
Foutjes in infogids
Iedere Oosterzelenaar ontving begin mei de infogids in zijn brievenbus.
Ondanks zorgvuldig naleeswerk is een fout geslopen in de adressen van
onderstaande raadsleden. Hieronder vind je de juiste gegevens:
• Schepen Christ Meuleman: 

Balegemstraat 17 bus 5 - 0497 48 08 51 - christ.meuleman@skynet.be
• Gemeenteraadslid Barbara Redant: 

Achterdries 31A - 0479 50 20 52 - barbara.redant@telenet.be
• OCMW-raadslid Linda De Vos: 

Meerstraat 58 - 09 362 49 55 - lindadevos60@hotmail.com

Deze gecorrigeerde gegevens vind je ook in de gids die online gepubliceerd is:
http://www.oosterzele.be/Bestuur/Publicaties/InfogidsOosterzele.aspx

Twee extra flitscamera's in Oosterzele
Tussen de kruispunten met Ijshoute en de Geraardsbergsesteenweg (’t Parks -
ken) op de N42 komen twee extra snelheidscamera’s. De Vlaamse Overheid
besliste deze vraag van het gemeentebestuur op de prioriteitenlijst te plaatsen.
Door het uitvoeren van dagelijkse controles op snelheid wil het bestuur de rij-
snelheid op de N42 verminderen en er zo de verkeersveiligheid verhogen.

Aanpassingen op de Windekekouter
In het najaar van 2011 onderging de verkeerssituatie op de Windekekouter een
grondige wijziging. Vanaf het Dorp van Oosterzele tot aan het kruispunt met de
Sportstraat werden parkeervakken aangebracht. Deze vakken duiden niet enkel
een mogelijke parkeerplaats aan, eigenlijk is de belijning van de vakken ook de
rand van de rijweg. Dat betekent dat er niet over deze parkeervakken mag gere-
den worden. Het opzet van deze herinrichting is het gemotoriseerd verkeer een
verplichte slalombeweging te laten maken zodat de rijsnelheid verlaagt.
Voor de fietser wordt wel een uitzondering gemaakt. Als de parkeervakken vrij
zijn, blijft de fietser zich uiterst rechts houden en kan hij doorrijden over de par-
keervakken.
Graag benadrukken wij de mogelijke alternatieven voor de fietser: het fietspad
tussen Dorp en sporthal of Hogeveld. In de vorig jaar verschenen schoolroute-
kaart die veilige fietswegen aanduidt, staan deze ook aangeduid als veilige fiets-
weg. Om het fietspad tussen sporthal en Dorp nog meer in de kijker te zetten,
wordt op korte termijn fietsbewegwijzering aangebracht. De komende maan-
den zal je nog meer van deze wegwijzers in het straatbeeld zien verschijnen.

Alle verkeersborden vernieuwd
Op verzoek van de Verkeerscommissie verving de Gemeente Oosterzele bijna
alle verkeersborden op haar grondgebied. Deze vernieuwing kostte ongeveer
44 000 euro. Nu wordt werk gemaakt van het inventariseren van alle verkeers-
spiegels met de bedoeling om beschadigde of oude exemplaren te vervangen.
Wie denkt dat er een verkeersbord vergeten werd of dat er ergens een ondui-
delijke verkeerssituatie bestaat kan dat nog altijd melden bij departement
Infrastructuur - cel Mobiliteit: henky.martens@oosterzele.be - tel. 09 363 99 31
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Altijd iets te beleven

Vlaanderen feest in Oosterzele op vrijdag 6 juli zie pagina 3 Erfgoedbank
.................... zie pagina 2

Beste Oosterzelenaren,

Dat er in Oosterzele steeds iets te beleven valt, heb je vast

al ondervonden. Met de zomer in het vooruitzicht staan er

nog tal van activiteiten op de kalender. Beginnen doen we

met het sportgala op vrijdag 1 juni: iedereen is van harte

welkom in sporthal De Kluize om gratis de huldiging van

de sportiefste klas en de sportkampioenen 2011 - 2012 bij

te wonen … Enkele spectaculaire en muzikale optredens

zullen er een wervelende show van maken! Ik kan het

zeker warm aanbevelen!

Om nog even verder te gaan op het sportieve vlak kan ik

je alvast ook uitnodigen om deze zomer onze nieuwe Finse

piste uit te testen. De jogger kan zich vanaf dan uitleven

op deze piste van 1,5 meter breed en 660 meter lang aan-

gelegd in boomschors. Het traject loopt langs de parking

van de sporthal, naast GC De Kluize, Sportstraat, speel-

plein De Kluize tot aan de tennispleinen.

Wie er regelmatig eens met de fiets op uit trekt, heeft ze

misschien al ontdekt: de rust- en picknickplek tussen

knooppunten 76 en 88 aan de Ankerkerk in Oosterzele.

Deze rustplaats is een van de 36 locaties die toerisme Oost-

Vlaanderen inrichtte om de fietser nog beter te ontvan-

gen. Op deze plekjes kunnen fietsers halt houden om hun

boterhammen op te eten of om gewoon even te verpozen

en te genieten van de omgeving. Het gemeentebestuur zal

instaan voor het onderhoud van het meubilair en de loca-

tie.

De zomermaanden zijn traditioneel ook dé periode waar-

in kermissen en buurtfeesten georganiseerd worden,

waarin kinderen op straat spelen en ouders met hun

buren kennismaken … In de volgende editie van deze

infokrant krijg je een overzicht van de activiteiten die geor-

ganiseerd worden door de gemeentelijke diensten, de

adviesraden en de Oosterzeelse verenigingen. Ook op

www.oosterzele.be kan je steeds te recht voor een overzicht

van de activiteiten. Je zult het zien, er is voor elk wat wils.

Namens het bestuur wens ik je graag een mooie zomer en

een deugddoende vakantie toe.

Wilfried Verspeeten

schepen voor Groendienst, 

Sport, Markten en Feestelijkheden.
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Rechtzetting

Poetshulp en strijkhulp in Oosterzele 
via dienstencheques
Onze enthousiaste medewerkers 
zorgen voor:
• Schoonmaken van je woning
• Bereiden van maaltijden
• Kleine boodschappen
• Strijken van je wasgoed

Dienstenonderneming en PWA

Om van Oosterzele verder een
verkeersveilige gemeente te
ma ken waar het ook aange-
naam fietsen is, zal in de Lan -
gestraat in Gijzenzele een fiets-
pad komen. Deze fietsweg zal
de fietsverbinding in de Lange -
straat met de fietsersbrug over
de E40 realiseren. De opdracht
beperkt zich echter niet tot de

Gemeente Oosterzele: het fiets-
pad in Gijzenzele zal verbon-
den worden met Lange Munte
(Melle) en Koningswegel (Wet -
te ren). Deze drie straten wor-
den heraangelegd en krijgen
een nieuwe riolering.

De raming bedraagt 1 049 154,88
euro incl. btw, waarvan een be -

drag van 162 364,76 euro, incl.
btw ten laste is van de Ge meen -
te Oosterzele. In het kader van
module 12 van het mobiliteits-
convenant met de Vlaamse
Gemeenschap, kan de Ge -
meente subsidies krijgen voor
deze werken. In het najaar gaan
de werken van start.

Mobiliteit

Aanleg van een fietsweg in de Langestraat in Gijzenzele

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan ze dus bijwonen. 
Blijf op de hoogte van het gemeentelijk beleid en:
• Neem een abonnement op de dagorde van de gemeenteraad
• Kom eens langs tijdens een volgende zitting op: woensdag 20 juni

Oosterzele pakt samen met inwoners klachten grondig aan
Het gemeentebestuur streeft naar de best mogelijke dienstverlening voor alle inwoners. Het is echter
mogelijk dat je als inwoner ontevreden bent over het al dan niet verrichten van een handeling of pres-
tatie door de Gemeente Oosterzele en daarover een klacht wil uiten. Om die klachten op eenzelfde
manier te behandelen, keurde de gemeenteraad het reglement i.v.m. klachtenbehandeling goed. 
Het reglement bepaalt wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen,
welke werkwijze er daarbij gevolgd wordt en hoeveel tijd iedere stap in beslag neemt.
Door het systematisch behandelen van klachten, willen we de zwakkere punten van onze dienstverlening
in kaart brengen. Zo kan Oosterzele samen met zijn inwoners klachten grondig aanpakken. 
Het reglement treedt in werking vanaf 1 juni. Je kunt het downloaden op
http://www.oosterzele.be/Bestuur/Ikneemdeelaanhetbeleid/Klachtenbehandeling.aspx 

In zitting van 25 april besliste de gemeenteraad o.a. volgende zaken:

Wij bieden:
• Vaste poetshulp op een 

afgesproken tijdstip
• Opvolging en evaluatie van 

de hulp verlening
• Vervanging indien beschikbaar 

tijdens ziekte of verlof van 
de poetshulpPWA/Dienstenonderneming vzw

Aalmoezenijestraat 7a - 9860 Oosterzele
info@do-oosterzele.be - 09 330 56 48 
Vanaf midden juli is de PWA/DOO te bereiken in de Lange Ambachtstraat 42.
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Milieu & duurzaamheid

Ook in 2012 organiseren de Gemeentelijk Raad voor Lokale Economie en de lokale afdeling van Unizo een bra-
derie. Dit jaar vindt die plaats van vrijdag 22 juni t.e.m. maandag 25 juni. In het kader van de wet op ambulante
handel kunnen handelaars vrijgesteld worden van een leurkaart bij het buitenplaatsen van kraampjes mits de
goedkeuring van de Gemeente. Je mag tijdens deze braderie uitzonderlijk prijsverminderingen aankondigen. Na
ontvangst van de bevestiging van je deelname bezorgen wij je de nodige documenten.
Wil je deelnemen aan de braderie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Gertrude Van de Weghe, secre-
taris Gemeentelijke Raad Lokale Economie: gertrude.vandeweghe@oosterzele.be of 09 363 99 21

Onderwijs
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

De toegang tot drinkwater: feiten en cijfers
Afsluiting
Aangezien water een basisrecht is,
past TMVW de schorsing van de wa -
ter toevoer voor een residentiële
klant slechts toe als een ultieme stap.
Enkel in de gevallen waarbij er indi-
caties zijn dat de tussenkomst van
het OCMW zinvol tot noodzakelijk
is, wordt een dossier voor de lokale
adviescommissie (LAC) voorbereid.
Een schorsingsverzoek is een stap
in een lang proces van betalings-
moeilijkheden. Het is tegelijk vaak
een ‘instrument’ waarbij in samen-
werking met het OCMW naar een
oplossing in de richting van zuini-
ger gebruik, een haalbare schuldaf-
lossing, … gestreefd wordt. TMVW
beslist nooit op eigen houtje tot
afsluiting. In Oosterzele paste
TMVW in 2011 één schorsing toe

Prijs
De ‘link’ tussen afsluiting en de evo-
lutie van de drinkwaterfactuur wordt
snel gelegd. Hierbij worden de
meest bizarre verhalen gelanceerd
m.b.t. de hoge drinkwaterfactuur.

De feiten
De eenheidsprijzen voor drinkwater

zijn samengesteld uit drie compo-
nenten:
⁃ de kostprijs van de drinkwatervoor-

ziening
⁃ redelijke bijdragen voor de inza-

meling en het lokale transport van
afvalwater 

⁃ redelijke bijdragen voor het boven-
gemeentelijk transport en de zuive-
ring van afvalwater

De cijfers
TMVW stelt vast dat de integrale
waterfactuur voor een typeklant
(drie gedomicilieerden met 100 m³
verbruik) tussen 2006 en 2011 met
± 35% gestegen is.
⁃ De prijsontwikkeling is in hoofd-

zaak toe te schrijven aan de com-
ponenten gemeentelijke en bo -
vengemeentelijke saneringsbij-
drage. De evolutie van de boven-
gemeentelijke saneringsbijdrage
is een Vlaamse aangelegenheid,
decretaal vastgelegd. De evolutie
van de gemeentelijke sanerings-
bijdrage volgt in de praktijk deze
van de bovengemeentelijke. De
inkomsten uit de saneringsbijdra-
gen dekken geenszins de investe-
ringen en exploitatiekosten. Er

wordt bijgepast door het Vlaamse
gewest (o.a. subsidies) en vanuit
de gemeentelijke begrotingen.

⁃ De kost van de drinkwaterlevering
zelf (abonnementsvergoeding en
waterprijs) volgt de inflatie, maar
de jaarlijkse aanpassingen beper-
ken zich tot een quasi indexatie.
TMVW heeft dit gekund door
opeenvolgende interne bezuini-
gingen.

Een sociale klant  geniet bij TMVW
van vrijstelling van de bovenge-
meentelijke en de gemeentelijke
saneringsbijdrage en van  het abon-
nementsgeld. Bijgevolg is bij deze
klant de integrale waterfactuur
gelijk aan de kostprijs van het drink-
waterverbruik, die minder dan de
inflatie gestegen is.
Een sociale klant die het drinkwa-
tergebruik beperkt tot de 15 m³ (of
15 000 liter) gratis drinkwater per
gedomicilieerde per jaar, betaalt
niks. De toegang tot drinkwater en
het gebruik ervan zijn voor
hem/haar gratis.

Meer weten? 
www.waterlink.be - www.tmvw.be 

Het is alweer de negende maal dat juni wordt uitgeroepen tot com-
postmaand. Door deze inspanning geraakt kringlooptuinieren steeds
meer ingeburgerd in Vlaanderen. Dit jaar ligt het accent op compost-
gebruik, zowel van thuiscompost als van professionele compost.
Compost geeft je tuin een vitaminekuur. www.junicompostmaand.be

Zoete zonde van bij ons 
tijdens de bioweek
Hou jij ook zo van lekkere honing?
Op zaterdag 9 juni kan je kennis maken met de
producenten van deze goudgele lekkernij. Op
vraag van de gemeente Oosterzele en i.s.m. andere Oosterzeelse
imkers, stelt imker Maurice De Waele ter gelegenheid van de bioweek
zijn bijenkasten open voor het publiek en introduceert je met kennis
van zaken en tonnen geestdrift in de wondere wereld van de bijen.
Vanaf 13.30 uur ben je welkom op Krekelberg 16 voor een uiteenzet-
ting, een proeverij en een afsluitende drink met bijpassende honing-
hapjes. Inschrijven verplicht via milieu@oosterzele.be of 09 363 99 36.

Kraantjeswater = drinkwater!
Kraantjeswater is echt drinkbaar! Geen enkel product wordt zo streng
en veelvuldig gecontroleerd als leidingwater. Wist je dat kraantjeswater
• Aan meer dan 60 kwaliteitseisen moet voldoen? Bovendien wordt aan ons kraantjeswater een extern kwaliteitsla-

bel toegekend door het onafhankelijke instituut Quality Control.
• Een gezonde dorstlesser is? Kraantjeswater bevat geen vet, suiker, cholesterol, kleurstoffen en cafeïne.
• Stukken goedkoper is dan flessenwater? Uit 1 m³ of 1.000 liter krijg je zo’n 4 000 glazen. Gemiddeld kost één

liter nooit meer dan 0,4 cent; dit is 0,1 cent per glas.
• Ecologisch is? Kraantjeswater drinken betekent minder belasting voor het milieu. Ook je PMD zak is minder snel vol.

Kraantjeswater onderweg?
Thuis kan je op elk moment van de dag water drinken van de kraan. Het is natuurlijk ook handig om onderweg
deze lekkere dorstlesser bij de hand te hebben. Daarom krijg je van TMVW een handige en herbruikbare drink-
bus. Kijk goed rond in de gemeente, want op vrijdag 22 juni hangen ze uit!

Financiën

Hulp bij aangifte
De Gemeente Oosterzele organiseert i.s.m. de FOD Financiën (controle Zot te -
gem 2) een zitdag voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslag-
jaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011). Deze zitdag vindt plaats in het
gemeentehuis van Oosterzele op zaterdag 16 juni 2012 van 9 tot 12 uur.
Wat breng je mee?
• de papieren aangifte (getekend door beide partners);
• het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2011;
• alle fiches m.b.t. lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen

in geval van ziekte of invaliditeit, vakantiegeld, …
• de attesten i.v.m. al dan niet hypothecaire leningen;
• de attesten i.v.m. pensioensparen, levensverzekeringen, …
• het attest i.v.m. dienstencheques;
• de attesten i.v.m. kinderopvang;
• de bewijsstukken m.b.t. betaalde onderhoudsuitkeringen;
• de bewijsstukken (factuur, attest en bewijs van betaling) m.b.t. energiebespa-

rende uitgaven;
• …
Tot uiterlijk 28 juni 2012 kan je ook elke werkdag van de maand mei van 9 tot
12 uur en elke werkdag van de maand juni van 9 tot 15 uur terecht in de kan-
toren van de controle Zottegem 2 - Heilig Hartplein 35, 9620 Zottegem.

Oude foto’s, prentkaarten, affiches, waardevolle documenten … Ze zitten vaak
verborgen in collecties van verenigingen of bij privépersonen. Beelden en getui-
genissen van stoeten en processies, inhuldigingen en kermissen, van publieke
figuren tot het leven van alledag zijn zo weinig zichtbaar voor een breed
publiek. 

De erfgoedcel Viersprong Land van Rode lanceert in juni 2012 een
Erfgoedbank, een digitale beeldbank waarin het verleden van het Land van
Rode opnieuw zichtbaar wordt. Daarvoor werkt ze samen met lokale partners
die hun collecties digitaliseren en via de website tonen. Het cultureel erfgoed
van de regio is op die manier zichtbaar en toegankelijk.

Je kan ook zelf participeren: door foto’s te delen via sociale media of door een
reactie te plaatsen. Zijn bepaalde personen nog ongekend, dan kan je die ‘tag-
gen’. Je kan je ‘favoriete erfgoed’ verzamelen in een album of zelf trefwoorden
toevoegen. Het cultureel erfgoed is immers van iedereen.  

Midden juni wordt de Erfgoedbank gelanceerd. De eerste partners hebben
volop (delen van) hun collectie beschreven. Het Gijzels Genootschap van de
Kerkuil, het Gemeentelijk Museum van Melle, de Houtemnaren Ignace Van
der Kelen en Erik Van den Driessche werken hier intens aan mee. We hopen
nog meer partners te kunnen betrekken bij het verhaal. De Erfgoedbank is
immers het ideale middel om een grotere zichtbaarheid te geven aan de rijke
collecties die verenigingen of privépersonen bezitten en om het cultureel erf-
goed dichter bij de mensen te brengen. We zijn ervan overtuigd dat een schat
aan verborgen erfgoedparels op die manier het licht zullen zien.

Heb je zelf waardevol materiaal (foto’s, archiefstukken, filmpjes … )? 
Beleg je erfgoed dan veilig op de Erfgoedbank! 
In het Erfgoedhuis zijn twee scanners aanwezig die kosteloos gebruikt of uitge-
leend kunnen worden om foto’s, documenten, negatieven, dia’s … te digitali-
seren. Heb je zelf materiaal maar weet je niet waar te beginnen? De erfgoedcel
helpt je verder op weg. Contacteer de erfgoedcel voor meer info via
info@4sprong.be of op 09 363 88 51.

Beleg je erfgoed veilig op de
Erfgoedbank!

Juni compostmaand brengt
nieuw leven in de kringlooptuin!

Op woensdag 20 juni vanaf 13.30 uur
zijn alle kinderen en hun ouders uitge-
nodigd voor een ontdekkingstocht in de
hoofdschool in Zottegem. Na een voor-
stelling van alle muziekinstrumenten
kan je bij de leerkrachten instrument,
woord en dans terecht voor verdere
informatie over de lessen. Je kan er ook
de instrumenten uitproberen.
Op woensdag 27 juni om 14 uur is er
proclamatie voor de lagere en middelba-
re graden van de academie in het IZOO
Oosterzele. Zij krijgen hun rap port,
getuigschrift of attest en er worden spe-
ciale prijzen uitgedeeld. Er is een optre-
den van de samenzang en samenspel-
klassen.
De proclamatie voor de hogere graden

vindt plaats in de academie Zottegem
om 17 uur voor de lagere graad en om
19 uur voor de middelbare en hogere
graden en volwassenen. Ook deze pro-
clamatie wordt opgeluisterd door laure-
aten van onze academie. Iedereen wel-
kom.
Inschrijvingen schooljaar 2011-2012
Van  donderdag 28 juni tot en met
woensdag 4 juli. Openingsuren: van 14
tot 19 uur, op zaterdag van 9 tot 11.30
uur. Deze inschrijvingen vinden plaats in
de hoofdschool, Firmin Bogaert straat
12, Zottegem. In september wordt ook
ingeschreven in het filiaal Oos ter zele.
Secretariaat academie 09 364 64 35. Info
over de activiteiten http://www.zotte-
gem.be/page.php?linkID=335

Lokale economie
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Wonen

Op vrijdag 6 juli organiseert de gemeentelijke cultuurraad naar aloude traditie de
jaargang 2012 van ‘Oosterzele feest’. Na een aantal jaren de comedypiste te hebben
bewandeld, gooien we het dit jaar over een andere boeg. We opteren dit keer voor
een eigenzinnige mix van op het eerste zicht vreemde ingrediënten, maar is dat niet
voor elke goede cocktail het geval?

We verwachten iedereen om 19.30 uur voor het aperitief (het eerste ingrediënt van onze cocktail) in den Amb8. 
Omstreeks 20 uur halen we er de overige ingrediënten bij.

Zo wisten we niemand minder dan Ann Van den Broeck te strikken voor een intiem optreden. Ann studeerde in
2000 af aan het Conservatorium van Brussel en timmerde de voorbije tien jaren een mooi palmares als actrice en
zangeres bij elkaar. Momenteel schittert ze samen met o.a. Jonas Van Geel in de musical ‘De Producers’. Ann zal spe-
ciaal voor de gelegenheid een graai doen in haar repertoire van Nederlandstalige musicalmuziek.

De vier klassiek geschoolde en besnaarde dames van Art=Shock staan garant voor geheel eigenzinnige klassiek geïns-
pireerde uitvoeringen van minder klassieke stukken. Rock, blues, … alles halen ze door hun strijkersmangel.
Art=Shock deelde met heel wat wereldsterren het podium. Simple Minds, Toots Thielemans, James Brown, Meat
Loaf, om er maar enkele te noemen.

Stany Crets ten slotte staat in voor de presentatie van het gebeuren. Crets behoeft zoals goede wijn
geen krans. Crets is een gelauwerd acteur, auteur en regisseur en is vooral bekend bij het grote
publiek als side-kick van zijn maatje Peter Van den Begin. Veelzijdigheid troef dus, maar dat is
sowieso het geval voor onze afgesmaakte 11 julicocktail.
Naar goede Vlaamse gewoonte ronden we de avond af met een weldoende receptie die je wordt
aangeboden door de culturele raad.
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te verkrijgen in de bib, het gemeentehuis en bij ver-

enigingen aangesloten bij de culturele raad. Reserveren kan ook nog via cultuur@oosterzele.be

Oosterzele feest … op vrijdag 6 juli in Den Amb8 (Lange Ambachtstraat 42). 

Meer info: tel. 09 362 50 09 of via cultuur@oosterzele.be

Vlaanderen feest 2012

Bibliotheek

Bibquiz - de resultaten
Op 13 april 2012 namen 19 enthousiaste ploegen deel aan de driegeneratiequiz
in de bib. 

Gameconsole in bib Oosterzele
Het samenwerkingsverband Route 42 kocht in 2010 een multiconsole aan waar-
bij in één grote mobiele box de drie gangbare spelconsoles, Wii, XBOX en
Playstation samengebracht werden, samen met een megagroot videoscherm op
mechanische liftarm. De consolebox ‘Gameroute42’ genaamd, verhuist regel-
matig naar de verschillende bibliotheken.
Tijdens de maanden juni en juli vind je de console van Route 42 in bib
Oosterzele. Daag je vrienden uit en kom samen gamen!
Route 42 is het samenwerkingsverband van de bibliotheken van Oosterzele, Sint-Lievens-
Houtem, Herzele, Zottegem, Lierde en Geraardsbergen.

Wil je alle briefwisseling van de bib via e-mail ontvangen? 
Mail dan naar bibliotheek@oosterzele.be of geef je e-mailadres op aan de balie.

1. De Spaghetti-Flandriens (58 punten)
2. De Kletsers (56 punten)
3. De Petrusheimers (53 punten)
4. De Uilkuikens (52 punten)
5. Black-Out (50 punten)
6. De Tetteraars (50 punten)
7. Salero (49 punten)
8. Threeling (48 punten)
9. De MaMaMias (47 punten)
10. De Patisson (46 punten)

11. De Kangoeroes (45 punten)
12. De Houtvissen (44 punten)
13. Axelle (41 punten)
14. DaRoLu (39 punten)
15. Familie De Groote (38 punten)
16. De Kwissers (38 punten)
17. Florinka (38 punten)
18. Chili (36 punten)
19. De Bezige Bijtjes (36 punten)

Cultuur

Parkconcerten Moortsele
Komende zomer verwachten we je graag op vijf donderdagavonden voor muziek in de stemmige pastorietuin van Moortsele!

Donderdag 5 juli

Aardvark

Aardvark brengt country-folk in de
beste Amerikaanse traditie. De tek-
sten zijn geworteld in de Vlaamse klei
en de moerstaal is het Slejns.
Aardvark haalt zijn inspiratie uit het
leven van alledag. Dat Michel
Goessens (met roo’ts in ‘Roo’, wat
staat voor - conform het Oosterzeels
dialectwoordenboek -Gontrode) een
observator pur sang is, helpt daarbij.
Hij kijkt naar de dingen om zich
heen en wat op zijn netvlies ver-
schijnt, vertaalt hij naar herkenbare
songs, waarin de opgeroepen beel-
den doen denken aan het gesproken
dagblad. Samen met ‘De Zand man -
nen’ hebben ze de cd ‘eerlijk echt’
op hun conto staan. De troeven van
Aardvark zijn muzikaliteit en interac-
tie met het aanwezige publiek.
Aardvark opende o.a. voor Filip
Kowlier, Bruno Deneckere en Ro -
land. Een starter van formaat …

Donderdag 2 augustus

Anton Walgrave

Met 'Lost Soul' sloop Anton Walgrave
vijf jaar geleden een half miljoen
huiskamers binnen. Toen speelde
zijn wondermooie song in de finale
van De Parelvissers. Maar ook zonder

duwtje in de rug van een populaire
fictiereeks, duikelt de songschrijver
uit het Leuvense onafgebroken parel-
tjes op.

Een bewijs à charge? As You Are, zijn
meest recente plaat waarop weltsch-
merz en kleine stoorzenders met
prikkeldraad worden samengehou-
den. Van klantenbinding gesproken
…
Donderdag 9 augustus

Tiger Lili 

Een groep fantastische muzikanten
samengebracht door singer-songwri-
ter Ben Van Camp, dat is Tiger Lili.
De eerste single die hij als tiener
kocht, was ‘Justify My Love’ van
Madonna: een zwoel, donker, sexy
nummer geschreven door Lenny
Kravitz. Toeval bestaat niet.

Ben Van Camp volgde ooit lessen op
de Jazzstudio in Antwerpen, maar
heeft sindsdien zijn muzikaal palet
gevoelig verbreed. Hij was actief als
zanger en gitarist in verschillende
bands, maar met Tiger Lili komt de
tijger definitief uit de mouw: gevoeli-
ge, vaak sterk autobiografische songs,
met trans-Atlantische invloeden.
Muziek die overdag gedijt bij een
hete zon op een cruisende converti-
ble, en die ’s avonds in de concertzaal
mikt op wiegende heupen. Kortom:
groovy guitars & sweet lovesongs mag
je hier zeker verwachten.

Donderdag 16 augustus

The Antler King 

In mei 2010 wordt The Antler King
geboren, een gesofisticeerde band
met een heel unieke sound. Het is
pop, het is rock, het is singer-songwri-
ting en veel meer dan dat.
Maarten Flamand en Esther Lybeert
hebben jarenlang hun sporen ver-
diend in andere bands zoals Cloon,
Flat Earth Society en Stash. Esther en
Maarten zijn twee geraffineerde bri-
coleurs met tekst en klank. Hij zet de
lijnen uit waarop zij schrijft en zingt,
hij is de pulse, zij de sound, zij pakt je
in met haar stem, hij met zijn gitaar-
spel. Esther is de kleur, Maarten de
hartslag van de muziek en omge-
keerd. Hij schildert met klank, zij
geeft het ritme aan. De symbiose van
deze krachten resulteert in een heel
bijzondere sfeer die nog versterkt
wordt door stemeffecten en vreemd-
soortige huis-, tuin- en keukengelui-
den.

De wisselwerking van hun verschillen-
de muzikale achtergronden resul-
teerde in songs waarin meerstemmig-
heid, sfeervolle arrangementen &
dito harmonieën en sterke zangpar-
tijen hun grootste troeven zijn.

Donderdag 23 augustus

Asi Sea 

Asi Sea is oud Spaans. Het betekent
‘het zij zo’. De muziek is een smelt-

kroes van verschillende genres:
Spaan se blues, Flamenco Rock, In -
dian Jazz, Arabian Boléro. Noem het
wat je wilt, maar één ding is zeker, Asi
Sea swingt lekker en zit op tempo.
Samen met de mannen van Live in
de Klokke (een keurmerk van eigen
bodem) kozen we hen uit voor een
dampend zomerse afsluiter van park-

concerten editie 2012.
De parkconcerten starten telkens om
20.30 uur in de pastorietuin van
Moort sele (achter de Sint-Aman -
duskerk, bij het Erfgoedhuis) en zijn
gratis. Meer info:
dienst Cultuur Oosterzele 
tel. 09 362 50 09 
cultuur@oosterzele.be

Nieuwe openingsuren 
bibliotheek sinds 1 mei 2012
Maandag - 15 - 20 uur
Dinsdag - 15 - 18 uur
Woensdag 9 - 18 uur (doorlopend)
Donderdag 9 - 12 uur
Vrijdag - 15 - 18 uur
Zaterdag 9 - 12 uur

Vanaf 1 juni: loket huisvesting
Om de inwoners een aanspreekpunt voor informatie over de sociale huis-
vestingsmogelijkheden in de gemeente te bieden, gaat vanaf 1 juni het
loket huisvesting van start.

Het huisvestingsloket is alle dagen geopend tijdens de gewone diensturen
en op afspraak. Stedenbouwkundig ambtenaar Dirk De Ganck zal de taak
van huisvestingsambtenaar waarnemen. 

Bij hem kan je terecht voor:
- Info over de mogelijkheden voor huisvesting in de gemeente
- Inlichtingen over steun, premies, leningen, uitkeringen, …
-  Doorverwijzingen naar de bevoegde diensten
-  De nodige documentatie         

Meer weten? tel. 09 362 50 09 - huisvesting@oosterzele.be

De eindzege ging naar de Spaghetti-Flandriens: Wouter De Schampheleire (midden),
Tom (links) en Christine Eeckhaut (rechts) kregen elk een cadeaubon t.w.v. 50 euro.
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Tot Roefels!

Onze gemeente4

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
• 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 8.30 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

Nieuws uit de politiezone

Kind en jeugd

Na maanden voorbereiding sluit politiezone Regio Rhode & Schelde
(Destelbergen - Melle - Merelbeke - Oosterzele) op vrijdag 1 juni 2012 voorgoed
de deuren van het 'oude' politiecommissariaat aan de Hundelgemsesteenweg
357. De nieuwe site - gelegen aan het pas aangelegde Driekoningenplein - kreeg
als huisnummer 20 en is maar een boogscheut verwijderd van de oude locatie
in het verlengde van het gemeentehuis van Merelbeke.

In het nieuwe commissariaat van Merelbeke zijn nog steeds dezelfde diensten
ondergebracht:
• Centraal onthaal: elke werkdag geopend tussen 8 en 20 uur, op zaterdag (8 -
14 uur) en op zon- en feestdagen (14 - 20 uur).
• Wijkwerking: de Merelbeekse bevolking kan rekenen op zes gemotiveerde
wijkinspecteurs en hun teamchef.
• Wapendienst: bij voorkeur op afspraak!
• Korpschef en ondersteunende diensten: het commissariaat van Merelbeke
huisvest tevens korpschef Yves Asselman en de meeste ondersteunende direc-
ties en/of diensten. Immers, vanuit het hoofdcommissariaat wordt de werking
van de volledige politiezone gecoördineerd!

Samen met de ingebruikname van het nieuwe politiegebouw in Merelbeke
werd ook een gloednieuwe telefooncentrale in werking gesteld. Al in 2008 kon-
digde de politiezone Regio Rhode & Schelde een volledig nieuw telefonisch
netwerk aan voor de vier politiecommissariaten. Na de commissariaten van
Oosterzele en Destelbergen beschikt voortaan ook de site in Merelbeke over de

mogelijkheden van een moderne centrale.
"De vernieuwing van het telefonisch netwerk zal heel wat mogelijkheden bie-
den, zowel voor de bevolking (betere dienstverlening) als voor de eigen organi-
satie (kostenbesparend)", weet korpschef Yves Asselman.
NIEUW algemeen nummer politiecommissariaat Merelbeke 

09 363 71 71of via mail info@politie5418.be

OPGELET: melding van dringende zaken steeds via het noodnummer 101
Wil je het nieuwe politiecommissariaat in Merelbeke eens van dichtbij bekijken,
ga dan zeker eens langs tijdens de OPENDAG op kermiszondag 24 juni 2012
van 10 tot 17 uur.

Tijdens de Roefeldag kunnen de kinderen in Oosterzele kennismaken
met de wereld van de volwassenen. Ze mogen eens piepen achter de
schermen van de deelnemende handelszaken, verenigingen, zelfstandi-
gen, … Wil je later kapper worden, of ben je benieuwd hoe het leven op
de boerderij eruit ziet? Daar is de Roefeldag perfect voor!

Inschrijven kan op vrijdag 15 juni van 19 tot 20 uur in de sporthal. 
Je kunt een nummertje trekken vanaf 18.30 uur.
Op maandag 18 juni kan je tussen 12.30 en 16 uur telefonisch inschrij-
ven voor de activiteiten die nog niet volzet zijn: tel. 09 363 84 22
We hopen opnieuw heel wat kinderen te mogen ontvangen op deze
Roefeldag!
Dit jaar zijn er heel wat middenstanders, verenigingen, organisaties,
begeleiders en vrijwilligers die deze spetterende dag mogelijk maken.
Een knipoog, een dankjewel of een brede glimlach van jullie zal hen
zeker plezier doen!

De roefelsite aan de sporthal
Kom zeker eens een kijkje nemen aan de sporthal! 
Tussen 10 en 16 uur valt daar van alles te beleven …
Om 13 uur is er de prijsuitreiking voor de tekenwedstrijd. Geef jouw teke-
ning af in de sporthal of het gemeentehuis en je krijgt zeker een leuke
prijs. De winnaars krijgen een filmticket.
Om 13.30 uur kan je jouw bonnetje dat je kreeg bij het inschrijven, rui-
len voor een lekker ijsje. Aan de sporthal kan je terecht voor springkas-
telen, poëtisch kapsalon, schminktent, gocartparcours, computeranima-
tiehal, de monitoren van de speelpleinwerking voorzien een terrasje, …
Enkele vrijwilligers van de zonale misdrijfpreventie (ZMPO) staan van
9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 16 uur klaar om gratis je fiets te grave-
ren. Vergeet je identiteitskaart of kids-ID niet!

Tot Roefels!

Op zaterdag 23 juni gooien we voor het eerst de deuren open van de
vernieuwde polyvalente loods in de Lange Ambachtstraat 42: Den
Amb8. Om 16.30 uur breien we er een afsluiter aan de roefeldag met
een heus BOOMBAL.
Tussen 16.30 en 17.30 uur kunnen de kinderen
samen met de burgemeester, schepenen en
raadsleden al dansend het nieuwe gebouw ope-
nen. Ouders en grootouders zijn uiteraard ook van harte welkom.
Goesting om een beetje te shaken, te springen en te dansen? Wil je
nieuwe vriendjes leren kennen op de dansvloer? Eens lekker freaken
op folk?
Wat, alleen? Ge zij gij zot zeker, alleen!
Neenee, met een hele hoop kinderen samen dansen we de tovercir-
kel, jig, andro, zevensprong, grote banaan, rozemarijntje, … dus,
beste kinderen, allemaal massaal welkom op het BOOMBAL!

Maar ook de oudere broers en zussen, ouders, tantes, nonkels, groot-
ouders, … nodigen we graag uit om Den Amb8 in te dansen. 
Het tweede luik van de avond start om 20 uur.

De boombalgangers leven zich uit in koppel-, kring-, rij- en sliertdan-
sen als walsjes, polka's, jigs, andro’s, ... Iedereen danst met iedereen,
jong en oud, vaak in groep maar af en toe ook in koppel. Elk
Boombal wordt voorafgegaan door een dansinitiatie. In een goed
uur tijd heb je een plezante kringdans of een trancegevoelige sliert-
dans onder de knie. Daarna start het eigenlijke Boombal met swin-
gende live-folkmuziek!

Aansluitend op het boombal plannen we nog een hedendaagse ‘uit
loper’, een dj-set, annex ’70-’80-’90 fuif met dj Jazzy Max.
Gratis toegang.

Buitenschoolse vakantieopvang Het Vinkemolentje bereidt zich weer
voor op een fijne zomervakantie. We duimen alvast dat de zon zich
veel zal laten zien. Opvang betekent voor de ouders ook plannen
maken, en inschrijven. Houd daarom als ouder goed de uiterste
inschrijfdata in de gaten, zodat we voor jouw kindje nog de nodige
dagen kunnen reserveren.

Uiterste inschrijfdata
Voor juli 2012: maandag 11 juni
Voor augustus 2012: maandag 16 juli
Dit zijn de data tot wanneer er onbeperkt kan ingeschreven worden.
Dat betekent niet dat er na deze data geen inschrijvingen meer
mogelijk zijn. Ouders kunnen na deze data hun kindjes inschrijven

voor dagdelen waarvoor er nog plaats is.
Meer info: dienst Kind en Jeugd, sporthal De Kluize. 
edith.renne@oosterzele.be, tel.: 09 362 48 92 en 09 363 84 25

Zoek je naar opvanginitiatieven?
Kijk op www.meldpuntkinderopvang.be
Het zoeken naar opvang in je buurt is niet altijd evident. Gemeente
Oosterzele kan je daarbij helpen.: 
via www.meldpuntkinderopvang.be kan je doorklikken naar Oos ter -
ze le. Daarna kan je je zoekcriteria opgeven en krijg je een overzicht
van alle opvanginitiatieven die bij gemeente Oosterzele gekend zijn. 

Probeer het ook eens uit!

Nieuw politiecommissariaat Merelbeke operationeel!

Roefeldag op zaterdag 23 juni 2012

Swingende afsluiter van de Roefeldag - Opening van Den Amb8

Buitenschoolse opvang Het Vinkemolentje - schrijf tijdig in


