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Verder investeren 
in milieu en duurzaamheid!

Leen tegen 2 % voor energiebesparende maatregelen in je woning zie pagina 4 Jobs
........................................... zie pagina 3

De dagen worden opnieuw langer, de winter is aan het uit-

bollen en volgende week is Oosterzele opnieuw in de ban

van de milieu- en duurzaamheidsweek, editie 2012. Milieu

en duurzaamheid: het zijn twee begrippen waaraan we

elke dag aandacht moeten besteden en waaraan we vaker

bewust moeten denken!

Als schepen voor Milieu en Duurzaamheid vind ik het

belangrijk om dit thema eens extra in de kijker te zetten.

Daarom ook organiseert het bestuur allerlei activiteiten

om op die manier elke inwoner te betrekken bij de milieu-

en duurzaamheidsweek en hen even te laten stilstaan bij

en nadenken over … Dat we voorzichtig met ons milieu

moeten omgaan en dat we het moeten beschermen, daar

is iedereen het over eens. Maar wat verstaan we onder

duurzaam? In Oosterzele betekent het dat we moeten stre-

ven naar duurzaam leven: we mogen op een verstandige

manier gebruikmaken van de natuur zonder het milieu

uit te putten of op te gebruiken. Op die manier kunnen

ook de volgende generaties nog van de natuur genieten!

Het programma voor de milieu- en duurzaamheidsweek

2012 is gevarieerd, goed gevuld en bevat voor elk wat wils!

Wat je niet mag missen, is de officiële opening in de biblio -

theek. Serge De Gheldere, de ambassadeur van Al Gore in

België brengt ons op vrijdag 2 maart een boeiend verhaal

over het klimaat, de bedreigingen, maar ook de opportu-

niteiten. Tijdens de openingsavond kan je ook de tentoon-

stelling ‘klimaatkanaries en hittestress’ van Natuurpunt

Educatie bezoeken. Met de actie ‘breng de aarde opnieuw

in evenwicht’ zullen we het klimaat op een actieve manier

onder de aandacht brengen: je kunt met de acties die je

onderneemt, ook in de prijzen vallen!

Milieu en duurzaamheid zijn niet los te koppelen van

mobiliteit: zaterdag 3 maart testen we op de Markt ook de

bandenspanning van je wagen. Ondertussen kan je een

ritje maken in de ecodrivingconsole en nagaan hoe ener-

giezuinig je rijstijl is. Geef toe, met de huidige hoge brand-

stofprijzen, wil iedereen wel graag wat meer kilometers uit

zijn tank halen.

Wie plannen heeft om te bouwen of te verbouwen, kan

zijn licht komen opsteken tijdens de workshop ‘kraak je

energiekosten’. De medewerkers van de Milieu advies -

winkel geven je graag professioneel advies rond de isolatie

van je woning, het materiaalgebruik, eventuele waterbe-

sparing, … Na het gesprek ontvang je een lijst met advie-

zen die het ontwerp van je woning aanzienlijk kunnen ver-

beteren op vlak van comfort, betaalbaarheid en energiege-

bruik. Advies op maat dus!

We zijn ervan overtuigd dat het spreekwoord ‘jong

geleerd, is oud gedaan’ ook op milieu & duurzaamheid

van toepassing is. Daarom besteden we ook heel wat aan-

dacht aan het sensibiliseren van onze Oosterzeelse jeugd,

tijdens het schooljaar maar nog eens extra tijdens deze

milieuweek. Zowel kleuters als leerlingen van de lagere

school worden ondergedompeld in een waterbad via de

workshops van Green vzw, ze gaan bomen planten, wonen

een theatervoorstelling bij of gaan de werking van een

afvalwaterzuivering exploreren. Het thema water voor de

scholen hebben we speciaal gekozen i.k.v. onze samenwer-

king met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings -

samenwerking en PROTOS (je kon hierover meer lezen

in de vorige infokrant).

Wat zeker niet mag ontbreken, is de boomplantactie voor

kinderen geboren in 2011 in ons geboorte- en speelbos

Lange Broucke in Scheurbroek. 

Milieu doet ook denken aan afval en afvalbeheer. In dat

kader organiseren we ook dit jaar de zwerfvuilactie.

Je leest verder in deze infokrant meer over alle activiteiten.

Ik steek alvast de handen uit de mouwen en het zou me

plezieren heel veel Oosterzelenaren te mogen begroeten

op één of meerdere activiteiten. 

Els De Turck schepen voor 
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Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen in Oosterzele kennismaken met de
wereld van de volwassenen. Ze mogen eens piepen achter de schermen van de
deelnemende handelszaken, verenigingen, zelfstandigen, kunstenaars, …
Kinderen die later kapper willen worden, benieuwd zijn naar hoe het leven op
de boerderij eruit ziet, … zijn aan het juiste adres op de Roefeldag.

Zoals steeds is dienst Kind & Jeugd op
zoek naar zo veel mogelijk organisa-
ties, verenigingen, zelfstandigen,
bedrijven, kunstenaars, … die zich
een dagje willen vrijmaken om kinde-
ren te ontvangen, aan het werk te zet-
ten of een leuke activiteit aan te bie-
den. We zijn ook steeds op zoek naar
nieuwe activiteiten zodat we in vol-
doende variatie kunnen voorzien.
Heb je niet de mogelijkheid om een

activiteit aan te bieden maar wil je wel
helpen bij de organisatie van deze
leuke dag? We kunnen zeker nog wat
extra handen gebruiken voor en tij-
dens de roefeldag.
Heb je interesse om een activiteit aan
te bieden of om mee te werken? Aar -
zel dan niet en neem voor 30 maart
contact op met dienst Kind & Jeugd:
Sportstraat 5, tel. 09 363 84 22,
elise.lippens@oosterzele.be

Jeugd
Roefeldag zaterdag 23 juni 2012
activiteiten en helpende handen gezocht!

De speciale inschrijvingsdag voor sportkampen, grabbelpas, swap, speelplein-
werking en opvang tijdens de paasvakantie vindt plaats op zaterdag 10 maart
a.s. van 10 tot 12 uur (nummer trekken vanaf 9 uur) in het gemeentehuis (Dorp
1). Na deze speciale inschrijvingsdag kan er voor de sportkampen, grabbelpas-
en swapactiviteiten die nog niet volzet zijn, ingeschreven worden in de sporthal
tijdens de gewone openingsuren.
Wil je enkel inschrijven voor buiten-
schoolse kinderopvang (BKO) en/of
speelpleinwerking? Vermijd dan de
drukke inschrijvingsdag en kom op
een andere dag tijdens de openings-
uren naar de sporthal. Voor de BKO
kan je onbeperkt inschrijven t.e.m.
12 maart. Voor speelpleinwerking
hoef je niet vooraf in te schrijven,
maar het is zeker aangewezen als je
kind speelpleinwerking combineert

met andere activiteiten (sportkamp,
BKO). Kom je grabbelpas of swappas
al kopen in de sporthal voor de
inschrijvingsdag om het wachten zo
veel mogelijk te vermijden.
Wil je meer info over de initiatieven
tijdens de paasvakantie? Contacteer
gerust dienst Sport of dienst Kind &
Jeugd in de sporthal - tel. 09 362 48
92. Je vindt de brochures ook steeds
op www.oosterzele.be.

Paasvakantie-initiatieven

De ouders van kinderen (geboortejaar 1999 en jonger) die deelnamen aan
sportkampen, grabbelpas, swap, speelpleinwerking en buitenschoolse kinder-
opvang zullen dit voorjaar een fiscaal attest ontvangen.
Fiscale attesten vanaf 15 euro worden
automatisch verzonden en zal je tij-
dig ontvangen voor het invullen van
de belastingsaangifte. Je hoeft hier
dus geen aanvraag voor te doen.
Is je kind op kamp geweest met de
jeugdbeweging (en was hij/zij op dat

moment nog geen 12 jaar), dan kan
je bij de groepsleiding terecht voor
een fiscaal attest.
Heb je nog vragen over je fiscaal
attest? Contacteer dan dienst Sport
of dienst Kind & Jeugd in de sporthal
- tel. 09 362 48 92.

Fiscale attesten

van 2 t.e.m. 10 maart 2012

Milieu- en duurzaamheidsweek
Het belooft opnieuw een rijkelijk gevulde
editie te worden met voor elk wat wils. Let
op: voor sommige activiteiten is het belang-
rijk dat je tijdig inschrijft!
■ vrijdag 2 maart vanaf 19.30 uur in de bib:

officiële opening van de milieuweek met
Serge De Gheldere (foto), de Vlaamse
Am bas sa deur van Al Gore. 
Op voorhand in schrij ven nodig.

■ zaterdag 3 maart vanaf 10 uur op het
markt plein van Scheldewindeke. Actie voor alle Oosterzeelse automobilisten om trent
zuinig rijgedrag. Laat je bandenspanning controleren en stap in de rijsimulator!

■ maandag 5 maart vanaf 19.30 uur in de bib: workshop ‘Kraak je energiekosten’
met gelegenheid tot planadvies op maat door de Milieuadvieswinkel. 
Op voorhand inschrijven noodzakelijk.

■ maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 maart: diverse activiteiten voor de leerlingen van de
Oosterzeelse scholen 

■ zaterdag 10 maart - 10 uur op Scheurbroek: boomplantactie in het geboorte- en
speelbos Lange Broucke.

■ vrijdag 2 t.e.m. zaterdag 10 maart: zwerfvuilactie voor verenigingen en vrijwilligers.
Wie steekt mee de handen uit de mouwen en geeft onze gemeente een grondi-
ge poetsbeurt? Laat ons weten welke straten je wil ruimen! 
Want VUIL DAT GAAT ZWERVEN, DOET DE BUURT BEDERVEN!

■ vrijdag 2 t.e.m. zaterdag 31 maart in de bib: doorlopende klimaattentoonstelling
van Natuurpunt Educatie ‘over klimaatschieten en hittestress ‘ in samenwerking
met de minaraad.

■ vrijdag 2 t.e.m. zaterdag 31 maart: ‘Breng de aarde opnieuw in evenwicht’. Door
het uitvoeren van kleine acties kunnen we met z’n allen de aarde opnieuw in
evenwicht brengen. Iedereen kan deelnemen en iedereen wordt beloond!

-------------------------------------------------------   Meer weten en/of inschrijven?  -----------------------------------------------------------
Dienst Milieu & Duurzaamheid - milieu@oosterzele.be of tel. 09 363 99 35/36.

Milieu & duurzaamheid

DUURZAAM ...
Ver van jouw bed?
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Bibliotheek Oosterzele organiseert met steun van de cultuurraad
‘Kwistetwel!’, een ludieke drie generatiequiz, op 13 april 2012 om 19.30
uur in de bib. 
Alle deelnemers ontvangen een waardevolle prijs. Bovendien sleept de winnende ploeg de
hoofdprijs ter waarde van 150 euro in de wacht! Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 30
maart 2012. De deelname gebeurt in ploegverband. Elke ploeg telt drie leden (liefst, maar
niet noodzakelijk) uit dezelfde familie, waarvan (liefst) drie generaties vertegenwoordigd
zijn. Er kunnen maximum twintig ploegen deelnemen.
Info en inschrijving: Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, 
tel. 09 362 81 17, bibliotheek@oosterzele.be

Onze gemeente2

- Met VRT-reporter Stefan Blommaert
op 22 maart: in het boek ‘Back in the
USSR’ analyseert hij hoe de perestroika
Sovjet-Rusland en zijn burgers heeft
beïnvloed en getekend. Of is er niets
veranderd? In C.C. Het Koetshuis
(Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen)
- Met chef-journaal én Amerikawatcher
bij de VRT Björn Soenens op 19 april.
Hij kijkt met grote ogen naar de VS:

hoe het land razendsnel dooreen
geschud wordt, en hoe de Amerikaan
zijn land, en het slagen en falen van
president Obama, ervaart. In ‘Blijven
proberen Obama!’ biedt Björn
Soenens een heldere en actuele kijk op
een boeiende maatschappij, die ook
ons leven in Europa dagelijks beïn-
vloedt. In O.C. De Lier (Nieuwstraat 19,
9570 Lierde)

Beide avonden starten om 20 uur -
gratis toegang - Reserveren via
geert@pinguinproductions.be of
route42@bibliotheek.be
Organisatie: Pinguin Productions
i.s.m. Route 42 (het samenwerkings-
verband van de bibliotheken van
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem,
Herzele, Zotte gem, Lierde en Ge -
raards bergen)

Read ’n roll … 22 maart en 19 april 2012 om 20 uur 

Jeugdboekenweek 
van 10 tot 25 maart 2012 

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13 - 9860 Scheldewindeke 

T: 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Burgerzaken

Onderwijs

Infrastructuur

Bibliotheek

Thema van de veertigste Jeugd -
boeken week is ‘dieren’. Alle leerlin-
gen van de Oosterzeelse basisscholen
komen naar de bib voor een lezing,
theatervoorstelling of workshop.
Leen Persijn brengt de voorstelling
‘Samen ben je nooit alleen’ voor de
leerlingen van 1ste, 2de en 3de leer-
jaar op maandag 27 en dinsdag 28
februari 2012.
De leerlingen van het 4de leerjaar
worden vergast op sprookjes, verteld
door Katrien Van Hecke op maandag
19 maart 2012.
Alle leerlingen van het 5de leerjaar

worden verwacht voor een workshop
van ‘De Verhalenkist’ op maandag
27, dinsdag 28, woensdag 29 februari
en woensdag 21 maart 2012.
Het 6de leerjaar krijgt de kans een
workshop te volgen over de dieren-
verhalen van Toon Tellegen op
maandag 12, dinsdag 13 en woens-
dag 14 maart 2012.
De kleuters van de 3de kleuterklas
beleven de voorstelling ‘Speeltijd’
van Tak Tik op woensdag 15 maart
2012.
Tijdens de jeugdboekenweek kan je
in de bib een tentoonstelling rond

dieren bekijken, gemaakt door leer-
lingen van de crea- en tekenlessen
van juf Trees.

‘Kwistetwel’ op 13 april 2012 

Inschrijven: Vormingplus Gent-Eeklo
- tel 09 224 22 65
info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
001-4276426-63. 
Vermeld steeds het codenummer.

1, 8, 15, 22, 29 maart 2012
Digitaal fotograferen in de natuur:
‘Stilte verbeelden’
We verkennen 'stilte' in de natuur en
de omgeving door het oog van de
digitale camera. We fotograferen bui-
ten op diverse locaties. We laden
onze foto's in de computer en bespre-
ken een selectie in de groep. Met
feedback en technische tips ga je ver-
der aan de slag om het thema in je
foto's te laten spreken. Dompel je
onder in dit creatief proces en leer
van elkaar. Deze activiteit kadert in
het project 'Watertanden'. We ver-
plaatsen ons eventueel in de omge-
ving in groep met carpooling. Breng
je digitale camera, je handleiding en
je kabels mee. Eventueel ook een lap-
top. I.s.m. Videokontakt vzw en
Vorming plus Gent-Eeklo vzw
Van 14 tot 17 uur - Erfgoedhuis, Zaal
De Ganck, Sint-Antoniusplein 10,
Moortsele - Code: Proj.726 - 45 euro

5 maart 2012 - Workshop klimaat en
energie: ‘Kraak je energiekosten!’

Deze workshop start met een bondi-
ge quiz over klimaatverandering: oor-
zaken en gevolgen, stand van zaken
en oplossingen. Vervolgens zoomen
we in op de thema's elektriciteit, ver-
warming, mobiliteit en voeding.
Welke toestellen zijn de grootverbrui-
kers aan elektriciteit in je huis? Hoe
kan je besparen op verwarming en
op wat is de terugverdientijd van je
investeringen? Hoe kan je zuiniger
rijden en ook je autogebruik beper-
ken? Welke link is er tussen onze voe-
dingsgewoonten en klimaatverande-
ring? Na deze workshop weet je hoe
je via eenvoudige acties je CO2 uit-
stoot kan verminderen en ook wat
het voordeel is voor je portemonnee!
Na afloop van de workshop is er gele-
genheid om advies op maat te krijgen
bij de Milieu Advies Winkel. On der -
steund door de Gemeente Oos ter ze -
le I.s.m. Ecolife, MAW en Vor ming -
plus Gent-Eeklo
Van 19.30 tot 21.30 uur - in de bib 
Code: 12041 - Gratis.

8 maart 2012 - ‘Zonder is gezonder.
Een siertuin zonder gif.’
Mensen gebruiken sinds jaar en dag
pesticiden om onkruid of plagen in
hun tuin te lijf te gaan. Die produc-
ten zijn effectief maar ze zijn schade-
lijk en komen uiteindelijk ook in de

riolen en in het grondwater terecht.
Daardoor wordt waterzuivering
steeds duurder. Het is dus beter om
deze vervuiling te voorkomen. In
deze workshop leer je hoe je je sier-
tuin mooi kan houden zonder deze
producten. Hoe kan je preventief
werken zo dat je minder onkruid en
plagen krijgt? Hoe trek je natuurlij-
kevvijanden aan zodat schadelijke
insecten je planten minder belagen?
Hoe kan je lastige gasten op een
milieuvriendelijke manier verjagen?
I.s.m. VELT vzw en Vormingplus
Gent-Eeklo vzw
Van 19.30 tot 22 uur - in de bib 
Code: 12042 - 8 euro

12 maart 2012
‘Kinderen en scheiding’
Als je als ouders uit elkaar gaat,
brengt dit ook heel wat teweeg bij je
kinderen. Op deze info-bijeenkomst
bekijken we de impact van een schei-
ding op kinderen. Wat betekent een
scheiding voor kinderen? Wat kan je
als ouder doen om je kind op een
gepaste manier doorheen de schei-
ding te loodsen? Op welke verschil-
lende manieren kan een kind reage-
ren, en waarom? We geven inzichten
uit onderzoeken rond scheiding en
kinderen. En je krijgt bruikbare tips
en adviezen over omgaan met kinde-

Vorming in de bib i.s.m. Vormingplus vzw

Op zaterdag 10 maart 2012 om 
19 uur en op zondag 11maart 2012
om 15 uur verzorgt de volledige dans-
afdeling van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans

(SAMWD) een optreden in het
Stadstheater Rhetorica in Zottegem.
Kaarten kosten 7 euro (5 euro voor
-18-jarigen) en zijn te verkrijgen op
het secretariaat van de academie.

Inzet van lokale loonwerkers voor
het ruimen van sneeuw … een succes 
Als voorbereiding op het winterweer sloot de Gemeente een contract af met
drie lokale loonwerkers die elk in een deel van de gemeente verantwoordelijk
waren voor het ruimen van sneeuw.
Met de afgelopen sneeuwval kon dit initiatief in de praktijk omgezet worden en
werden de loonwerkers voor de eerste keer opgeroepen. Een meer dan geslaag-
de interventie want de Oosterzeelse wegen waren sneeuwvrij en in combinatie
met de strooirondes van de gemeentelijke diensten perfect berijdbaar.
Een mooie garantie voor de inwoners dat zij zich ook bij sneeuw- en vriesweer
veilig op de weg kunnen begeven.

Zaterdag 31 maart 2012 van 9 tot 11
uur, voor kleuters uit de tweede en
derde kleuterklas. Inschrijven ver-
plicht (max. 30 deelnemers)!

Programma
9 - 9.45 uur: gezellig ontbijt
9.45 - 11 uur: luisteren naar verhalen
en knutselen in de bib

ren. Tot slot staan we stil bij de onder-
steunende rol die grootouders en
andere belangrijke betrokkenen kun-
nen opnemen. I.s.m. Eris-Be mid -
deling, De Schei dings school en Vor -

mingplus Gent-Eek lo
Van 19.30 tot 22 uur - in de bib 
Code: 12043
5 euro (teksten inbegrepen) 

Paasontbijt met boekjes 
Zaterdag 31 maart 2012 

Utopia!

Op zondag 18 maart om 11 uur vindt
het derde Ridderzaalconcert plaats in
het Egmontkasteel. Het trio Jan Lust
(piano), Jo Vercruysse (viool en altvi-
ool) en Evy Van Dongen (klarinet)
brengen een uitzonderlijk concert.
Kaarten zijn te verkrijgen op het

secretariaat van de academie en kos-
ten 7 euro, -18 jaar 5 euro
Secretariaat SAMWD:
tel. 09 364 64 35
Info over de activiteiten
http://www.zottegem.be/page.php?l
inkID=335

Ridderzaalconcert



Onze gemeente 3

ActiviteitenkalenderPersoneel

Landelijke gilde Balegem organiseert …
> zondag 4 maart  van 8 tot 13 uur:
BALEGEMSE DUIVENMARKT in GC De Kring
in Balegem. Meer info Paul Lampaert, 0498 66 85,
paul_lampaert@yahoo.com

KVLV Scheldewindeke organiseert …
> zondagen 4,11, 18, 25 maart; 1, 15, 22, 29 april
- 9.30 uur: NORDIC WALKING
> dinsdagen 6, 13, 20  maart - 20.30 uur: 
ENERGETICS, sporthal De Kluize
> vrijdag 9 maart - 14 uur: PRAATCAFÉ in zaal
De Rots
> maandag 19 maart - 20 uur: 'GEZONDHEID:
OP GOEIE VOET', zaal De Rots
> maandag 26 t.e.m. donderdag 29 maart: 
LENTEKRIEBELS (Oudenaarde)
> woensdag 28 maart - 19.30 uur: 
BLOEMSCHIKKEN 'PASSIE VOOR ROZEN'
> woensdag 18 april - 13.30 & 19.30 uur: 
KOOKLES 'WORKSHOP KOKEN 
MET VIJF INGREDIËNTEN' in zaal De Rots
> donderdagen 19 & 26 april - 20 uur: 
LINEDANSEN in Vrije Basisschool Scheldewindeke
> zondag 22 april - 11 uur: CULINAIRE WANDELING
Info: www.kvlv-scheldewindeke.be

Gezinsbond Scheldewindeke organiseert …
> dinsdag 6 maart: KOKEN MET PAPA'S - KOOK-
DOE-LES: LASAGNA. Info: ddd.vvw@pandora.be
> woensdag 11 maart: KINDERCREA.
Info: chris.brackman@skynet.be
> zondag15 maart: DROPPING BY LIGHT!
Info: ddd.vvw@pandora.be

WCV Land van Rhode organiseert ...
> donderdag 8 maart: DONDERDAGWANDELING
in Scheldewindeke.
> zaterdag 7 april: BURSITIATOCHT in Burst.
Info: www.landvanrhode.be

Ziekenzorg Scheldewindeke organiseert …
> vrijdag 9 maart: GESPREKSAVOND ‘WAT KAN
ER VERKEERD GAAN MET ONS BLOED’ door dr. A.
Vantilloborgh (UZ Gent)
> dinsdag 20 maart: BEZOEK NANUK
MOESKROEN EN RONDRIT IN OMGEVING
DOORNIK
> dinsdag 17 april: BEZOEK AAN STELLA ARTOIS
EN BEZOEK AAN LEUVEN
Info: Yvan De Langhe - tel. 09 362 27 99

KVV Balegem organiseert …
> vrijdag 9 en zaterdag 10 maart: CÔTE-À-L’OS-
FESTIJN (volw. 15 euro, kinderen 8 euro), in zaal
De Steenput
> dinsdag 10 april t.e.m. vrijdag 13 april van 9
tot 16 uur (opvang van 7.30 tot 18 uur):
FOOTDAYS KVV BALEGEM - vierdaagse voetbalsta-
ge; 80 euro all in.
Info: Dirk Van Belle - dirk.van.belle4@telenet.be -
0473 31 35 25

Karateclub Tomodachi organiseert …
> zondagmiddag 11 maart van 13.30 tot 17 uur:
KARATEDEMONSTRATIES en gratis opendeurdag
met clubkampioenschap. 
Info: Ronny Van Saen - 0476 63 36 02

KAV-Oosterzele organiseert …
> woensdag 7 maart: les 5 van de cursus ‘NAAIEN
VOOR STARTERS’ - Parochiale Kring - Dorp 3,
Oosterzele - Info: carla.mortier@skynet.be
of tel. 09 362 94 96
> woensdag 14 maart: ‘JUWELEN HAKEN MET
KRALEN’ - les 1 - Parochiale Kring Oosterzele - Info:
ardnibv@hotmail.com of tel. 09 362 55 95
> woensdag 21 maart: ‘JUWELEN HAKEN MET
KRALEN’ - les 2
> vrijdag 20 april: FILM@HOME’ - TEN HUIZE VAN
… bekijken we met een groepje een kwalitatieve,
minder commerciële film en wisselen meningen
uit. Info: marianne.goedertier@skynet.be of 
tel. 09 362 30 38
> vrijdag 27 april: LENTE-ONTMOETINGSFEEST.
gezellig samenzijn met vriendinnen, bij een snack
en een drankje elkaar ‘ont-moeten’ in de echte zin.
Info: monique_roels@hotmail.com
of tel. 09 362 88 06

KVG Oosterzele organiseert …
> donderdag 15 maart: INFONAMIDDAG 
WIT-GELE KRUIS; in zaal De Rots
> zondag 15 april: PAASFEEST in De Kring Oosterzele
Info: demeyer.julien@telenet.be

Culturele kring Land van Rode organiseert …
> zaterdag 17 maart - 20 uur stipt: EERSTE CUL-
TUURQUIZ in de Parochiale Kring Oosterzele.
Kostprijs: 15 euro per ploeg (betaling ter plaatse);
max. 35 deelnemende ploegen (4 tot max. 6 per-
sonen/ploeg). Inschrijven ten laatste op maandag 12
maart via tel. 0498 69 31 26 of quiz@cklvr.be, met
vermelding van ploegnaam en -verantwoordelijke,
adres en telefoonnummer
Info: www.cklvr.be

Markant - netwerk voor ondernemen-
de vrouwen - organiseert …
> dinsdag 20 maart: BEZOEK AAN BREYDEL
(ham) en CONTRERAS (brouwerij). Prijs (excl.
dranken bij de lunch): 35 euro p.p. voor leden en
partners, 40 euro p.p. voor niet-leden. Info: blon-
deel.bombeke@telenet.be of tel. 09 362 94 28

Davidsfonds Oosterzele organiseert …
> dinsdag 20 maart: Nacht van de Geschiedenis
‘DE GESCHIEDENIS VAN DE OOSTERZEELSE STO-
KERIJEN’ door. Lucien De Smet; in Stokerij Van
Damme Balegem
> dinsdag 24 april: VIRTUELE WANDELING DOOR
GENT door Xavier Perneel; in Erfgoedhuis Moortsele
Info: etienne.gevaert@skynet.be

NEOS organiseert …
> donderdag 22 maart - 14 uur: voordracht
‘GELOVEN IN EEN POST-MODERNE TIJD’ door
Bert Claerhout; in zaal De Rots (Marktplein 5)
> dinsdag 17 april - 15 uur: PAASVIERING
‘Liedjes uit de Lage Landen’ met Arnold Sercu &
Bart Verhelle in feestzaal Agathea
> donderdag 26 april: DAGUITSTAP
> half april: OPERA in de cinema ‘La Traviata’ in
Kinepolis Gent
Info: antoine.heyerick@skynet.be

Scouts Oosterzele organiseert …
> vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 40 JAAR
SCOUTS OOSTERZELE viert 40-jarig bestaan. vrij-
dag van 19 tot 21 uur: kinderfuif (toegang 1
euro); vanaf 22 uur fuif (vvk 3 euro, adk 5 euro).
Zaterdag vanaf 18 uur eetfestijn (15 euro voor
volwassen (keuze uit vlees of vis) en 8 euro voor
kinderen). Alles vindt plaats in een verwarmde
tent (Achterdries 31B). Meer info en kaarten zijn te
verkrijgen via de leiding (contactpersoon Saar
Swaegers 0497 61 95 77), via groepsleidingooster-
zele@hotmail.com of via facebook.

KVLV Balegem organiseert …
> zaterdag 24 maart - 14 uur: parochiale kring
Balegem, 14 uur: FILMVOORSTELLING
‘BALEGEM’, een film gedraaid in 1978 door de
toenmalige BRT. Deelnemen kost 5 euro (incl.
koffie en taart achteraf). Info: mieke.sepelie@tele-
net.be of de Balegemse verenigingen.

Live In de Klokke organiseert …
> zondag 25 maart: THE NIGHT TIME HEROES
> 15 april: ED AND THE GATERS (onder voorbe-
houd) Meer info: www.liveindeklokke.be

Ziekenzorg Oosterzele organiseert …
> woensdag 28 maart: VORMING ‘MEER DOEN
MET MINDER IN HET HUIS’ in De Kring
Oosterzele
> maandag 9 april: PAASFEEST
Info: demeyer.julien@telenet.be

Tennisclub De Kluize organiseert …
> zaterdagnamiddag 31 maart: PROEFNAMIDDAG
TENNIS in sporthal De Kluize i.s.m. tennisschool
FUN!damentals; gratis en vrijblijvend. Van 13.30
tot 15 uur: kleutersport (3 t.e.m. 5,5 jaar)
Van 15 tot 16 uur: tennis (6 t.e.m. 9 jaar)
Van 16 tot 17 uur: tennis (10 t.e.m. 12 jaar)
Info: Jürgen Thienpont: info@tennisschoolfunda-
mentals.be of 0472 40 39 76
vanaf 16 april: START TO TENNIS (S2T) i.s.m. ten-
nisschool FUN!damentals. Kostprijs nog niet

Deze kalender bevat enkel de activiteiten van maart - april; de activiteiten voor
mei - juni vind je in de volgende infokrant. Meer info over deze en andere acti-
viteiten vind je op www.oosterzele.be in de activiteitenkalender of op de eigen
pagina van de verenigingen.
Heeft je vereniging nog geen eigen pagina op de gemeentelijke website? Neem
contact op met communicatieambtenaar Bianca De Mulder via 
bianca.demulder@oosterzele.be - je ontvangt van haar een gebruikersnaam,
paswoord en handleiding om je pagina op de website actueel te houden.

Jobstudenten gezocht voor gemeentelijke diensten
Het gemeentebestuur is op zoek naar 12 jobstudenten voor komende
zomervakantie.

Dienst GROENONDERHOUD:

twee voltijdse technische 
jobstudenten (juli en augustus)

Taken:
- hulp bij de technische uitvoering van werkopdrachten
- natuurvriendelijk beheer van bestaand openbaar groen
- beheer van straatbomen
- onderhoud speelvoorzieningen
- maaien van wegbermen
- onkruidbeheer in groenzones
- aanleg van nieuwe groenzones en speelterreinen
- realisatie bebloeming openbaar terrein
- onderhoud begraafplaatsen
- onderhoudswerken aan klein materiaal, grasmaaier, bosmaaier, …
Kwalificaties en profiel: enkel studenten van een tuinbouwschool komen
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 aanleg van tuinen en terrassen is een pluspunt
- in het bezit zijn van een rijbewijs B is een pluspunt
- in team kunnen werken
- leiding aanvaarden
- stiptheid, nauwkeurigheid, afspraken en beloftes correct nakomen

Dienst WERKEN IN EIGEN BEHEER:

twee voltijdse technische 
jobstudenten (juli en augustus)

Taken:
- dienen bij graafwerken
- ruimen van zwerfvuil
Kwalificaties en profiel: geen specifieke kwalificaties

SPORTdienst: één voltijdse 
technisch/administratieve jobstudent

(eerste helft juli of augustus)
Taken: - toezicht

- assistentie tijdens sportkampen
- administratie (sportkampen, opmaken kalenders, …)
- onderhoud (schoonmaak) kleedkamers, burelen en sportzalen
- algemene werking sportdienst

Kwalificaties en profiel: er zijn geen specifieke kwalificaties. Als student in
een studierichting LO of sportmanagement beschik je wel 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 initiatief
heeft. Een basiskennis van de Microsoft Office-toepassingen is vereist.

BIBLIOTHEEK:

één voltijdse en één halftijdse
administratieve jobstudent 

(juli en augustus)
Taken: hulp bieden bij een brede waaier aan taken eigen aan de bib: inle-
verbus leegmaken, balie opruimen, kranten en tijdschriften klaarmaken
voor de uitleen, boeken terugplaatsen, collectie op orde houden, briefwis-
seling, afvoer tijdschriften en boeken, labels controleren, meehelpen aan
voorbereiding klasbezoeken in september
Kwalificaties en profiel:
- diploma algemeen secundair onderwijs
- interesse hebben voor het bibliotheekwerk
- bereid zijn om tijdens de openingstijden van de bibliotheek te werken 

(’s avonds en tijdens het weekend)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE:

drie voltijdse administratieve 
jobstudenten (juli en augustus)

Taken:
- allerhande uiteenlopend administratief werk
Kwalificaties en profiel: - goede computerkennis

- wij zoeken een communicatieve persoonlijkheid

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE:

twee voltijdse jobstudenten 
(juli en augustus)

Taken:
Toezicht en begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang
Kwalificaties: leeftijdsvereiste: twintig jaar worden in 2012
Ervaring in jeugdwerk en/of student in pedagogische richting_______________________________________________________________
Het gemeentebestuur acht het noodzakelijk zo veel mogelijk een beroep te doen op rele-
vant gekwalificeerde jobstudenten d.w.z. studenten die studies hebben aangevat die
op termijn tot de nodige kwalificaties leiden. Om zo veel mogelijk studenten een kans
te bieden om een vakantiejob bij het gemeentebestuur uit te oefenen, kan een student
voor maximaal twee vakanties worden aangeworven. 
Alle kandidaturen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en sche-
penen, Dorp 1, 9860 Oosterzele en dit ten laatste op 1 april 2012 (verzendingsda-
tum geldt). Voor meer info kan je terecht bij dienst Personeel & Organisatie (09 363
99 59/55 of personeel@oosterzele.be).

bekend. Info: Jürgen Thienpont -  info@tennis-
schoolfundamentals of 0472 40 39 76
> zaterdag 21 april van 10 tot 14 uur: OPENTER-
REINENDAG TC DE KLUIZE. Info: Koen De Bock
tcdekluize@hotmail.com of 0491 11 56 41

KVV Windeke organiseert …
van maandag  2 t.e.m. vrijdag 6 april - van 10 tot
16 uur, opvang van 7.30 tot 17.30 uur:
VOETBALSTAGE ‘Leven als een voetbalprof en
keeperstage’ op de voetbalterreinen van KVV
Windeke. Kostprijs: 125 euro. 
Info: Andy Rasschaert - 0496 35 42 90 - 
rasschaert.andy@telenet.be

Rode Kruis afdeling Oosterzele organiseert …
> 6 april - van 16.30 tot 19.30 uur: 
BLOEDINZAMELING - GILO Oosterzele 

Manège Vinkemolen organiseert …
> maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 april 
SPORTKAMPEN; kostprijs: 200 euro. 
Info: Kevin Van Loo - 0496 23 99 30

Heemkring Moortsele i.s.m. toneelvereniging 
De Platte Beurzen organiseert …
EEN BIJZONDER STUK dat zich afspeelt in een
selectie cafés in de verschillende deelgemeenten
terwijl er zogezegd kermis en koers gaande is …
> vrijdag 13 april: Heemkring Moortsele
> zaterdag 14 april: parochiezaal Gijzenzele
> donderdag 19 april: café De Salamander
Scheldewindeke
> vrijdag 20 april: café De Kring Balegem
> zaterdag 21 april: café Central Oosterzele
> vrijdag 27 april: Heemkring Moortsele
De voorstelling start telkens om 19.30 uur. Meer
info en kaarten via Etienne.De.Block@pandora.be
of in de desbetreffende cafés.

Joggingclub Oosterzele organiseert …
> elke maandag van 16 april tot 25 juni (10
weken) - 19 uur: START RUNNING
(geleidelijk aan in groep, aan een laag tempo,
opbouwende afstanden lopen tot 5 km), aan
sporthal De Kluize. Je betaalt 10 euro voor de vol-
ledige sessie. 
Info: Marc Saute: 09 362 42 68 - 
Linda Van Bockstaele: 09 362 53 14 - 
De Cocker J.: 09 362 89 90

Winticamruiters organiseren …
> zondag 22 april 2012 - 9 uur: EVENTING -
WEDSTRIJD (cross - dressuur - jumping); gratis
toegang. Info: Toon Glorieux - 09 362 88 27

Badmintonclub  Pluimstaart organiseert …
> elke dinsdag van 20 tot 23 uur in sporthal De
Kluize: BADMINTON. Jaarlijks lidgeld: 70 euro. 
Info: Véronique Hantson, 0475 73 48 92

KVG Oosterzele organiseert …
> vrijdag 20 april - 20.30 uur: NEKKANACHT in
het Sportpaleis Antwerpen. Prijs: 40 euro, gehan-
dicapte leden en begeleiders: 30 euro. 
Inschrijven kan bij de bestuursleden voor 5 april of
via 09 362 65 72

Het Gijzels Genootschap i.s.m. 
andere Gijzelse verenigingen organiseert …
> vrijdag 20 april: DAGUITSTAP met als thema
GROTE OORLOG ‘14 - ’18; VM: bezoek aan Pope rin -
ge. Lunch inbegrepen (dagsoep + varkensrug op
Po peringse wijze met groenten en kroketten). NM
bezoek aan Passendale waar we het grootste Britse
militaire kerkhof ter wereld bezoeken, van daar
naar Langemark en Ieper. Terug in Gijzenzele tus-
sen 18.30 en 19 uur. Kostprijs: ± 40 euro p.p. (incl.
gids, het Talbothouse met korte voorstelling, lunch
(zonder dranken) en busvervoer). In schrijven
voor 31 maart via betaling van 40 euro p.p. op rek.
652-8034212-75 van Het Gijzels Ge noot schap. 
Info: Etienne Oosterlinck - 09 362 75 16 of Willy
Bockstaele - 0486 91 43 88 (info inschrijvingslijst).

KMV Voor God en Vlaanderland organiseert …
> zondag 29 april - 19 uur: KERKCONCERT in de
Sint-Kristoffelkerk Scheldewindeke met als soliste
op klarinet Sofie Hugo met dirigent Bart Leys.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten. 
In voorverkoop 8 euro / kassa 9 euro. 
Info: kmv.scheldewindeke@gmail.com

Fietsgraveringen in Oosterzele …
> zaterdagen 7 april en 5 mei - van 9.30 tot 11.30
uur aan het wijkcommissariaat Oosterzele
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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

bibliotheek@oosterzele.be
Open

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

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

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

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

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

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

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

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

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

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

vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

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

voor particulieren en verenigingen
• GC De Ganck Moortsele

voor verenigingen
Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Aalmoezenijestraat 7
9860 Landskouter

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

Open: 
maandagavond van 16 tot 18 u., van

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

Diensten Onderneming Oosterzele
Aalmoezenijestraat 7

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

info@do-oosterzele.be
Open:

maandag 8.30 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

Milieu & duurzaamheid

Een nieuw jaar, een nieuwe regering en heel wat hervormingen. Zo kunnen we
het begin van 2012 het best omschrijven. Deze hervormingen zijn ook van toe-
passing op de diverse premiestelsels ter bevordering van energiezuinige maat-
regelen die momenteel geldig zijn. Het is niet altijd eenvoudig om je weg te vin-
den doorheen deze stelsels. We proberen ze kort op een rijtje te zetten.

Belastingvermindering

De renovatiepremie van het Vlaams Gewest blijft behouden in 2012. Om in
aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Eandis

Hoe zit het met 
jouw premie in 2012?

Federaal
Alle maatregelen: contract voor 28/11/2011 40 % vermindering, geen overdracht
Dakisolatie: contract na 28/11/2011 30 % vermindering, geen overdracht
Hoogrendementsbeglazing, 
vervanging oude stookketel door een 
condensatieketel, pelletketel, 
micro-wkk of warmtepomp, plaatsen van 
thermostatische kranen en 
kamerthermostaat, energieaudit, zonneboiler,
fotovoltaïsche zonnepanelen, 
geothermische warmtepomp.
Intresten groene leningen 30 % belastingvermindering

Vanaf 2012 zijn 
deze maatregelen 
NIET meer fiscaal aftrekbaar

Premies voor bestaande woningen (facturen vanaf 2012)

Dakisolatie via aannemer 6 euro/m² (Rd-waarde minstens 3,5) max. 720 euro
7 euro/m² (Rd-waarde minstens 4) max. 840 euro
8 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,5) max. 960 euro

Dakisolatie doe-het-zelf 3 euro/m² ( Rd-waarde minstens 3,5) max. 360 euro
3,5 euro/m² (Rd-waarde minstens 4) max. 420 euro
4 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,5) max. 480 euro

Buitenmuurisolatie bestaande muren via aannemer 15 euro/m² max. 2 000 euro

Spouwmuurisolatie bestaande spouw 6 euro/m² max. 800 euro

Hoogrendementsbeglazing via aannemer 12 euro/m² max. 300 euro 
(U-waarde max 1,1)
15 euro/m² max. 375 euro 
(U-waarde max 0,8)

Vloer- en kelderisolatie via aannemer 6 euro/m² 
(Rd-waarde 1,2 m² K/W) max. 800 euro

Warmtepompen via aannemer Premie voor nieuwe warmtepomp, 
max. 1 700 euro

Zonneboiler via aannemer 200 euro/m² nieuwe thermische 
zonnecollectoren voor sanitair warm water, 
max. 1 500 euro per installatie

Condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer Premie van 800 euro

Beschermde afnemers Verhoging premiebedrag met 20 %

Premies voor nieuwbouwwoningen

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2012

≤E50 nieuwbouwwoning 1 400 euro + 40 euro /punt t.o.v. E50
≤E40 nieuwbouwwoning 1 800 euro + 50 euro /punt t.o.v.E40

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2010 tot en met 31/12/2011

≤E60 nieuwbouwwoning 1 000 euro + 40 euro /punt t.o.v. E60 
+ 300 euro extra bij plaatsing zonneboiler

≤E40 nieuwbouwwoning 1 800 euro + 50 euro /punt t.o.v. E40 
+ 300 euro extra bij plaatsing zonneboiler

Bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2009

≤E80 nieuwbouwwoning 400 euro + 30 euro punt t.o.v. E80 
+ 300 euro extra bij plaatsing zonneboiler

≤E60 nieuwbouwwoning 1 000 euro + 40 euro /punt t.o.v. E60 
+ 300 euro extra bij plaatsing van een zonneboiler

≤E40 nieuwbouwwoning 1 800 euro + 50 euro /punt t.o.v. E40 
+ 300 euro extra bij plaatsing van een zonneboiler

Als de nieuwe woning het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw van een
bestaande woning zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning worden
de E-peilpremies verdubbeld. De extra premie voor zonneboiler wordt niet verdubbeld.

Meer info, aanvraagformulieren, brochures, folders? Steeds welkom op het gemeen-
tehuis bij duurzaamheidsambtenaar Hilde Van Hecke 
of hilde.vanhecke@oosterzele.be, tel. 09 363 99 36.
Neem ook eens een kijkje op:
www.energiesparen.be - www.eandis.be - www.vlaanderen.be/bouwenenwonen

Breng de aarde opnieuw in evenwicht 
Onze aarde is niet meer in evenwicht. Ze heeft het lastig en kan best wel wat
hulp gebruiken om terug in balans te geraken. Wil jij haar graag een duwtje in
de goede richting geven, dan moet je zeker deelnemen aan de actie: 
‘Breng de aarde opnieuw in evenwicht’.
Vanaf 2 maart kan je het deelnameformulier vinden bij alle lokale handelaars
of in de openbare gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek). Op het
deelnameformulier vind je een overzicht van alle opdrachten die je één, twee
of drie punten kunnen opleveren. Selecteer één of meerdere opdrachten naar
keuze uit de keuzelijst. Het deelnameformulier kan je samen met het bewijsma-
teriaal deponeren in de collectebussen opgesteld in het gemeentehuis, de
sporthal of de bibliotheek.
We verdelen de deelnemers in verschillende categorieën zoals kinderen, vereni-
gingen en volwassenen. Per categorie wordt er een winnaar bekendgemaakt.
De actie loopt van 2 maart tot en met zaterdag 31 maart.
Wil je graag meer weten, neem dan zeker eens een kijkje op
www.oosterzele.be/milieunatuurenduurzaamheid/aarde
of stuur een bericht naar milieu@oosterzele.be, tel. 09 363 99 35/36.

Oosterzele blijft Fair Trade gemeente 
Ook in 2012 mag Oosterzele zich de titel van Fair
Trade gemeente aanmeten. Uiteraard betekent
dat niet dat het werk afgelopen is. Om de titel te
behouden, moeten we blijvend voldoen aan zes
belangrijke criteria. De fair trade trekkersgroep heeft in 2012 dan ook een aan-
tal acties in petto om het principe van eerlijke handel blijvend onder de aan-
dacht te houden. Je leest er binnenkort in deze infokrant meer over ...

Hoe zit het in Oosterzele?
Hoogrendementsbeglazing Na goedkeuring Eandis

10 euro/m² met een max. van 500 euro per adres

Thermische zonnepanelen 15 % aankoopbedrag 
met een max. van 500 euro per adres

Warmtepomp sanitair water 15 % aankoopbedrag 
met een max. van 500 euro per adres

Warmtepomp woningverwarming 750 euro

Combiwarmtepomp 1 000 euro

NIEUW
Dakisolatie via aannemer 2 euro/m² met een max. van 250 euro per adres

Dakisolatie doe-het-zelf 1 euro/m² met een max. van 250 euro per adres

Vloerisolatie 2 euro/m²

Muurisolatie 4 euro/m²

Leen tegen 2 % 
voor energiebesparende maatregelen in je woning
Iedereen weet dat je flink op je energiefactuur kan besparen door energiezui-
nige maatregelen te overwegen zoals isoleren, het plaatsen van thermostatische
kranen, superisolerend glas, een zuinige verwarmingsketel, … Maar die ener-
giezuinige maatregelen kosten natuurlijk ook geld en dat geld heb je niet altijd
onmiddellijk ter beschikking. De Federale Overheid wil hier een oplossing voor
bieden door het oprichten van het Fonds voor de Reductie van de Globale
Energiekost en op die manier erg goedkope leningen aanbieden. Tegen een
jaarlijkse rente van 2% kan je tot 10 000 euro lenen om er energiemaatregelen
in je woning mee te financieren. Op vijf jaar heb je de lening terugbetaald, ter-
wijl je daarna nog vele jaren blijft genieten van een lagere energiefactuur.
Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Oosterzele in aanmerking kunnen
komen voor deze lening, ging de Gemeente een samenwerkingsverband aan
met SOLVA, waardoor SOLVA wordt aangesteld als lokale entiteit. Het aan-
vraagformulier kan je downloaden via www.SO-LVA.be of aanvragen bij de
Gemeente.
Iedereen die in Oosterzele woont, kan de lening aanvragen, met een maximum
van drie woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens aan ver-
bonden, maar voor wie het financieel moeilijk heeft, zijn er extra maatregelen.
Aan hen geeft SOLVA extra begeleiding bij de realisatie van de investeringen.


