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Burgerzaken
Concessietermijnen oud kerkhof Ooster -
zele: oproep aan familie en kennissen
Het college van burgemeester en schepenen heeft een lijst van graven waar-
van de concessietermijn binnenkort verstrijkt of verstreken is, goedgekeurd.
Het gaat in een eerste fase om graven van het oude kerkhof achter de kerk
van Oosterzele. Door aanplakking bij het graf zal bekend gemaakt worden
of een graf in aanmerking komt voor hernieuwing van de concessie of voor
verwijdering. Het gemeentebestuur nodigt de inwoners met overleden
familieleden op het oud kerkhof van Oosterzele uit om daar ter plaatse ken-
nis van te nemen. Aangezien de gemeentelijke diensten moeten werken
met gegevens van vele jaren oud kan het gebeuren dat intussen veel gewij-
zigd is. We durven daarom een beroep te doen op de familie en de kennis-
sen van de overledenen om verbeteringen te signaleren aan de dienst
Bevolking via tel. 09 363 99 26 of katleen.meuleman@oosterzele.be.

Bib
De bib gaat voor zelfbediening!
Na een wekenlange voorbereiding en dankzij de hulp van de vele vrijwilligers,
is het eindelijk zo ver: zelfuitleenbalies in de bib! Vanaf nu kan iedereen zelf
zijn/haar materialen (boeken en dvd’s) innemen, uitlenen en verlengen aan
de nieuwe zelfuitleenbalies in de bib. Hierdoor wordt de privacy meer gegaran-
deerd en krijgt de bibliotheekmedewerker de handen vrij om de bezoeker nog
beter te begeleiden, wegwijs te maken en te ondersteunen in zijn/haar zoek-
tocht naar informatie. Kom het binnenkort eens uitproberen!

Het college van burgemeester en schepenen en de raad van beheer van de
bibliotheek nodigen iedereen van harte uit op de officiële ingebruikname van
de zelfuitleenbalies in de bibliotheek op donderdag 3 maart 2011 om 20 uur.

Programma:
• verwelkoming door schepen Paul Cottenie
• toespraak door gedeputeerde Alexander Vercamer
• uiteenzetting over ‘de iPad en de bibliotheek’ door Jan Braeckman, directeur

van Bibnet
Iedereen is welkom. Graag vooraf inschrijven.

Koffie+ op maandag 14 maart
Om 14 uur: eerste kennismaking met het erfrecht, tips voor de gewone gebruiker:
• wat weet de fiscus
• de bankkluis
• de handgift
• het testament
• verwerpen van de nalatenschap
• minimaliseren successierechten
• bevoordeligen van echtgenoten via een huwelijkscontract
• opdoen van een nalatenschap
• nieuwe regeling van het Vlaams gewest
Gastspreker is Guido Laurensse. Graag vooraf inschrijven.

Vorming in de bib
Cursussen in samenwerking met Vormingplus.

• Eenvoudige massages voor dagelijks gebruik: drie maandagavonden (20 - 22
uur): 14, 21, 28 maart 2011. Erfgoedhuis, Zaal De Ganck, Sint-Antoniusplein
10, Moortsele. Code: 11012. Prijs: 30 euro.

• Basiscursus fietsonderhoud: drie donderdagavonden (19.30 - 22 uur): 17, 24,
31 maart 2011. Erfgoedhuis, Zaal De Ganck, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele.
Code: KA058. Prijs: 24 euro.

• Op zoek naar de kracht van boosheid. Psychologieparel van Harriet Lerner.
Vier vrijdagvoormiddagen (9.45 - 12.30 uur): 18, 25 maart + 1, 8 april 2011.
Erfgoedhuis, Zaal De Ganck, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele. Code: 11013.
Prijs: 40 euro

Meer info ook op www.vormingplus.be

Tango in Buenos Aires
Beste Oosterzelenaren,

Reeds jaren organiseert het gemeentebestuur van
Oosterzele daguitstappen en buitenlandse reizen voor zijn
inwoners. Ik schat dat daarbij zowat alle belangrijke steden
in Vlaanderen de revue zijn gepasseerd. Zelfs steden in
Wallonië (Doornik, Bergen, Edingen, …) en in het nabije
buitenland als Frankrijk (Rijsel) en Nederland
(Valkenburg en Maastricht), waren onder de leiding van
lokale gidsen, voorwerp van Oosterzeelse belangstelling.

Naast die dagexcursies organiseert het gemeentebestuur
ook - en met succes - buitenlandse reizen. Zo brengen we
dit jaar in juni een bezoek aan het onvolprezen Russische
Sint-Petersburg en volgt in september een zesdaagse reis
naar het bruisende, vulkanische Napels.

Dat onze mensen dit gemeentelijk initiatief naar waarde
schatten, hoeft geen betoog. Elke geïnteresseerde Ooster -
zele naar heeft wel al eens iemand horen rapporteren over
de kwaliteit, de intensiteit en de goede sfeer op onze uit-
stappen en reizen. 

‘We reizen om te leren’ is een cliché, maar tegelijk ook een
waarheid. Oosterzele onderscheidt zich door een erg
dynamisch cultureel leven en erg ondernemende culture-
le verenigingen. Dat betekent dat in onze gemeente wel

altijd wat te beleven valt. Maar toch blijft het belangrijk dat
we op tijd en stond eens uitbreken, eens over het muurtje
gaan kijken, steden en landen bezoeken die een bijdrage
hebben geleverd aan onze cultuur, aan onze beschaving.

Volgend jaar gaan we op dit pad door. Als schepen voor
cultuur plan ik - wat het buitenland betreft - nu reeds een
vijfdaagse trip naar het mooie Boedapest, hoofdstad van
Hongarije, en wil ik erg graag mijn bestuurlijk mandaat in
de gemeente afronden met een absoluut hoogtepunt: de
organisatie van een reis naar Zuid-Amerika in december
2012. Daarbij viseer ik een exploratie van Argentinië, met
ondermeer bezoeken aan de watervallen van Iguazú, aan
Patagonië in het diepe zuiden met de Perito More no -
gletsjer, Península Valdès en Ushuaïa. 

M.a.w. een ambitieuze Argentijnse droom die geïnteres-
seerde Oosterzelenaren de kans moet bieden om - in ver-
trouwd gezelschap - een onvergetelijke reis te beleven.

De komende maanden leg ik mijn oor te luisteren en peil
ik naar de deelnamebereidheid voor dit
uitdagende avontuur, dromend van een
tango in Buenos Aires.

Paul Cottenie
Schepen voor Cultuur

Een Jeugdboekenweek vol geheimen …
Elk boek is een geheim. Elke lezer is een ontdekkingsreiziger. In elk boek zit
een verhaal verstopt dat wacht op iemand die het open slaat. Maar veel kinder-
boeken gaan nog verder en vertellen verhalen waarin geheimen een belangrij-
ke rol spelen. Tijdens de Jeugdboekenweek zoeken we de mooiste, spannend-
ste en droevigste geheimen in boeken en verhalen. Tussen 19 maart en 3 april
gaan we met z'n allen op ontdekking. We nemen schatkaarten onder de arm
waarop iemand in een ver verleden met citroen geheime routes getekend heeft.
We vertellen tegen niemand dat we net als Goudlokje de pap van de drie beren
opgegeten hebben. We lezen geheime boodschappen tussen de regels.

Programma bib Oosterzele
De kinderen van de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar komen met de
klas luisteren naar auteurs en hun geheimen:
• derde kleuterklas - donderdag 31 maart: Tina Tyrant
• eerste graad - dinsdag 22 maart : Moniek Vermeulen, Brigitte Minne, Siska

Goeminne, Frank Geleyn en Luk Depondt
• tweede graad - donderdag 24 maart: Reine De Pelseneer, Katrien

Vandewoude, Karla Stoefs, Evelien De Vlieger en theater ZamZam
• derde graad - maandag 28 maart: Leander Hanssen, Roger Schoemans,

Noella Elpers, Herman Van Campenhout en Ludo Enckels
Meer info: www.jeugdboekenweek.be

Voor kinderen en 
jongeren is in 2011 
cultuur niet duur!

Tussen 1 maart en 1 december 2011
zullen tal van activiteiten plaatsvin-
den die onderstaand logo dragen!
Deze activiteiten zijn voor kinderen
en jongeren tussen 6 en 21 jaar en
hebben een cultureel smaakje! In
2011 willen we immers cultuur bij
kinderen en jongeren volop in de kij-
ker zetten! Door deel te nemen aan
activiteiten kan je stempels verzame-
len die je kunt inruilen voor een film-
ticket.

Hoe deelnemen?
Haal bij dienst Kind en Jeugd of in de
bibliotheek je stempelkaart af. Neem
je deel aan een van de activiteiten die
het logo dragen, dan kan je je stem-
pelkaart bij de organisatie laten
afstempelen. Een volle spaarkaart (=
zes stempels) kan je op de dienst
Kind en Jeugd omruilen voor een
gratis filmticket!

Welke activiteiten komen in 
aanmerking?
Op www.oosterzele.be > actueel zal je
binnenkort een kalender kunnen

Info en reservaties Bibliotheek Oosterzele, 
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 09 362 81 17, 
oosterzele@bibliotheek.be, www.biboosterzele.be

lees verder op blz. 2

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

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

Let wel: anonieme meldingskaarten worden niet behandeld.

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

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

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

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

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

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

❐ gemeentesecretaris Dirk BLONDEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erger u niet, 
maar laat het ons weten! 

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

✂

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

✂
Gemeente
Oosterzele

Milieuweek in Oosterzele van 26 februari tot 7 maart 2011

Kind en jeugd Milieu en duurzaamheid

1. Zwerfvuilactie: 
vanaf zaterdag 26 februari 
Iedereen kent wel de tv-spots rond de
campagne ‘in de vuilbak’! Toch blij-
ven veel mensen hardleers en vinden
we op nog veel plaatsen zwerfvuil.
Indien je als vereniging of particulier
de straten in je omgeving wil ruimen,
laat ons dit zeker weten. Het start-
schot wordt gegeven op zaterdag 26
februari en de actie loopt over de vol-
ledige milieuweek.

2. Ook de scholen doen mee!
Van maandag 28 februari tot vrijdag
4 maart zijn er activiteiten voor de
volledige scholengemeenschap in
Oosterzele. Ongeveer 1 300 kinderen
kunnen deelnemen aan een educa-
tief aanbod aangepast aan hun leef-
tijdscategorie. Het is trouwens  de
eerste keer dat ook de kleuters in dit
project betrokken worden. Zij krijgen
in hun klasje een workshop aangebo-
den door vzw Green. Het eerste en
tweede leerjaar maken op een leuke
manier kennis met de klimaatveran-

dering in ‘Waldo’s wereld wordt
warempel warmer!’De derdejaars ste-
ken de handen uit de mouwen in het
geboortebos en het vierde leerjaar
trekt richting containerpark. Onze
oudste scholieren verkennen de weg
van het drinkwater door een bezoek
aan een watertoren in Gent. 

3. Kookworkshop ‘Lekker van bij
ons’ - woensdag 2 maart om 19.30
uur in zaal De Rots
We houden rekening met de seizoe-
nen en met de voedselkilometers.

Ook fair trade producten plaatsen we
in de kijker, maar bovenal gaan we
lekker koken! De kernwoorden zijn

‘eenvoudig’ met een ‘originele toets’
om de vingers en duimen van af te
likken. Ben je al aan het watertan-
den? Schrijf je dan snel in, want we
willen de groep niet te groot laten
worden.

4. Boomplantactie in het geboorte-
bos - zaterdag 5 maart vanaf 10 uur
Ouders van kindjes geboren in 2010
krijgen de kans om een boom te
planten in het geboortebos aan
Scheurbroek. De gezinnen worden
hiervoor persoonlijk aangeschreven.

Laat wel weten of je komt.

5. Bezoek aan het drinkwatercen-
trum in Mainvault - zondag 6 maart
om 9.30 uur
Als we onze kraan opendraaien,
komt daar drinkwater uit. Waar het
vandaan komt en welke processen dit
water doorlopen heeft, daar staan we
eigenlijk niet bij stil. In Mainvault
(Henegouwen) beschikt TMVW over
een eigen grondwaterwinning met
ontijzeringsinstallatie. Wil je deze
graag eens bezoeken, dan is dit de
ideale gelegenheid. De rondleiding
duurt ongeveer 1,5 uur en er wordt
busvervoer voorzien. De plaatsen zijn
wel beperkt, dus inschrijven is de
boodschap.

Inschrijven voor deze activiteiten kan
via milieu@oosterzele.be of telefo-
nisch op 09 363 99 35/36. Vermeld
bij inschrijving je naam, adres, tele-
foonnummer en de activiteit(en)
waarvoor je wil inschrijven.

Wie is ingeschreven voor 
de zwerfvuilactie, kookworkshop 

of het bezoek aan Mainvault 
ontvangt later meer 

gedetailleerde informatie.

Het principe blijft ongewijzigd: wie
winkelt bij de deelnemende hande-
laars krijgt een stempel op de spaar-
kaart. Een volle spaarkaart is goed
voor een originele picknickponcho.
Daarbovenop maakt iedere deelne-
mer kans op een prachtige en her-

kenbare Belgerinkel-fiets. Dit jaar
gaan we echter nog een stap verder.
Wie meedoet, maakt kans op een ro -
mantisch fietsweekend in de stad van
de liefde bij uitstek: Parijs!
Dus, zet je zaak in de spotlights en
neem deel aan de campagne!

Steeds meer mensen gebruiken de
fiets om te winkelen. Fietsen is
gezond, milieuvriendelijk en je hebt
nooit parkeerstress.
Je zaak inschrijven kost bovendien
echt geen moeite. Je kan dit recht -

streeks doen op www.belgerinkel.be
of je kan dit ook vragen aan duur-
zaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke via hilde.vanhecke@oosterze-
le.be of 09 363 99 36. Alle deelne-
mende handelaars krijgen een start-
pakket (affiches, spaarkaart en spaar-
doos) van het gemeentebestuur, wor-
den vermeld op de gemeentelijke
website, op de website van belgerin-
kel, unizo en het buurtwinkelnet-
werk. Wij hopen voor de tiende editie
op heel wat deelnemers!

vervolg van blz. 1

raadplegen en in de sporthal en in
de bib zullen er foldertjes te verkrij-
gen zijn.

Wil je graag met je
vereniging een cul-
turele activiteit voor
deze doelgroep or -
ga niseren en je wilt

instappen in dit project? Dan kan je
vereniging een subsidie aanvragen!
Alle info is te verkrijgen bij de dienst
kind en jeugd (jeugddienst@ooster-
zele.be)

Vakantie-initiatieven 
voor kinderen tijdens

paasvakantie
Op zaterdag 26 maart 2011 vindt in
het gemeentehuis van 10 tot 12 uur
een speciale inschrijvingsdag voor
sportkampen - grabbelpas - swap -
speelpleinwerking - opvang tijdens
de paasvakantie plaats.

Na deze speciale inschrijvingsdag
kan er voor de sportkampen, grab-
belpas- en swapactiviteiten die nog
niet volzet zijn, ingeschreven worden
in de sporthal tijdens de gewone ope-
ningsuren.
Wil je enkel inschrijven voor buiten-
schoolse kinderopvang en/of speel-
pleinwerking? Vermijd dan de druk-
ke inschrijvingsdag en kom op een
andere dag naar de sporthal.

Kom je grabbelpas of swappas al
kopen in de sporthal voor de inschrij-
vingsdag om het wachten zo veel
mogelijk te vermijden. 

Wil je meer info over de initiatieven tij-
dens de paasvakantie? Contacteer de
dienst Sport of Kind en Jeugd in
sporthal De Kluize, Sportstraat 5, 
tel.: 09 362 48 92

De brochures kan je raadplegen op
www.oosterzele.be > actueel.

De milieuweek, het begint een jaarlijkse traditie te worden in onze gemeente.
Elke keer opnieuw proberen we een goed gevuld programma op te maken,
zowel voor onze scholen, als voor de bevolking. Neem vlug een kijkje en schrijf
je tijdig in!

Met belgerinkel naar de winkel - Oproep aan alle handelaars in Oosterzele
Dit jaar gaat de tiende editie van Met Belgerinkel naar de Winkel van start. De
campagne loopt van zaterdag 7 mei tot en met zaterdag 11 juni 2011. Het thema
van deze editie is LIEFDE. Liefde is een universeel gegeven waar iedereen voor
valt: jong, oud, koppeltjes en singles. Liefde en fietsen gaan trouwens perfect
samen. Wie geniet er niet van een romantische fietstocht met z’n tweetjes door-
heen een prachtige locatie?

Geboortebos Lange Broucke
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Politie

Ga je met vakantie?Politiezone
Regio Rhode & Schelde houdt 
een oogje in het zeil! 

Inwoners van Destelbergen, Melle,
Merelbeke en Oosterzele die voor lan-
gere tijd de woning verlaten (vakan-
tie, ziekte, …) kunnen bij de politie
afwezigheidstoezicht aanvragen. De
politiemensen nemen dan je woning
op in hun toezichtlijst en controleren
tijdens een patrouille of alles in de
omgeving van je woning veilig is. Dit
toezicht kan trouwens op elk ogenblik
van de dag of de nacht gebeuren.

Indien er onregelmatigheden wor-
den vastgesteld, verwittigt de politie
een door jou aangeduide vertrou-
wenspersoon die eventueel maatrege-
len kan treffen in afwachting van je
thuiskomst. Deze service van de poli-
tiezone is volledig gratis.
De preventiedienst van de politie ves-
tigt er wel je aandacht op dat ook het
toezicht door familie, buren of een
goede vriend zeker en vast aan te
raden is. Voor een gratis technopre-
ventief advies vooraf kan je terecht bij

inspecteur Kristof Bauwens van de
preventiedienst: tel. 09 210 34 34 of
kristof.bauwens@belgacom.net

Wil je gebruik maken van het afwe-
zigheidstoezicht?
• Vraag dit toezicht rechtstreeks aan
via de applicatie ‘police-on-web’ (bo -
ven  aan links op de startpagina van de
website www.pzrhodeschelde.be).
of
• Vul het aanvraagformulier in en
geef het af in het wijkkantoor van je
gemeente. De formulieren zijn te
bekomen in elke politiecommissari-
aat of te downloaden via onze webstek
www.pzrhodeschelde.be
(rubriek informatie / formulieren).

Doe je aanvraag liefst enkele dagen
voor je vertrek. Zo komen wij al vanaf
de eerste dag dat je weg bent op con-
trole!
Wij wensen je een prettige (en veilige)
vakantie!

Activiteitenkalender

Tennisschool FUN!damentals 
i.s.m. TC De Kluize …
> tussen paas- en zomervakantie op
vaste tijdstippen (april - mei - juni):
tennislessen op maandag, woens-
dagnamiddag en zaterdagvoormid-
dag door gediplomeerde lesgevers
op - op de tennisterreinen in de
sportstraat. 
Meer info: TC De Kluize 
- www.tcdekluize.be
& Jürgen Thienpont -
thienpontj@hotmail.com
tel. 0472 40 39 76

Toneelgroep De Platte Beurzen
i.s.m. Heemkring Moortsele …
> vrijdag 18 en zaterdag 19 maart om
20 uur + zondag 20 maart om 18
uur: ‘Het testament van Sir MacAron’:
een blijspel van Johan Deckers in een
regie van Jan Debruyne - in GC De
Kring Balegem. Kaarten reserveren
op tel. 09 362 69 98

KVLV Scheldewindeke …
> zondagen 6, 13, 20 en 27 maart - 9.30
uur: nordic walking
> woensdag 9 maart - 13.30 uur: 
kinderworkshop in zaal De Rots
‘Papieren lamp/bol versieren’
> woensdag 23 maart - 13.30 en 19.30
uur: kookles ‘feest’ in zaal De Rots
> donderdag 24 maart - 14.30 uur:
praatcafé in zaal De Rots
> maandag 28 t.e.m. donderdag 31
maart: lentekriebels voor 60+
> donderdag 31 maart - 20 uur: line-
dansen (reeks van acht lessen) in
VBS. Meer info: alixdecock@skynet.be

Culturele Kring Land van Rode …
> vrijdag 4 maart: Björn Soenens over
Obama en Amerika en zijn boek hier-
over
> zaterdag 30 april: Theateruitstap naar
Geraardsbergen met geleide wande-
ling, diner in 't Hemelryck en voor-
stelling ‘Dwaallicht’ door Warre
Borgmans
> zondag 15 mei: Fietssneukeltoer met
deze keer als rode draad oude boer-
derijen
Meer info: elke_de_smet@hotmail.com

KMV Voor God en Vlaanderland 
organiseert …
> zondag 17 april - 19 uur: Kerkconcert
in de Sint-Kristoffelkerk in
Scheldewindeke
> maandag 20 t.e.m. donderdag 23 juni:
jaarlijkse huis aan huis bloemenactie
in Scheldewindeke
Meer info: Paul De Vos, tel. 0486 45 27 21,
paul.devos@fulladsl.be

Markant …
> vrijdag 18 maart - 20 uur:
‘Degustatie van Belgische wijnen, met
‘nationaal wijnmeester’ Eric Merny
in zaal De Rots (Scheldewindeke).
Reserveren voor 10 maart 2011.
> vrijdag 1 april - 20 uur: ‘Indische fla-
menco’met topdanser en -choreo -
graaf Akram Kahn in
Muziekcentrum Bijloke Gent.
Vervoer met eigen wagen, carpool-
ing is mogelijk. Reserveren voor 25
maart
> donderdag 5 mei: Culturele daguit-
stap naar schoeiselmuseum in Izegem
en SO3S in Kruishoutem. Vervoer
met eigen wagen, carpooling is
mogelijk. Vertrek om 8.45 uur aan
IZOO Dorp Oosterzele; lunch in
Bistro Vincent in Izegem.
Reserveren voor 30 april
> donderdag 26 mei: Sociale actie
‘Graag gedaan’ - Begeleiden van rol-
stoelpatiënten in Oostakker -
Lourdes. Vrijwilligers mogen zich
aanbieden voor 16 mei bij Rita Lust
via tel. 0475 96 71 15 of 
ritalust@hotmail.com
> zondag 5 juni: culturele daguitstap

‘De Joodse gemeenschap in
Antwerpen’. Vertrek met trein in sta-
tion Scheldewindeke om 8.27 uur.
Reserveren voor 1 mei
Info en inschrijven: Marianne
Bombeke, tel. 09 362 94 28 - 
blondeel.bombeke@telenet.be

KVLV Balegem …
> donderdag 10 maart - 13.15 uur: film
‘Elegy’; 4 euro, inschrijven voor 3
maart bij Mieke Sepelie
> vrijdag 18 maart: Passie onderweg,
christelijk geïnspireerde avondwande-
ling
> woensdag 23 maart - 19.30 uur:
crea: feestelijke papiercreaties
> woensdag 30 maart: 60+
Lentekriebels
> maandag 4 april: dansavond eeuw-
feest
> donderdag 7 april - 13.15 uur: film
‘The Devil wears Prada’; 4 euro,
inschrijven voor 31 maart bij Trees
Roos
> zondag 10 april: RESTAURANT,
inschrijven bij bestuursleden of bij
Trees Roos (na 19 uur)
> donderdag 5 maart: bedevaart
Oostakker
> dinsdag 10 mei - 19 uur: kookles
‘Libanees’
> dinsdag 7 juni - 19 uur: kookles
‘traktaties’
> maandag13 juni (Pinkstermaandag)
Verrassende tuinen (in de namiddag)
> woensdag 22 juni voordrachtavond
Alain Remue, Cel Vermiste
Personen
> zon 26 juni - namiddag: wandeling in
de Zingemse Meersen
Info en inschrijven: Mieke Sepelie -
tel. 09 324 53 64 -
mieke.sepelie@pandora.be

Jongenschiro Balegem
> zondag 27 maart - vanaf 11 uur: eet-
festijn in het parochiaal centrum van
Balegem (Poststraat 48a Balegem): 
ribbetjes à volonté, kip, balletjes in
de tomatensaus, veggieburger- 13
euro voor volwassenen en 8 euro
voor kinderen.
Info en kaarten: Jan De Visscher -
Berg 1, Balegem -
jan.devisscher@telenet.be - tel. 0496
99 04 13

Joggingclub Oosterzele …
> maandag 11 april - 19 uur: start run-
ning (samenkomst aan sporthal De
Kluize). Kostprijs 10 euro  verzeke-
ring inbegrepen.
Meer info: www.jcoosterzele.center-
all.com - tel. 09 362 42 68

KVG Oosterzele …
> zaterdag 26 maart - 14 uur:infosessie
over slapen in CM Merelbeke
(Hundelgemsesteenweg, 690
Merelbeke) - vooraf inschrijven is
noodzakelijk:dit kan bij de bestuurs-
leden of via tel. 09 362 65 72 of bij
bij KVG Oost-Vlaanderen op tel. 09
227 34 41.

Ziekenzorg Oosterzele …
> woensdag 16 maart: Geleid bezoek
aan het rust- en verzorgingstehuis
Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem.
> zondag 20 maart: broedermaal in
de parochiale kring van Oosterzele
> maandag 25 april: paasfeest met
playbackshow in de parochiale kring
van Oosterzele
> donderdag 26 mei: halve daguitstap

Okra …
> elke tweede en vierde dinsdagnamid-
dag van de maand - 14 tot 17 uur:
dansnamiddag in het CM-lokaal
Merelbeke (Jules Maenhaut,
Hundelgemsesteenweg 690)
Meer info: Okra-voorzitter Gerard
Delaruelle - tel.: 09 362 64 38 of bij

dansverantwoordelijke Eric Boerjan -
tel 0495 61 40 22
> maandag 21 maart - 14.30 tot 17
uur: voordracht ‘Het assisenhof in de
21ste eeuw’ door advocaat Piet Van
Eeckhaut in het CM regiokantoor
Merelbeke (Hundelgemsesteenweg
69)

Bibliotheek Oosterzele …
- 9 april - 9 tot 11 uur: voorleesont-
bijt voor kinderen van tweede en
derde kleuterklas. Gratis, vooraf
inschrijven (max. 30 kinderen).
Meer info: Anneleen Verfaillie
> maandag 16 mei - 14 uur: Koffie+
Fläming, een stukje Vlaanderen in
Duitsland’ door Jos Storms. Gratis,
vooraf inschrijven
> vrijdag 25 juni - hele dag:
Zomerboekenverkoop Route 42 in de
Stadsbibliotheek Zottegem

Gemeentelijke Raad voor Lokale 
Economie …
> vrijdag 24 juni t.e.m. zondag 26 juni:
braderie bij deelnemende handelaars
Meer  info volgt later.

Vzw Het Leven Helpen- Netwerk
Palliatieve Zorg Zuid-Oost-
Vlaanderen
> Donderdag 7 april - 19.30 uur: voor-
dracht over de mogelijkheden van wils-
verklaringen en vroegtijdige zorgplan-
ning + kleine receptie. Toegang 3
euro; In WZC De Zilverlinde; Dreef
2 Scheldewindeke - Inschrijven voor
31 maart aan de balie of tel. 09 363
83 93 of kwaco@zilverlinde.be

VVV De Heerlijkheid
> Donderdag 10 maart: uitstap naar
West-Vlaanderen. Plaatsen zijn
beperkt (50 personen); inschrijven
noodzakelijk ten laatste op vrijdag
25 februari 2011 bij de bestuursle-
den van de V.V.V. of elektronisch via
info@stokerijvandamme.be en blon-
deel.bombeke@telenet.be

KAV Oosterzele
> dinsdagen 1 en 15 maart: Workshop
‘Juwelen in fimo’ - Info: ardnibv@hot-
mail.com
> vrijdag 11maart: met de kinderen
naar de film - Nova Wetteren - Info:
carla.mortier@skynet.be
> zondag 20 maart: broedermaal t.v.v.
Broederlijk Delen - Info:
monique_roels@hotmail.com
> vrijdag 29 april: theaterprogramma
‘Drink rode wijn’ - Nova Wetteren -
Info: carla.mortier@skynet.be
> vrijdag 13 mei: wandeling in
Patershol - Info: marianne.goeder-
tier@skynet.be
> woensdag 8 juni: kookdemonstratie
‘High Tea’ - Info: nadine_vl@hot-
mail.com
> zondag 26 juni: wandeling met ver-
rassing! - Info: irenedeleener@hot-
mail.com
Meer info monique_roels@hotmail.com

NEOS
> donderdag 17 maart - 14 uur: voor-
dracht ‘t Is echt gebeurd’ - Jacques
Lesage - in De Rots, Marktplein 5,
Scheldewindeke
> dinsdag 12 april: daguitstap
> donderdag 28 april - 15 uur: Paas -
viering met Jean Monnet - in Agathea
> zaterdag 30 april - 20 uur: Opera in
de Cinema  ‘Il Trovatore’ - Gent
> donderdag 19 mei: voordracht ‘Slapen
als een roos’ - Eric Decabooter - in De
Rots, Marktplein 5, Scheldewindeke
Meer info: antoine.heyerick@skynet.be

OOSTERZELE ACTIEF …

Woensdag 16 februari was het Dikke
truiendag in het gemeentehuis en de bi -
blio theek. Speciaal voor deze dag kon
je in het gemeentehuis en de biblio -
theek kennis maken met allerlei kleine
energiebesparende maatregelen. 
Je kon het verbruik   van een spaarlamp
meten tegenover dat van een gloeilamp
door zelf al fietsend energie op te wek-
ken. Je kon het effect van hoogrende-
mentsglas voelen, via een tentoonstel-
ling te weten komen waar je het ener-
gieverbruik in huis kan beperken en
nog zoveel meer. Dikke truiendag bete-
kent ook dat de verwarming enkele gra-
den lager staat. Wie de ‘koudere’ tem-
peratuur trotseerde, kon op de twee
locaties genieten van een lekkere tas
warme soep. De soep is ondertussen uit-

geschonken aan de talrijke bezoekers,
maar de opstellingen blijven zowel in
de bib als in het gemeentehuis staan tot
8 maart. 
Kom dus zeker nog eens langs!

Het is allang geen geheim meer. Auto
rijden is synoniem voor CO2 en dit gas
is in belangrijke mate verantwoordelijk
voor het broeikaseffect. Maar een
wereld zonder auto kunnen we ons nu
ook niet echt meer voorstellen. Toch
kunnen we wel degelijk overgaan tot
actie.
Na de bekende BOB-campagne bestaat
er sinds 2003 ook een ROB-campagne.
ROB staat voor Rustig Op de Baan. Wie
ROB is past zijn rijstijl aan, in eerste
instantie voor een veiliger verkeer, maar
ook voor een betere leefomgeving. Met
een comfortabel en rustig rijgedrag kan
je flink wat brandstof besparen, veroor-
zaak je minder luchtverontreiniging en
rij je bovendien veiliger.
Als gemeentebestuur willen wij deze
boodschap ook meegeven aan onze
jongeren die voor het eerst zelf deelne-
men aan het autoverkeer. Bij het afha-
len van hun rijbewijs krijgen zij een
ROB-folder mee. Daarin staat duidelijk
uitgelegd waarvoor ROB staat en als ze
fan zijn, kunnen ze ROB op hun bum-
per kleven.

Dikke truiendag
Milieu en duurzaamheid

Door hard te 
trappen kon je zelf
energie opwekken.

Ik ben ROB

Info over deze activiteitenkalender
Communicatieambtenaar 

Bianca De Mulder
tel.: 09 362 50 09  33
info@oosterzele.be
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Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

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

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

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

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

oosterzele@bibliotheek.be
Open

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

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

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

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

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

iedere dag van 9 tot 23 u.
zaterdag van 9 tot 21u.

en zondag van 9 tot 12 u.
• Jeugddienst • 

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

dinsdag van 8.30 tot 16 uur
woensdag van 8.30 tot 16 uur

donderdag van 8.30 tot 16 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

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

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

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

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

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

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

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

info@do-oosterzele.be
Open:

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

woensdag 8.30 tot 12.30 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.
OCMW

Gootje 2, 
tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot
12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 

Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant
Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

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

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Het gemeentebestuur is op zoek naar 12 jobstudenten tijdens de
zomermaanden voor volgende gemeentelijke diensten:

1. Dienst GROENONDERHOUD: 
twee voltijdse technische jobstu-
denten (juli en augustus)

Taken:
• Hulp bij de technische uitvoe-

ring van werkopdrachten
• Natuurvriendelijk beheer van

bestaand openbaar groen
• Beheer van straatbomen
• Onderhoud speelvoorzienin-

gen
• Maaien van wegbermen
• Onkruidbeheer in groenzones
• Aanleg van nieuwe groenzones

en speelterreinen
• Realisatie bebloeming open-

baar terrein
• Onderhoud begraafplaatsen
• Onderhoudswerken aan klein

materiaal, grasmaaier, bosmaai-
er, …

Kwalificaties en profiel: enkel stu-
denten van een tuinbouwschool
ko men in aanmerking (o.w.v.
basiskennis groenonderhoud)
• Notie plantenkennis
• Kennis en ervaring in het

onderhoud en herstel van
klein materiaal is een pluspunt

• Kennis en ervaring in de aan-
leg van tuinen en terrassen is
een pluspunt

• In het bezit van een rijbewijs B
is een pluspunt

• In team kunnen werken
• Leiding aanvaarden
• Stiptheid, nauwkeurigheid,

afspraken en beloftes correct
nakomen

2. Dienst WERKEN IN EIGEN
BEHEER: 
twee voltijdse technische jobstu-
denten (juli en augustus)
Taken:
• Dienen bij graafwerken
• Ruimen van zwerfvuil
Geen specifieke kwalificaties.

3. SPORTdienst: een halftijdse tech-
nisch/administratieve jobstudent 
(eerste helft juli of augustus)

Taken:
• toezicht
• administratie (sportkampen,

opmaken kalenders, …)
• onderhoud (schoonmaak)

kleedkamers, burelen en sport-
zalen

• algemene werking sportdienst

Kwalificaties en profiel: Er zijn geen
specifieke kwalificaties. Als stu-
dent in een studierichting LO of

sportmanagement beschik jewel
over een extra troef. Wij zoeken
een student die sportminded is,
flexibel is ingesteld, die zowel
zelfstandig als in teamverband
kan werken en die zin voor ini-
tiatief heeft. Een basiskennis van
de Microsoft Office-toepassingen
is vereist.

4. BIBLIOTHEEK: 
twee voltijdse administratieve 
jobstudenten (juli en augustus)
Taken:
• Hulp bieden bij een brede

waaier aan taken eigen aan de
bib : inleverbus leegmaken,
balie opruimen, kranten en
tijdschriften klaarmaken voor
de uitleen, boeken wegsteken,
collectie op orde houden,
briefwisseling, afvoer tijdschrif-
ten en boeken, labels controle-
ren, meehelpen aan voorberei-
ding klasbezoeken in septem-
ber

Kwalificaties en profiel:
• Diploma algemeen secundair

onderwijs
• Interesse hebben voor het

bibliotheekwerk
• Bereid zijn om tijdens de ope-

ningstijden van de bibliotheek
te werken (’s avonds en tijdens
het weekend)

5. GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIE:
drie voltijdse administratieve job-
studenten (juli en augustus)

Taken:
• Allerhande uiteenlopend

administratief werk

Kwalificaties en profiel:
• Goede computerkennis
• Wij zoeken een communicatie-

ve persoonlijkheid

6. BUITENSCHOOLSE KIN-
DEROPVANG HET 
VINKEMOLENTJE:
twee voltijdse jobstudenten 
(juli en augustus)

Taken:
• Toezicht en begeleiding van

kinderen in de buitenschoolse
kinderopvang 

Kwalificaties:
• Leeftijdsvereiste: 20 jaar worden

in 2011
• Ervaring in jeugdwerk en/of stu-

dent in pedagogische richting

JOBSTUDENTEN GEZOCHT VOOR
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Personeel

Het gemeentebestuur acht het noodzakelijk zo veel mogelijk een
beroep te doen op relevant gekwalificeerde jobstudenten d.w.z. stu-
denten die studies hebben aangevat die op termijn tot de nodige
kwalificaties leiden.
Om zo veel mogelijk studenten een kans te bieden om een vakantie-
job bij het gemeentebestuur uit te oefenen, kan een student maxi-
maal twee vakanties worden aangeworven.

Alle kandidaturen moeten gericht worden aan het college van bur-
gemeester en schepenen, Dorp 1 in 9860 Oosterzele en dit ten laat-
ste op 15 april 2011 (verzendingsdatum geldt). Bijkomende inlich-
tingen kan je bekomen bij de dienst Personeel en Organisatie (09
363 99 59 of 09 363 99 55 personeel@oosterzele.be).

Begin februari werd de asfaltonderlaag van de Stationsstraat aangelegd. Op
deze manier werd een eerste fase van de werken afgesloten.
Nu wordt het tweede weggedeelte - vanaf de Markt tot aan Pelgrim ter hoogte
van huisnummer 34 - aangepakt. Aansluitend op de eerste fase werd een nieu-
we riolering geplaatst tot aan het kruispunt met de Pastoor de Vosstraat. Het
nieuwe dubbele rioleringsstelsel wordt zo verbonden met de uitgevoerde
Aquafinwerken in Balegem van enkele jaren terug.
Op Pelgrim beperken de werken zich tot het aanpassen van de bovengrondse
infrastructuur, het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving. Over de
gehele lengte van de werfzone werden de leidingen ondergronds gebracht. De
nutsmaatschappijen werken momenteel volop de overkoppelingen van de
huisaansluitingen af. Deze werken worden samen uitgevoerd met het vernieu-
wen van de openbare verlichting. Om deze infrastructuuraanpassingen af te
sluiten, zal het gemeentebestuur nieuwe voetpaden aanleggen.
Bij de uitvoering van deze werken wordt er voor gezorgd dat het marktplein
steeds bereikbaar blijft. Naast de aangelegde parkeerstroken in de
Stationsstraat en de parking aan het station kan je dus steeds hier je wagen ach-
terlaten terwijl je boodschappen doet. Ook de wekelijkse markt op woensdag
blijft plaatsvinden.

Op advies van de Verkeerscommissie keurde de gemeenteraad eind vorig jaar
een aantal verkeersmaatregelen voor Hogeveld goed. Naast het invoeren van
een beperkt parkeerverbod werden twee rijbaankussens op het wegdek
geplaatst. Op deze manier probeert het bestuur het sluikverkeer in deze straat
te beperken en ook de rijsnelheid drastisch te verminderen.

Wil je meer informatie over de werking van de Verkeerscommissie? 
Neem contact op met Henky Martens
- tel. 09 363 99 31 - henky.martens@oosterzele.be

Mobiliteit en verkeer
Werken Stationsstraat: 
eerste fase afgerond

Verkeersmaatregelen Hogeveld

Vossenschade
Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek
rond de vos. Er komen steeds meer klachten over schade aan pluimvee bin-
nen. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? 

Om de schade in onze gemeente op te volgen en om ook op Vlaams niveau
bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert de
Gemeente Oosterzele in samenwerking met de Hubertus Vereniging
Vlaanderen een meldpunt waar je elk schadegeval kan noteren.
Dit meldpunt kan je vinden via de gemeentelijke webstek 
http://www.oosterzele.be/milieu-ruimtelijkeordening.php?p=dieren 
en bij vossen de link http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx te kiezen 
Door dit meldpunt aan te vullen, draag je als burger bij tot een beter
inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. 
Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

De handige informatiefolder ‘Slimmer dan de vos’ geeft antwoorden op de
vragen van verontruste inwoners met kippen. 
In de folder staan concrete tips voor een vossenvrije kippenren. 
Bekijk de folder op 
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit_967.aspx

Milieu en duurzaamheid


