cambier,
Wim Carrette, Guido Coppens, Lies Daenen, Martine De Cuyper,
Nadine De Lange, Luc Deleu, Claude Dendauw, Veerle De Vos, Joke
Devynck, Lucy Elliott, Julien Moreels, Irmine Remue, Arne Reynaert,
Karel Rydant, Luc Standaert, Alexis Stoelen, Lucienne Uytterhaegen,
Noël Van den Brulle, Luc Vanderbeken, Greta Van Doorneveldt,
Ronny Van Twembeke en Nadine Weyts.

Jeugd

Tijdens heel wat zomernamidda-
gen kunnen kinderen van 4 tot 12
jaar zich uitleven op het speel-
plein. Onder begeleiding van en -
thousiaste monitoren beleven zij
een fijne zomer!

Wanneer kan je naar het 
speelplein komen?
- 3 tot en met 6 juli
- 9 tot en met 13 juli
- 16 tot en met 20 juli
- 6 tot en met 10 augustus
- 13 tot en met 17 augustus
- 20 tot en met 24 augustus
- 27 en 28 augustus

De speelpleinwerking is gesloten
op maandag 2 juli en woensdag 15
augustus. Van zaterdag 21 juli tot
en met zondag 5 augustus is de
sporthal gesloten en is er geen
speelpleinwerking. De laatste speel -
pleindag is dinsdag 28 augustus.
Van 29 tot en met 31 augustus is er
geen speelpleinwerking.

Om deel te nemen aan de speel-
pleinwerking hoef je niet vooraf
in te schrijven. De dag zelf kan je
inschrijven van 13 tot 13.30 uur.
Tussen 17 en 17.30 uur is de speel-

pleinwerking gedaan en worden
de kinderen opgehaald.
Wanneer is het wel verplicht voor-
af in te schrijven voor de speel-
pleinwerking?

-Indien je in de voormiddag deel-
neemt aan een sportkamp en je ’s
middags wilt blijven eten om in de
namiddag deel te nemen aan de
speelpleinwerking.

-Indien je van de buitenschoolse
kinderopvang komt en wilt deel-
nemen aan de speelpleinwerking.
Een namiddag vol plezier op het
speelplein kost 1,5 euro.

Gedeeltelijke terugbetaling 
vakantieopvang
Bij heel wat ziekenfondsen kan je
een gedeeltelijke terugbetaling
aanvragen voor de vakantieop-
vang van je kind. Vraag een for-
mulier bij je ziekenfonds en
bezorg het tijdens de zomervakan-
tie bij dienst Kind & Jeugd of
Sport

Tijdens de week van 3 tot 7 sep-
tember zullen de formulieren
ingevuld klaarliggen aan het ont-
haal van de sporthal.

Een zomer vol kriebelplezier!

Varia

De burgemeester kookte
Op zondag 3 juni l.l. kookte de burgemeester ‘balletjes in tomatensaus’
voor het goede doel. Een 150-tal eters zakte af naar het Marktplein van
Scheldewindeke. De opbrengst van deze organisatie gaat integraal naar
‘Acres of hope' dat zich inzet voor hulpbehoevende kinderen in
Liberia.

Een fotoverslag van deze activiteit kan je vinden op 
http://www.oosterzele.be/Vrijetijd/Actueel/Fotoboek.aspx 

Meer info
bij Elise Lippens, 
dienst Kind & Jeugd 
in de sporthal
tel.: 09 362 48 92 
elise.lippens@oosterzele.be
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Burgerzaken

Steeds meer administratieve
vereenvoudiging dankzij de eID

Schadevergoeding
voor reispas

Een oudere persoon die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt,
heeft recht op een IGO. Na onderzoek van het huidige inkomen moet dat
leiden tot een minimuminkomen. 
Wie minstens 65 jaar oud is en in België verblijft kan een IGO krijgen.
Bovendien moet men Belg zijn of rechten op een Belgisch pensioen opge-
bouwd hebben. Het IGO moet 65-plussers behoeden voor armoede. Voor
wie alleen woont bedraagt het maximaal 972,39 euro per maand. Voor wie
samenwoont is dat hoogstens 648,26 euro per maand. (index van 1 februari
2012).
Bij de berekening van het IGO wordt rekening gehouden met de bestaans-
middelen van alle gezinsleden. Voor OCMW-steun en gehandicaptensteun
geldt een vrijstelling. Pensioenen, beroepsinkomen als werknemer en het
bezit van een woning worden slechts voor een deel meegeteld.
Beroepsinkomsten als zelfstandige, onderhoudsgelden, sociale uitkeringen
en renten tellen wel volledig mee.

Bij een pensioenaanvraag wordt automatisch het recht op een IGO onder-
zocht. Wie ook in aanmerking denkt te komen, kan het tevens aanvragen bij
de dienst Burgerzaken of rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meer informatie:
Dienst Burgerzaken, Dorp 1, Oosterzele (tel. 09 363 99 20)
Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel
(gratis tel. 0800 502 46) www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/igo

Inkomensgarantie
voor ouderen (IGO)

De elektronische identiteitskaart
of eID is ingevoerd in 2004. De
toepassing Mijn Dos sier was een
van de eerste eID-toepassingen
waarbij het mogelijk was door
middel van je elektronische iden-
titeitskaart je eigen gegevens te
raadplegen in het Rijksregister.
Mijn Dossier bestaat sinds augus-
tus 2004. Met Mijn Dossier kan je
bepaalde attesten (bv. attest van
gezinssamenstelling, bewijs van
leven, ...) afhalen en hoef je hier-
voor niet meer naar het gemeen-
tehuis. Het gebruik van de Mijn
Dossier-toepassing is elk jaar sterk
gestegen. Van 72 375 consultaties
in 2006, over 186 301 in 2008 tot
281 384 in 2011.

Je vindt Mijn Dossier via:
https://mijndossier.rrn.fgov.be

Het voorbeeld van Mijn Dossier

werd al snel gevolgd door andere
organisaties die gelijkaardige toe-
passingen hebben ontwikkeld. Zo
kan je met behulp van je eID ook
je dossier bij je ziekenfonds online
raadplegen. Alle ziekenfondsen
bieden deze mogelijkheid. 
Ook de Federale Overheids dienst
Financiën heeft verschillende toe-
passingen die gebruik maken van
de eID. Veruit de meest bekende
is Tax-on-Web. Online je belas-
tingsformulier invullen biedt heel
wat voordelen in vergelijking met
de papieren versie. Het gaat snel-
ler, heel wat bedragen zijn al voor-
af ingevuld, de termijn die je hebt
om aangifte te doen is langer en je
moet je niet meer verplaatsen
naar het belastingskantoor. Het
aantal Tax-on-Web gebruikers is
de afgelopen jaren dan ook sterk
gestegen. Van de 6 miljoen aangif-
ten die de FOD Financiën jaarlijks

ontvangt, werd in 2011 ruim de
helft via elektronische weg inge-
diend. Een derde van de elektro-
nisch ingediende belastingsaan-
giften gebeurt door de burger.
Meer dan de helft van hen heeft
dat gedaan met behulp van de
eID.

Met de invoering van het digitaal
loket heeft ook de Ge meente
Oosterzele zijn dienstverlening
toegankelijker ge maakt. Met je
eID kan je als inwoner van
Oosterzele ge bruik maken van
een reeks diensten zonder een
verplaatsing te moeten maken
naar het gemeentehuis. Je kan er
bovendien van thuis uit de voort-
gang van je vraag opvolgen.

Meer informatie:
www.oosterzele.be en
my.belgium.be

Is je reis in de war gelopen omwille van een defecte reispas? Als je daar-
door schade hebt geleden kan je een schadevergoeding vragen.
Tengevolge van een productiefout kan het gebeuren dat je reis niet is
verlopen zoals voorzien. Het kan ook dat je meent daardoor schade te
hebben geleden: je moest je vertrek uitstellen of annuleren, je moest in
het buitenland blijven in afwachting van een nieuwe reispas of je moest
je reis onderbreken en naar huis terugkeren. In die gevallen kan je bij
de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een vergoeding vra-
gen voor de geleden schade. Meer info daarover krijg je bij dienst
Bevolking (Mia Immegeers - tel. 09 363 99 23) of op
www.schadevergoedingpaspoort.be.

Herdenking overledenen in
Landskouter en Gijzenzele

Onderwijs

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Even voorstellen
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) is een instelling voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) met beperkt
leerplan (naschools). Het schoolbestuur is het stadsbestuur van Zottegem, met een filiaal in Oosterzele. Als hoofddoelstelling wil-
len we jeugd en volwassenen zichzelf laten ontdekken 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 woordkunste-
naars opleiden die - tijdens en na hun opleiding aan de academie - deel kunnen uitmaken van allerlei culturele verenigingen bin-
nen de stad of in de streek. Op die manier 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 diegenen onder hen die
van hun hobby een beroep willen maken de kans geven zich degelijk voor te bereiden op het hoger kunstonderwijs.
Volgens richtlijnen van het ministerie van Onderwijs mogen we in het filiaal Oosterzele geen lessen aanbieden aan hogere graden
en aan volwassenen. 

HET VOLLEDIGE AANBOD 
Studierichting muziek
Lagere graad (vier 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.
Volwassenen kunnen ook vanaf
het eerste jaar (L1) kiezen voor
elektrische gitaar, basgitaar en
jazz-piano. Voor jongeren (12+)
wordt een aparte cursus AMV
ingericht. 
• instrument, stemvorming of
zang: na 1 jaar A.M.V
Instrumenten: accordeon - alt-

hoorn - altviool - bariton - bugel -
cello - contrabas - dwarsfluit (pic-
colo) - fagot - gitaar - harp - hobo -
hoorn - klarinet - orgel - piano -
saxofoon - slagwerk - stemvorming
- trombone - trompet - tuba - viool
- zang 
Middelbare graad (drie jaar)
• A.M.C.(Algemene Muziekcul tuur)
• keuze uit samenspel, begelei-
dingspraktijk of koor
• instrumenten, stemvorming of
zang
Bijkomende opties in de middel-
bare graad:
• A.M.T. (algemene muziektheorie)
• A.M.C./LP (algemene muziek-
cultuur, Luisterpraktijk), speciaal

voor volwassenen Muziekbelui -
steren, twee uren per week, geen
muzikale voorkennis vereist.
Hierbij worden heel wat uitstap-
pen ingericht naar opera, Bozar,
... zie het aanbod op
www.zottegem.be
Hogere graad (drie jaar)
• instrument of zang
• keuze uit instrumentaal of vocaal
ensemble, begeleidingspraktijk 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 Vor -
ming): één lesuur per week
Middelbare graad (3 jaar)
• voordracht + dramatisch expressie

vanaf M3 toneel
• volwassenen vanaf 15 jaar: keuze
uit toneel, voordracht of welspre-
kendheid
Hogere graad (3 jaar)

Keuze uit Voordracht, Toneel en
Welsprekendheid.

Studierichting dans
Lagere graad (vanaf 6 jaar) klassie-
ke dans (ballet) voor jongens en
meisjes 
• Algemene Artistieke Bewegings -
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

Verspreid over de deelgemeenten beschikt Oosterzele
over acht begraafplaatsen. Ze zijn betrekkelijk klein en
sommige kampen met plaatsgebrek. Daarom moeten
oudere graven soms noodgedwongen wijken voor de
laatste rustplaats van recent overleden inwoners. Dat
wordt evenwel met het grootst denkbare respect uitge-
voerd. Wanneer een graf verwijderd wordt, wil dat niet
zeggen dat onze gemeenschap deze inwoners zou ver-
geten. Op de begraafplaatsen van Landskouter en
Gijzenzele plaatste het gemeentebestuur alvast herden-
kingsborden met de namen van deze overledenen.
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Zomer in Oosterzele

Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans:
Firmin Bogaertstraat 12, 
9620 Zottegem
receptie: tel. 09 364 64 36
secretariaat: tel. 09 364 64 35
directie: tel. 09 364 64 38
fax 09 367 01 86 
www.zottegem.be
secretariaat.samwd@zottegem.be

Filiaal Oosterzele: Dorp 48-50
(IZOO), 9860 Oosterzele
tel. 09 363 76 30
www.oosterzele.be
muziekschool@oosterzele.be. 

Inschrijvingen schooljaar 
2012-2013

SAMWD Zottegem
Van vrijdag 29 juni t.e.m.
woens dag 4 juli 2012
Van maandag 27 augustus
t.e.m. zaterdag 29 september
2012
Openingsuren: van 14 tot 19 uur,
op zaterdag van 9 tot 11.30 uur.
Filiaal Oosterzele
Op woensdag 5 september 2012
tussen 13 en 19 uur op het
secretariaat.
SIS-kaart of ID niet vergeten!
Leerlingen van Oosterzele kun-
nen ook in Zottegem inschrijven.

Bijna uit de steigers
Voor wie regelmatig langs de Windekekouter passeert, is het geen
nieuws: de werken aan het gemeenschapscentrum schieten goed op.
De feestelijke opening is voorzien voor zaterdag 1 en zondag 2 sep-
tember!

Een klein, maar enthousiast GC-team (we stellen iedereen binnen-
kort wel eens voor) legt momenteel de laatste hand aan het feestpro-
gramma. Veel kunnen we er nog niet over kwijt, maar dat het een
FEEST wordt voor alle leeftijden staat nu al vast. We zullen overigens
in datzelfde weekend ook het programma voor komend seizoen
bekend maken. 
Redenen genoeg dus om 1 en 2 september in vet aan te duiden in
jullie agenda.
We kijken uit naar jullie komst!

VRIJWILLIGERS gezocht …
Geen voorstellingen zonder vrijwilligers … 
Begint het te kriebelen als je al dat cultureel geweld ziet? Zin om een
handje toe te steken? Zowel bij grotere projecten als in de dagelijkse
werking van GC De Kluize ben je meer dan welkom. Er is voor elk
wat wils: helpen op voorstellingen, tickets scheuren, achter de scher-
men helpen … Alles kan! In ruil ontvang je een vrijwilligersvergoe-
ding en geniet je de eeuwige dank en persoonlijke roem in GC De
Kluize kringen.

Meer weten? Mail naar els.vannieuwenhove@oosterzele.be of geef een
belletje op 09 363 88 54.

Goesting? Niet twijfelen, gewoon doen!

Onderwijs
Tarieven Stedelijke Acade -
mie voor Muziek, Woord en
Dans 
Het inschrijvingsgeld wordt vast-
gelegd bij ministerieel besluit en
bedraagt 60 euro van 6 tot en met
17 jaar en 197 euro vanaf 18 jaar.
Sociale tarieven (39 en 114 euro)
voor meerdere leerlingen uit één
gezin, gelijktijdige inschrijving
aan een instelling voor beeldende
kunsten, werkloosheid, invalidi-
teit, studenten met recht op kin-
derbijslag ...
Buiten het lesurenpakket ons toe-
gekend door het ministerie, orga-
niseert de stad Zottegem ook ini-
tiatielessen:

Initiatielessen muziek voor kinde-
ren vanaf 6 jaar (eerste leerjaar).
Zingend - en spelenderwijs maken
ze kennis met ritmiek, beweging,
toonhoogte, kleur. De kinderen
ontdekken de mogelijkheden van
hun eigen stem en ontwikkelen
hun gehoor. Ze werken met Orff-
instrumenten en maken kennis
met alle andere muziekinstru-
menten;

Vioolinitiatie: vanaf 5 jaar, hier
wordt volgens de Suzuki-methode
gewerkt.

Kleuterdans voor kinderen vanaf
4 jaar. De allerkleinsten ontdek-
ken hun eigen lichaam door te
bewegen en te dansen. Coördi -
natie, souplesse, verbeelding en
expressie zijn hier sleutelwoor-
den.
Voor de initiatiecursussen en
kleuterdans en vioolinitiatie be -
taal je 75 euro voor het volledige
schooljaar (tweede kind 50 euro). 

Muziekbibliotheek
Je kunt ca. 1 500 boeken en parti-
turen ontlenen uit de muziekbi-
bliotheek. Dezelfde voorwaarden
en werkwijze als in de stadsbiblio-
theek Zottegem. Het bestand kan
geraadpleegd worden in de aca-
demie.

Openingsuren: maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag van 14
tot 18 uur.

Je kan ook online opzoeken via:
http://www.zottegem.net/webo-
pac/vubis.csp

Instrumentenuitleendienst
Tegen democratische prijzen kun-
nen alle leerlingen een instrument
ontlenen (blaas- en strijkinstru-
menten, enkele kleine gitaren).

Gijzel kirmesse …
vrijdag 24 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 - de grote openingsparty van Gijzel-kirmes-

se. meer info op www.jeugdhuisplectrum.be

zaterdag 25 augustus
14 uur: Doorlopend Bella Boe hoeve-ijs te verkrijgen aan de kerk
15 uur: Wielerwedstrijd voor elite zonder contract - info en inschrijvingen in het zaaltje vanaf 13 uur
18 uur: Prijsuitreiking wielerwedstrijd in café Klein Gijzel
19 uur: Friet met stoverij eetfestijn aan het zaaltje  (enkel voorverkoop, max. 250 plaatsen) -

kaarten 10 euro bij de kermisvrienden of Geert De Landsheere - 0474 41 64 68 -
geert.delandsheere@pandora.be

21 uur: Optreden You TOO tribute band op groot podium -  ode aan de legendarische
groep U2

22.30 uur: Optreden Pure For Fun op groot podium - de meest succesvolle coverband uit
eigen streek

23 uur: Praat- en danscafé in het zaaltje - met dj Geert 

zondag 26 augustus
10-18 uur: snuffelen in Gijzenzele:

- Rommelmarkt en straatanimatie.
- Garageverkoop: Iedereen kan meedoen van thuis uit! Meer info: gezinsbond - afde-
ling Gijzenzele - 09 362 09 76 of 09 362 01 46 of fernand.berckmoes@gmail.com
(inschrijven tot 20 augustus)

10-18 uur:  ‘Gijzenzele … kies voor lijst 2! Weg met zwendelaars, lamzakken, bloedzuigers …’
Tentoonstelling over de verkiezingen in Gijzenzele in GC de Mannekesschool
een organisatie van het Gijzels Genootschap van de Kerkuil

11 - 18 uur: Cavabar aan de rommelmarkt - t.v.v. het wielercomité
12 uur: Frituur aan het zaaltje door juffen en ouderraad IBOE wijkschool
12 - 18 uur: kinderanimatie met megareuze springkasteel en schminkstand - gratis aangebo-

den door de kermisvrienden aan het zaaltje 
14 uur: Bobo’s Bibedi Babedi Boe show op het groot podium - een mengeling van zang,

dans, spel en komisch goochelen voor onze allerkleinsten. 
15 uur: Mega Cindy op het groot podium
16 uur: Bobo’s Bibedi Babedi Boe show vervolg van de show
17 uur: Nicky op het groot podium
17 uur: Frituur aan het zaaltje door juffen en ouderraad IBOE wijkschool
20 uur: The Old Friends op het groot podium
22 uur: Yves Segers op het groot podium - afsluiter van de kermis
23 uur: Foute kermisparty in het zaaltje - kermisambiance voor jong en oud met dj Geert

maandag 27 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 nog ter plaatse aangekocht worden

of bij Willy Bockstaele, Hoogstraat 8
14 uur: Stratenpetanque aan het zaaltje - teams van 3 personen per straat kunnen inschrijven

vanaf 13 uur, 2 euro per persoon
20 uur Korttoneel “‘k eit were zitten” in het zaaltje - een unieke en eenmalige ver-

toning uit “home de blauwe duif”, volgens  traditie komen de echte
Gijzenzelenaars verkleed met hoed en bril!

21 uur Optreden van Salim Seghers in het zaaltje - gratis toegang

dinsdag 28 augustus
15 uur: Wielerwedstrijd voor junioren - info en inschrijvingen in café Klein Gijzel

vanaf 13 uur
18 uur: Prijsuitreiking wielerwedstrijd café Klein Gijzel
20 uur: Afsluiten van de kermis in café Klein Gijzel WWW.GIJZENZELE.BE

GC De Kluize
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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 kunt uw klachten, problemen of suggesties melden via fax (gemeente > 09
362 49 33 - ocmw > 09 362 40 92), via e-mail (gemeente > info@oosterzele.be -
ocmw >  marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be) 
of via het digitaal loket dat u vindt op www.oosterzele.be of www.ocmwoosterze-
le.be. Meer info over klachtenbehandeling op www.oosterzele.be

Let wel: anonieme meldingskaarten worden niet behandeld.

Meldingskaart

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 melding of uw klacht 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

Milieu & duurzaamheid

Iedereen kent wel het spreekwoord: beter een goede buur dan een verre vriend. Een goede relatie met de buren,
maakt het leven een stuk aangenamer. Soms kan je echter gestoord worden door de bezigheden van je buur. We
kunnen klagen over de hinder van onze buren, maar het is tegelijk niet slecht om eens in eigen boezem te kijken
of we zelf ook goed bezig zijn.

Wat een lawaai!
Burenlawaai is na het verkeer de
meest voorkomende vorm van ge -
luidshinder. Deze overlast kan zor-
gen voor slapeloosheid, stress en
over vermoeidheid. Maar een deel
van deze problemen kunnen we
voorkomen. 
• Gras maaien wanneer de buren

bezoek hebben op hun terras, of
luide muziek opzetten als hun
kinderen examenperiode heb-
ben, kan je makkelijk vermijden.

• De televisie moet niet altijd even
luid staan of zet hem zeker niet
tegen de gemeenschappelijke
muur met de buren. 

• Hou je van luide muziek, dan is
een koptelefoon wel een goede
oplossing. Je kan genieten zon-
der anderen te storen.

• Bij een tuinfeest kan je het best
je buren op voorhand waarschu-
wen of ze uitnodigen.

Wat is die geur?
Geur stopt niet bij de tuingrenzen.
Na een zware werkdag gezellig in
de tuin zitten doe je het liefst in
een aangenaam ruikende omge-
ving. Afval dat in de tuin blijft lig-
gen kan zorgen voor een onaange-
name geur. Zorg ervoor dat je tuin-
en keukenafval op een correcte
manier composteert. Draag zorg
voor je huisdieren zoals kippen of
ganzen in je tuin. Als je niet vol-
doende tijd hebt om ze te verzor-

gen, begin er dan niet aan. Rook is
ook een onaangename geur in de
tuin. Het verbranden van afval is
dan ook verboden. Planten gaan
stuk van de rook en de was bij de
buren aan wasdraad krijgt een
rookgeur. 

Is het nu dag of nacht?
Dag en nacht wisselen elkaar al
eeuwenlang af. Dit is de natuurlijke
gang van zaken en het is ook ideaal
voor een gezonde nachtrust. Pro -
beer dus verlichting in de tuin
steeds naar je eigen domein te rich-
ten en gebruik liever verlichting

met een bewegingsdetector. Denk
steeds goed na over de plaatsing
van de verlichting en laat ze niet bij
de buren binnenschijnen.

Vaak is hinder van buren geen
kwestie van slechte wil, maar eer-
der een gevolg van nonchalance.
Mensen beseffen dikwijls niet dat
ze hinder veroorzaken. Na een
goed gesprek willen ze vast wel
rekening met je houden! 

Meer informatie over het thema hin-
der vind je op 
www.lne.be/themas/hinder-en-risicos

Je buren, je vrienden? 

De gemeenteraad sprak zich in zitting van 30 mei uit over de definitieve aan-
vaarding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Groot Bewijk’. Op 25 janu-
ari 2012 keurde de gemeenteraad dit RUP voorlopig goed, waarna het in open-
baar onderzoek ging. De Oost-Vlaamse deputatie gaf een gunstig advies voor
het RUP ‘Groot Bewijk’ met de vraag om het fietspad dat in het RUP voorzien
wordt langs de spoorweg, een zo recht mogelijk tracé te laten volgen. Dit vormt
geen probleem aangezien dit volledig kadert binnen de visie van het college van
burgemeester en schepenen en de strijd om langsheen de spoorweg een lange-
afstandsfietspad te kunnen realiseren tussen Zottegem en Melle. De Vlaamse
overheid gaf een gunstig advies zonder opmerkingen. De Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) boog zich over het inge-
diende bezwaar en de adviezen en gaf zijn eindadvies in de zitting van 23 april
2012. De gemeenteraad volgde het advies van de GECORO m.a.w. er zal reke-
ning gehouden worden met de opmerking rond de inplanting van het fietspad.
De gemeenteraad keurde dit RUP - rekening houdend met het geformuleerde
advies van de GECORO - integraal goed. Het voorgestelde onteigeningsplan
wordt niet aan het dossier toegevoegd aangezien de Gemeente intussen eige-
naar geworden is van alle percelen binnen de perimeter van het RUP. Het
bestuur dankt hiervoor alle eigenaars en pachters voor hun medewerking.

Uit de gemeenteraad
RUP ‘Groot Bewijk’ aanvaard
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Activiteitenkalender

Vijf jaar Windeke Kermis ...
Vrijdag 29 juni t.e.m. woensdag 4 juli
> vrijdag 29 juni: gratis optredens
• 18.30 uur: de Jeuk Liveband for kids
• 21 uur: optreden van lokale cover

band ‘De Marcels’
• 22 uur: get ready
• 23 uur: Bart Kaëll
Aansluitend traditionele kermisfuif
met dj William
Voor andersvaliden wordt er op vrij-
dagavond een speciaal plekje voor-
zien. Reserveren kan  bij Hilde Van
den Bulcke, tel. 09 362 57 25 
• Vanaf 19 uur: biljarttoernooi in café
One four Seven
> zaterdag 30 juni:
• 15 uur: kinderanimatie en een wan-
deling voor de ouders. Kinderen kun-
nen inschrijven aan 2,50 euro - café
One four Seven
• Tussen 14 - 16.30 uur in café ’t Hof
van Vlaanderen: inkorvingen voor de 
kermis- en gratis duivenvlucht uit Noyon
• 17 uur: De ‘herboren’ Groenbuikreus
zal weer door de straten van
Scheldewindeke flaneren o.l.v.
Fanfare Voor God en Vlaanderland.
• Vanaf 21.30 uur Kroegentocht in
acht café’s met in elk café gratis
optredens. Vervoer per bus (tot 2.30
uur) op voorwaarde dat de deelne-
mers een consumptiekaart hebben.
Een kaart kost 10 euro incl. gratis
consumptie in elk café + shuttlebus.
> zondag 1 juli:
• Tussen 8 en 11 uur: dorpsontbijt op
Marktplein - volwassenen betalen 6
euro, kinderen tot 12 jaar betalen 2
euro. Aansluitend: 6 km-lange wan-
delzoektocht vanaf 9.30 uur
11 uur: gratis aperitiefconcert met
Jan en Annelies Parent en Zippora
De Brauwer.
15 uur: dansoptreden De Dansstudio
(Marktplein)
15.45 uur: KVLV Scheldewindeke -
linedance (Marktplein)
16.30 uur: balletschool ‘Toi, moi et la
dance’ (Marktplein)
19 uur: optreden van The Cockroach
Killers in Café Salamander.
> maandag 2 juli:
• 9.30 uur: jaarlijkse zielmis
’s middags serveert café Kristoffel
maatjes à volonté
• 19 uur in café De Klok: schieting op
de liggende wip voor amateurs
> dinsdag 3 juli:
14.30 uur: jaarlijkse ontspannings-
middag van Ziekenzorg Schelde -
windeke in feestzaal ’t Open Veld’
14 uur: kaarting voor bbq-paketten in
café ‘One four Seven’
> woensdag 4 juli:
• 8 - 12 uur: braderie met extra
marktkramen en live-muziek van een
Big Band aan de aperitiefstand van
het kermiscomité
• 12 uur: bbq in café Salamander
• 18 uur: kermiskoers voor nieuwelin-
gen (start aan café De Klok) ‘Grote
prijs Julien De Corte’, een organisatie
van Julien Van Steenberge.

Praktisch
Kaarten voor het dorpsontbijt bij alle
bestuursleden, Slagerij Vervust
(Marktplein 13), Bloemen Joringel

(Oude Heirbaan 7),
Café Salamander (Marktplein 9),
kermis.windeke@gmail.com of
telefonisch 0498 50 01 04 (Filip
Michiels). Volwassenen betalen 6
euro voor het buffet all-in, kinderen
van 3 tot 12 jaar betalen 2 euro.
Kaarten voor de kroegentocht kosten
10 euro. De kaarten zijn te verkrijgen
op dezelfde VVK-adressen en in alle
deelnemende café’s.
De toegang voor de optredens en
afterparty op vrijdagavond is gratis.

KVLV Scheldewindeke organiseert ...
> zondag 1 juli: dansdemo op het
Marktplein
• woensdagen 4, 11, 18, 25 juli en 
1, 8, 15, 22, 29 augustus - 20 uur:
avondfietstocht met start op het
Marktplein
• zondagen 8, 15, 22, 29 juli, 5, 12,
19, 26 augustus - 9.30 uur: nordic
walking met start op het Marktplein
• vrijdag 13 t.e.m. zondag 15 juli:
fietsdriedaagse in Hamont-Achel
Meer info:
http://www.kvlv-scheldewindeke.be/
info@kvlv-scheldewindeke.be

WTC-LBC De zwervers organiseren …
- zondag 1 juli: 28ste barbecue
- zaterdag 28 en zondag 29 juli: 21ste
Rochustochten
www.wtc-de-zwervers.com

Ziekenzorg Oosterzele organiseert …
woensdag 4 juli: sneukeltoer. Meer
info en inschrijven bij de medewerkers
van Ziekenzorg of op 
tel. 09 362 49 55 of 09 362 65 72

Rode Kruis Oosterzele organiseert ...
> vrijdag 6 juli:
van 16.30 tot 19.30 uur: bloedinza-
meling in GILO Oosterzele
(Geraardsbergsesteenweg 69-71).
Meer info: chrismonique@skynet.be

KVG Oosterzele organiseert ...
> donderdag 12 juli:
Uitstap naar de Voerstreek.
Inschrijven kan bij de bestuursleden
of op tel. 09 362 99 00.

Pasar Oosterzele organiseert ...
> Woensdag 18 juli: Pasar zomert
in Oosterzele. www.pasar.be

WSV Land van Rhode organiseert ...
> zondag 22 juli:
van 7 tot 15 uur: Midzomertocht - ver-
trek aan gemeentelijke basisschool,
Uilenbroek 29 in Vlierzele - 1,50 euro
> woensdag 15 augustus:
van 7 tot 15 uur: Ankertocht - vertrek
a.d. Ankerkerk in Oosterzele - 1,50
euro
> zaterdag 29 september:
van 7 tot 15 uur: Deliriumtocht - ver-
trek aan college in Melle - 1,50 euro 
Meer info: www.landvanrhode.be -erik-
lievens@skynet.be

Landelijke Gilde Oosterzele 
organiseert ...
> zaterdag 28 juli:
Ostresele stapt, start bij familie
Vermeulen Gravenlos 2, Moortsele
> zondag 2 september:

gezinsfietstocht i.s.m. 
KWB Oosterzele
> zaterdag 15 september:
project 40/40, 40 jaar Landelijke
Gilden: Geraardsbergsestw. 242A
Oosterzele
Meer info: Danny Meersman
tel. 0486 91 44 22
danny.meersman2@telenet.be

Tien jaar Bruisend Balegem ...
> woensdag 15 augustus:
• 10.30 uur: openlucht receptie voor
de haringeters
Aansluitend een waaier aan activitei-
ten zoals de rommel-en ambachten-
markt, marché-aux-bons vivants en
vele kunstenaars, diverse optredens
met als publiekstrekkers Sam Gooris,
Christoff, Johan Verminnen,
Raymond van ’t Groenewoud aange-
vuld met een aanbod van covergroe-
pen
• oude ambachten en oldtimertracto-
ren, traditionele rondrit door
Oosterzele met de oldtimerCitroëns.
Primeur dit jaar: tijdens de namiddag
wordt in de arena dans en (internatio-
naal) straattheater van de bovenste

plank opgevoerd
• Voor de kleinsten: een ingerichte
speelstraat met springkastelen, clowns,
animatiestanden, ...
• Als afsluiter van de eerste dag is er
traditiegetrouw het muzikaal vuur-
werk.

I.k.v. van 10 jaar Bruisend Balegem

Optreden Will Tura ...
> zaterdag 18 augustus:
Vlaanderens grootste artiest Will Tura
brengt met zijn orkest een live-optre-
den in de feesttent aan stokerij Van
Damme. De stokerij viert zijn 150 jaar
bestaan.
Info: www.bruisendbalegem.be 

Ziekenzorg Scheldewindeke 
organiseert ...
> zaterdag 11 - maandag 13 augus-
tus: countryfeesten
> zondag 9 september: ziekendag
Meer info:
Yvan De Lange tel. 09 362 27 33

Gemeentelijke Raad voor Lokale 
Economie organiseert ...
> woensdag 15 augustus:
van 14 tot 18 uur: GRLE op Bruisend
Balegem om lokale handelaars dich-
ter bij de lokale bevolking te bren-

gen; en registratie van klanten e-mail-
adressen voor uitbouw lokaal (digi-
taal) netwerk voor zelfstandige
ondernemers in oosterzele.
www.buurtwinkelnetwerk.be
hugo2.verstraeten@skynet.be

Schlagerfestival t.v.v. andersvaliden 
van Groot-Oosterzele ...
> zondag 19 augustus:
schlagerfestival met De Romeo’s,
Willy Sommers, Laura Lynn,
Matthias Lens, Luc Steeno, David
Van Dijck, Swoop, onder begeleiding
van The Golden Bis Band, in de
feesttent vlakbij de stokerij. Info:
www.schlagerfestival19augustus2012.be

Mega open air ...
> zaterdag 18 augustus:
met dj Rebel, Laurent Wery,
Moonflower, ... www.megaopenair.be

Augustus-kermis in Balegem ...
> van zaterdag 18 t.e.m. maandag
20 augustus

Land- en tuinbouwraad
> zondag 26 augustus: 

Toeren bij de boeren
Meer info: ronny.meerpoel@oosterze-
le.be, tel. 09 363 99 35

Steunpunt Levend Erfgoed
> zondag 26 augustus: 
16de Levend Erfgoed Expo
Provinciaal domein Puyenbroeck -
Wachtebeke. Van 10 tot 18 uur. Toe -
gang gratis. Streekeigen rassen van
landbouw- en neerhofdieren.
www.sle.be

KMV Voor God en Vlaanderland 
organiseert ...
> zondag 2 september:
eetfestijn in Zaal De Steenput in
Balegem
> zondag 9 september:
• 10 uur: wandelconcert - ploegfees-
ten in Landskouter
Meer info:
kmv.scheldewindeke@gmail.com

Vzw KSA en Gidsen Oosterzele 
organiseren …
> zaterdag 8 september 2012:
bouwbq op de terreinen
(Achterdries 31 B). Aperitief vanaf
18 uur - bbq 19 uur. Kaarten bij lei-
ding of eline.delaender@gmail.com

Zonale misdrijfpreventie Organisatie 
organiseert ...
> zondag 9 september:
• tussen 14 en 18 uur: fietsgrave -
ringen i.k.v. Gordel rond Windeke -
aan sporthal De Kluize
Meer info: André Thienpont, 
09 362 63 10 - 0476 50 66 49

Ziekenzorg Balegem organiseert ...
> woensdag 12 september:
• 14 uur: bedevaart naar Lourdes-
Oostakker, vertrek aan parking aan
het rond punt in Balegem, deelna-
meprijs: 14 euro.
> zaterdag 13 oktober:
• 14.30 uur: Nationale Ziekendag in
parochiekerk Sint-Martinus Balegem
Contact en info: Willy Van De Putte
tel. 09 362 87 52 of bij de bestuurs- en
kernleden van ziekenzorg Balegem.

In OLV Ter Veldbloemen ...
>vrijdag 14 en zaterdag 15 septem-
ber: 
• vanaf 18 uur: kaas- en wijnavond,
13 euro - Meerstraat 22. Meer info:
olvanimatie@sintfranciscustehuis.be

Landelijke Gilde Scheldewindeke 
organiseert ...
>zondag 16 september:
sneukelfietstocht met aansluitend
Breugelmaal. Vertrek op het bedrijf
Suenaert Eric (Lange Munte 75B)
tussen 13.30 en 15 uur. Aansluitend
vanaf 17.30 uur een Breugelmaal.
Sneukelfietstocht 6 euro,
Breugelmaal: 13 euro (kind <12 jaar:
7 euro), combikaart sneukelfietstocht
& breugelmaal: 16 euro (kind <12
jaar: 10 euro). Kaarten bij: De Witte
Antoine - tel. 09 363 03 98, Suenaert
Eric - tel. 09 362 62 59, De Pauw Marc
- tel. 09 3624173 en Boulangier Bart
bart@boulangier.net. Inschrijven kan
tot en met 9 september.

In kunstencentrum Berg 30 ...
>donderdag 27 september:
• 20 uur: Eddy Peremans slalom
langs chanson door de eeuwen heen,
eigen songs en sologitaar
info en reservaties:
theater.leenpersijn@telenet.be
tel. 09 360 39 25

Gezinsbond Oosterzele organiseert ...
>zondagnamiddag 30 september:
tweedehandsbeurs in Gilo
Oosterzele.
Meer info: bart.vanoost@skynet.be

Meer info over alle activiteiten vind
je op: www.oosterzele.be
(activiteiten). Activiteiten van 
verenigingen vind je op:
www.oosterzele.be> verenigingenmodule. 

Gemeentelijke 
en OCMW diensten

gesloten op
• woensdag 11 juli: feest van 

de Vlaamse Gemeenschap

• woensdag 15 augustus: 

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

OOSTERZELE ACTIEF …

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:
> Gemeentelijke website: je kunt er zelf de pagina voor je ver-
eniging 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



Bibliotheek

Onze gemeente8

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

bibliotheek@oosterzele.be
Nieuwe openingsuren 

van 1 mei 2012
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.
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

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 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

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

Route 42 organiseert een boeken-
en cd-verkoop op de Kaaifeesten
in Geraardsbergen
Zaterdag 22 september 2012 hou-
den de zes bibliotheken van Route
42 (Geraardsbergen, Sint-Lievens-
Houtem, Lierde, Oosterzele, Her -
ze le en Zottegem) opnieuw een

grote uitverkoop van hun afge-
voerde boeken, tijdschriften, dvd’s
en cd’s. De boekenverkoop wordt

georganiseerd in samenwerking
met de Kaaifeesten, het kleurrijke
intercultureel najaarsfestival in
Ge raardsbergen met talrijke exoti-
sche eetkraampjes, animaties en
gekleurde muziekoptredens. 

De deuren van de zaal (CC De

Spiraal, Zakkaai, Geraards bergen)
openen stipt om 9 uur. Je kan je
keuze maken tot 12 uur ’s mid-
dags. In de namiddag kan je tus-
sen 13 en 18 uur inkopen doen
aan gehalveerde prijzen. Toegang
tot de boekenverkoop en de Kaai -
feesten is gratis.

Vlieg, het vrijetijdslabel voor fami-
lies van CultuurNet Vlaanderen,
organiseert voor de 6de keer op
rij een zomeractie. In 2011 bracht
de actie maar
liefst 30 000 kin-
deren op de
been. Net zoals
vorig jaar, stuurt
‘De Schatten van
Vlieg’ deze zomer
families op schat-
tenjacht in de
bibliotheek, het
museum, en tal
van andere cultuurplekjes. Vijf
tips leiden naar de schat en krijgt
een leuk gadget! Wie de geheime

code invult op UiTmetVlieg.be,
maakt bovendien kans op mooie
prijzen. De hele zomer kan je in
bibliotheek Oosterzele op zoek

naar de schat van
Vlieg. Dit jaar
heeft Vlieg dia-
mantjes verstopt
in de schatkisten!
Schrijf je naam in
het logboek en
voer de geheime
code in op
UiTmetVlieg.be.
Misschien ga jij

wel aan de haal met een fiets van
Vlieg en een diamantpas voor een
jaar gratis cultuur!

Boeken- en cd-verkoop in Geraardsbergen 

Het breisalon vindt plaats elke
derde woensdag van de maand
van 15 tot 17 uur. Deskundige
breisters staan je met raad en
daad bij. In de zomer, tijdens de

maanden juli en augustus, zal er
niet gebreid worden. Volgende
afspraak: woensdag 19 september
2012. Organisatie: de bib i.s.m.
KVLV Scheldewindeke

Breisalon in de bib

Lees je graag en wil je jouw
mening over boeken delen met
anderen? Word dan lid van KJV!
We komen eenmaal per maand
samen voor een toffe babbel over
de gelezen boeken. Kinderen en

jongeren van 5 t.e.m. 16 jaar kun-
nen deelnemen.
Meer info? Neem een kijkje op
www.biboosterzele.be. Inschrijven
kan t.e.m. 31 augustus 2012 via
anneleen.verfaillie@oosterzele.be

Kinder- en Jeugdjury 

Vind de schat van Vlieg 

• Initiatie 
in de informatica 
(start dinsdag 11 september,9 - 11.35 u.)
Een initiatie in de wereld van de com-
puter is de eerste stap in onze afde-
ling. Voor hen die niks of te weinig
van de computer afweten zal deze cur-
sus de nadruk leggen op de algemene
kennis van de apparatuur en van wat
men noemt het besturingssysteem
(Win dows). Dit laatste laat toe je
muziek, fo to’s, teksten, brieven e.d. op
computer te zetten, te ordenen, op te
zoeken en eventueel te bran den op cd
of dvd. Je leert jouw computer te
beschermen en lastige vertragingen
van de computer te vermijden.

• Internet
(tweede semester; dinsdag 9 - 11.35 u.)
Hoewel iedereen wel eens het inter-
net gezien of gebruikt heeft, blijkt
deze oude dame, voor velen onder
ons, toch haar geheimen niet te heb-
ben ontsluierd. Deze cursus leidt jou
stapsgewijs voor en achter de scher-
men van deze fantastische wereld.
Reserveren voor een gezellig etentje,
een theatervoorstelling, een plaatsje
in de bioscoop, het kan allemaal van-
uit je luie stoel. Ook je vakantie boe-
ken, een hotel bespreken en logies
vergelijken, je kunt het thuis allemaal
rustig uitzoeken. Je leert in deze cur-
sus surfen, e-mailen, chatten en nog
veel meer …

Multimedia 1 en 2: 
• Digitale fotografie
(vanaf donderdag 13 september van
14 - 16.30 uur of vanaf 14 vrijdag 14
september van 9 - 11.35 uur)
Digitale fotografie: Het is de bedoe-
ling dat je het digitaal fototoestel goed
leert kennen. Of het nu om een com-
pact toestel gaat of om een reflexca-
mera. De talrijke instellingen zijn soms
een puzzel voor de gebruiker. De les-
senreeks omvat, naast de kennis van
het toestel, talrijke praktijkuitstappen.

• Bierkennis
(dinsdag 19.30 - 22 uur)
ONDER VOORBEHHOUD
Deze praktijkgerichte cursus richt
zich in eerste instantie tot de bierlief-
hebber! Wil je meer weten over de
verschillende aspecten van het perfect
serveren van bieren? Verneem je
graag meer over bierkwaliteit en bier-
productie? Dan is deze opleiding
beslist iets voor jou! In deze module
leer je alles over de geschiedenis van
bier en brouwen. Bovendien leer je
vanuit degustaties het brouwproces
inschatten en de verschillende bierstij-
len onderscheiden. Uiteraard wordt
er ook heel wat geproefd!

• Degustatie Franse
wijnen (start woensdag 3 okot-

ber, 19.30 - 22 u.)
De bakermat van de wijn ligt nog
steeds in Frankrijk. Een reis langs de
wijnstreken van ‘La douce France’ laat
ons kennismaken met wijnbouwers en
hun wijngaarden. Welke zijn de voor-
naamste wijnregio’s in Frankrijk?
Welke druivensoorten worden er
geteeld? Wat is de invloed van de bo -
dem? Ook voor het decanteren, het
serveren en het professioneel proeven
hebben wij aandacht. Tijdens deze
reis ontdekken wij bovendien de gas-
tronomische en toeristische troeven
van de diverse streken
De nadruk ligt op: 
•de kenmerken van de verschillende

wijnen uit de verschillende regio's
binnen Frankrijk 

•het beheren van een wijnvoorraad 
•het meer inzicht krijgen in Franse

wijnen via het degusteren 
•het professioneel leren wijnproeven

Inschrijven ter plaatse in de bib of via De
Avondschool (Schoonmeersstraat 26,
9000 Gent, tel. 09 335 22 22 (20) - fax
09 335 22 29 -  info@avondschool.be

Vorming in de bib i.s.m.

• Omgaan met hoog-
gevoeligheid Code: 12187
Hoog Sensitieve Personen, zijn gevoeli-
ger dan gemiddeld voor stemmingen
van anderen, voor licht, geuren, gelui-
den en drukte. Daardoor raak je snel-
ler overprikkeld. HSP is geen ziekte
maar een karaktertrek met verschillen-
de eigenschappen. Vaak ben je ook
gewetensvol, zorgzaam, intuïtief en
denk je na over de diepere zin van het
leven. Indien je die hooggevoeligheid
camoufleert of niet erkent, kan het de
oorzaak zijn van fysieke en/of psychi-
sche problemen. In deze lezing, voor
hooggevoelige mensen en voor diege-
nen die meer hierover willen weten,
krijg je informatie over wat hooggevoe-
ligheid is en hoe je er be wuster mee
kan omgaan. I.s.m. HSP Vlaanderen
Wanneer: dinsdag 2 oktober 2012
(9.30 - 12 uur) - Prijs: 8 euro

• Rouwen
Hoe doe je dat? Als het rouwrumoer is
verstomd. Code: 12188
Sterven brengt rouw. Rouw raakt je
niet alleen maar in een deel van je
leven. Rouw schokt je in heel je mens-
zijn, in heel je wezen. Rouw is verlies
verwerken. Rouwen is het verwer-

kingsproces waarmee je aan de slag
moet om dat verdriet hanteerbaar te
maken. In een rouwproces sta je voor
rouwtaken. We staan stil bij die ver-
schillende rouwtaken om ze toe te
passen in ons leven. Rouwen is een
proces, vraagt veel geduld én is lang-
zaam werken. Elk rouwproces is
uniek. I.s.m. PRH
Wanneer: woensdag 3, 10, 24 oktober
2012 (19.30 - 22.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)

• Actief kunstkijken
Een inwijding en een bezoek aan het
Museum voor Schone Kunsten in
Gent. Code: 12189
Waarover vertelt het kunstwerk? Wat
trekt je aandacht? Wat zie je? Herken
je elementen uit de werkelijkheid of is
het werk eerder ‘abstract’? We komen
op verhaal rondom moderne en
hedendaagse kunst. Vanuit kijken en
vergelijken verkennen we het maak-
werk en de inhoud van een aantal
kunstwerken. We zoeken naar beteke-
nissen en de relatie tot hun tijd. Deze
inleiding op enkele kunstenaars en
hun stijl is een voorbereiding op je
museumbezoek. Ontdek een kader
om ‘zelf’ te spreken over kunst.
Nadien bezoek je begeleid de muse-

umcollectie van het MSK. Een uitnodi-
ging waaraan je beslist plezier beleeft. 
Wanneer: dinsdag 17 oktober 2012
(19.30 - 22 uur) + zaterdag 20 oktober
2012 (10 -12.30 uur)
Museumbezoek: om 9.50 uur aan de
ingang van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Citadelpark,
9000 Gent 
Prijs: 20 euro (museumticket inbegr.)

Alle opleidingen vinden plaats in
bib Oosterzele (Stationsstraat 13);
tenzij anders vermeld.
Inschrijven:
Vormingplus, Volkshogeschool
Gent-Eeklo - info.gent.eeklo@vor-
mingplus.be - www.vormingplus-
gent-eeklo.be - tel. 09 224 22 65
IBAN BE40 0014 2764 2663
BIC GEBABEBB
Vermeld je naam en het codenum-
mer van de cursus

Vorming in de bib i.s.m.


