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Stilte na de storm …

Oosterzele evalueert zijn tractorsluizen zie pagina 3 JEUGDBOEKEN
EEN ZEE VAN TIJD    zie pag. 2

Op het moment dat ik dit voorwoord-
je schrijf, is Oosterzele nog volop aan
het bekomen van de windhoos die
onze gemeente in de vroege ochtend
van dinsdag 5 februari getroffen
heeft. Onwezenlijk en onbegrijpelijk
wat dit natuurfenomeen heeft ver-
oorzaakt: een honderdtal woonhui-
zen totaal of deels vernield, tientallen
wagens beschadigd, tuinhuisjes, ser-
res en trampolines die letterlijk ‘gaan
vliegen zijn’ … Een spectaculair slag-
veld op de terreinen van voetbalclub
KSC Oosterzele, brokstukken en
voorwerpen verspreid op het veld, op
de weg en in de tuinen van de getrof-
fen straten … 

We kunnen enkel hopen dat we dit
nooit meer hoeven mee te maken!
Mijn grootste bekommernis is wel dat
alle getroffenen snel een juiste ver-
goeding krijgen voor de geleden
schade. Blijft natuurlijk de traumati-
serende ervaring en de schrik die
misschien nog lang zal nazinderen …
Wij zullen er vanuit het bestuur alles
aan doen om dit als natuurramp te
laten erkennen. Maar we hebben
daar als lokaal bestuur (jammer
genoeg) niet het laatste woord in.

Ik was op het terrein aanwezig en heb
de solidariteit tussen de mensen ge -
zien: buren, familieleden, collega’s,
sportvrienden. En dat is bemoedi-
gend! De ploegen van brandweer,
civiele bescherming, politie, slacht-
offerhulp, de eigen mensen van de

gemeentelijke diensten, OCMW en
zo veel anderen die ik hier misschien
vergeet te vermelden, hebben over -
uren geklopt om de eerste noden te
lenigen. 

Professionele dakwerkers, glazeniers,
schrijnwerkers e.a. hebben hun
gewone werk gestaakt, om hier met
spoed te komen herstellen … We zeg-
gen duizendmaal DANK! En de aan-
wezigheid van de kersverse gouver-
neur Jan Briers was ook voor de
slachtoffers een hart onder de riem!
Hopelijk is op dit moment de meeste
schade hersteld. De mensen wiens
huis permanent onbewoonbaar werd
verklaard wens ik veel goeie moed in
het vooruitzicht om zo gauw mogelijk
het eigen nestje weer te kunnen
betrekken! 

Mijn medeleven en dat van veel
Oosterzelenaren (getuige hiervan
het benefietmaal op 23 februari l.l.)
gaat ook naar Marcel Scheirlinck, die
bij een woningbrand op donderdag
24 januari ineens ook zijn geliefde
echtgenote Denise heeft verloren.
Dergelijke drama’s doen ons even
stilstaan en leren ons relativeren.

Maar ondanks alles, gaat het leven
verder zijn gewone gang. Eén zeker-
heid hebben we: het wordt binnen-
kort lente, ook in Oosterzele! We ver-
heugen ons al op het nieuwe, ontlui-
kende groen en de lentebloesems.
Struiken en bomen gaan onze park-

jes en wijken weer groen kleuren …
Dienst Groenonderhoud inventari-
seert momenteel alle groen in de
gemeente. Op basis daarvan kan het
bestuur dan zijn groenbeleidsplan
verder uitstippelen en concretiseren.
Ook het bomenbestand hoort daar
bij. De praktische uitvoering ervan
zal wijk per wijk bekeken worden en
met de betrokken bewoners zal over
de plannen gecommuniceerd wor-
den.

Intussen zijn onze mensen ook volop
bezig met het verwijderen van de
oude graven waarvan de concessie
verlopen is. Momenteel is het oud
kerkhof van Oosterzele aan de beurt:
ruim een derde van de te verwijderen
zerken zijn al opgeruimd. Wie daar-
over vragen heeft, kan altijd terecht
bij dienst Burgerzaken. Van zelf spre -
kend ben ik als schepen ook al tijd
bereikbaar en aanspreekbaar. 

Ik eindig mijn voorwoord graag
hoopvol: laten we de komende maan-
den Oosterzele weer laten bruisen in
sport en vermaak, buurtfeesten,
markten en kermissen, verenigingen
en clubs, scholen en bedrijven … Het
ga jullie allen goed in gezin en fami-
lie! 

Wilfried Verspeeten
schepen voor Sport,

Groen,
Feestelijkheden en
Begraafplaatsen
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Op dinsdag 5 februari werd Oosterzele getroffen door een windhoos.
Omdat de schade aanzienlijk bleek te zijn, activeerde de burgemeester om
6.44 uur de gemeentelijke fase van het Nood- en Interventieplan (ANIP, het
vroegere rampenplan). Op dat moment traden de verschillende disciplines
(brandweer, medische discipline, politie, logistiek en communicatie) in
actie om de situatie te coördineren. Iets over 20 uur dezelfde dag werd de
gemeentelijke fase van het ANIP afgeblazen. Er werden meer dan 138
schade dossiers gemeld en de totale schade wordt geschat op 2 803 000
euro.

Algemeen

Voorwoord
Gewijzigde samenstelling gemeenteraad 
Sinds de installatievergadering op 2 januari l.l. namen drie raadsleden
afstand van hun mandaat als gemeenteraadslid: Linda De Vos, Els De Turck
en Ivan Roelekens. De eerste opvolgers op de lijst nr. 7 CD&V/N-VA traden
vanaf 30 januari aan als nieuwe gemeenteraadsleden: Koen Beeckman, Marc
De Smet en Kristof Van Cauwenberghe. Meer info op www.oosterzele.be

Nieuws uit de gemeenteraad

Voorste rij v.l.n.r. Hanna Courtijn, Wilfried Verspeeten, Christianne Schreyen, Jean
Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Els De Turck, Jan Martens
Middelste rij v.l.n.r. Filip Vermeiren, Hilde De Sutter, Marjolein De Spiegeleire, Carine
Schamp, Barbara Redant, Kristof Van Cauwenberghe, Marc De Smet.
Achterste rij v.l.n.r. Marleen Verdonck, Filip Michiels, Ruben De Gusseme, Peter
Willems, Guy De Smet, Luc Verbanck, Pascal Fermon, Koen Beeckman, Michiel Van
Der Heyden, Borchert Beliën.

Wat nu?
De burgemeester diende via de gou-
verneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen bij de minister van
Binnenlandse Zaken een vraag tot
erkenning van de ramp in. In het
geval dat de windhoos als ramp
erkend wordt, kunnen de getroffe-
nen een volledige aanvraag tot
financiële tegemoetkoming van het

Rampenfonds indienen bij de gou-
verneur.

Wie schade leed, meldt dat in eerste
instantie aan de eigen verzekeraar!
Maak zo veel mogelijk foto's van de
geleden schade. Het gemeentebe-
stuur houdt de slachtoffers op de
hoogte over een eventuele erken-
ning als ramp.

ANIP?
Het plan zorgt er mee voor dat in
noodsituaties de hulpverlening op
elkaar afgestemd wordt en dat ieder-
een duidelijk weet wat zijn taak is en
wat er van hem verwacht wordt.
Wanneer de gemeentelijke fase van
het ANIP wordt afgekondigd, wordt

er een Gemeentelijk Coör di na tie -
comité opgericht. Dat bestaat uit de
burgemeester, ambtenaar nood-
planning en vertegenwoordigers
van de vijf disciplines (en eventueel
een vertegenwoordiger van het
bedrijf of de organisatie waar de
noodsituatie zich voordoet). Het

comité staat permanent in contact
met de hulpverleners op het terrein;
zij houden het coördinatiecomité
voortdurend op de hoogte van de
situatie op de plaats van het gebeu-
ren. Op basis van die informatie
worden de nodige beslissingen
genomen.

Inwoners die meer info willen, kun-
nen terecht bij departement
Infrastructuur via tel. 09 363 99 38 of
tineke.heye@oosterzele.be

Voor specifieke vragen m.b.t. het
Rampenfonds kan men het provin-
ciaal aanspreekpunt Rampenfonds
contacteren via tel. 09 267 88 22 
of sabine.verbanck@oost-vlaande-
ren.be 

De hulpdiensten doen onmiddellijk al het mogelijke om de getroffenen zo snel
mogelijk te helpen. 

Het coördinatiecommite houdt steeds overzicht op de situatie.



Het leven van de gewone man
Als het dagelijks leven van toen in
kaart wordt gebracht, breng je het
weer tot leven. Op 25 maart komt
historicus Bart De Wilde je wegwijs
maken in de historische bronnen
die je kan gebruiken om het dage-
lijks leven van je voorouders terug
tastbaar te maken.

Maak plaats voor … 
de automobiel
Hoe is het zo ver kunnen komen?
Die vraag stellen we ons al eens als
we het over auto’s in het verkeer

hebben. Op 15 april zal dr. Donald
Weber dieper ingaan op de ge -
schiedenis van de automobiel. Je
komt er te weten hoe deze geschie-
denis het dagelijks leven verander-
de en welke historische bronnen
daarover getuigen.

Scherp je historische pen!
Iedereen die ooit al eens in een
archief geneusd heeft en een ple-
zante vondst deed, kent het gevoel:
“Dit wil ik aan iedereen vertellen!”.
Vaak blijft het niet bij een anekdo-
te maar ontdek je een hele

geschiedenis van een familie of
dorp. Hoe schrijf je er een histo-
risch verantwoord artikel over?
Het antwoord op deze vraag kom
je te weten op 29 april wanneer dr.
Thijs Lambrecht uit de doeken
doet hoe je van een hoop archief-
gegevens een leesvriendelijk arti-
kel kan maken.

Deelname aan de lessenreeks is
gratis maar inschrijven is verplicht.
Dit kan door een mailtje te sturen
naar lien.ceuppens@4sprong.be of
te bellen naar 09 363 88 53.

Tracé Travak, het cultureel erfgoedproject van Erfgoedcel Viersprong over de geschiedenis
van de mobiliteit in het Land van Rode, organiseert op 25 maart, 15 april en 29 april de gra-
tis lessenreeks ‘Historisch speuren en verslaggeven’. In drie lessen leer je welke bronnen en
archieven iets vertellen over het dagelijks leven van onze voorouders, de mobiliteit van toen
en hoe je alles in een historisch verantwoord artikel kan gieten.

Gelieve voor 15 maart in te schrij-
ven. De lezingen gaan telkens om
19.30 van start en eindigen rond
22 uur.
• 25 maart 2013: ‘Het leven van
de gewone man’, IJzeren Hek -
ken, Rooberg, 9860 Lands kouter.
• 15 april 2013: ‘Maak plaats voor
… de automobiel’, Gemeentelijk
Archief- en Documentatie cen -
trum Melle, Brusselsesteenweg
395, 9090 Melle
• 29 april 2013: ‘Scherp je histori-
sche pen!’, Lokaal Pasar, Kloos -
terstraat 12, 9520 Sint-Lievens-
Houtem

Bibliotheek
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Knuffels en ander speelgoed uit recy-
clagemateriaal - voor beginnende naai-
sters - In deze workshop maken we
knotsgekke knuffels uit oude truien, T-
shirts, sokken en ander wegwerpmate -
riaal.
Maandagen 4, 11 maart 2013 (19.30 - 22
uur) - 29 euro - Code: 13029

Ontdek je kernkwaliteiten
Inzicht in je eigen kernkwaliteiten en in
de interactie met die van mensen rond-
om jou, werkt verhelderend naar terug-
kerende knelpunten in je leven en in je
relaties met anderen. I.s.m. Stichting
Lodewijk de Raet
Donderdagen 7, 14, 21 maart 2013 (14
- 16.30 uur) - 45 euro (teksten inbegre-
pen) - Code: 13030

De axenroos: wegwijs in relaties tussen
mensen
Je krijgt een beter zicht op de verschil-
lende manieren waarop mensen met
elkaar omgaan: geven en ontvangen,
samenwerken of tegenwerken. 
Dinsdagen 16, 23, 30 april + 7 mei 2013
(19.30 - 22 uur) - 40 euro (teksten inbe-
grepen) - Code: 13031

De kracht van voelen
Je kunt zo met je gevoelens leren
omgaan dat ze een kracht worden, voor
jezelf en in relatie met anderen. I.s.m.
PRH
Maandagen 22, 29 april + 6 mei 2013
(13.30 - 16.30 uur) - 45 euro (teksten
inbegrepen) - Code: 13032

Slaapstoornissen verhelpen
Deze voordracht geeft je een beter
inzicht in de complexiteit van ons slaap-
mechanisme en reikt je heel wat hand-
vaten en tips aan om opnieuw te genie-
ten van een heerlijke nachtrust!
Donderdag 16 mei 2013 (19.30 - 22
uur) 
10 euro (5 euro voor inwoners van
Oosterzele) - Code: 13033

Alle vormingen vinden plaats in het
Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 in
Moortsele.

_________________________________
Inschrijven: Vormingplus,
Volkshogeschool Gent-Eeklo
info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
09 224 22 65
IBAN BE40 0014 2764 2663
BIC GEBABEBB - Vermeld je naam en
het codenummer van de cursus.

VORMING IN DE BIB

De bib wordt ticketbalie 
voor GC De Kluize

Vanaf nu kan je ook in de bib tic-
kets voor voorstellingen in GC
De Kluize afhalen. De tickets worden ter plaatse geprint.
Je kan enkel cash betalen.

Jeugdboekenweek van 2 tot
17 maart 2013 

Een zee van tijd  
In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de
tijd. Ze kijkt naar het verleden en rich-
ting toekomst, telt de dagen van de
week en ziet de seizoenen passeren. Ze
is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze
denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de
tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en
laat het voor altijd duren. 

De bib organiseert voor alle kinderen
van de Oosterzeelse basisscholen een
gepaste activiteit in de bibliotheek of in
GC De Kluize. 
Theater Leen Persijn brengt een voor-
stelling voor de leerlingen van de eerste
graad. De leerlingen van het derde
leerjaar komen luisteren naar jeugdau-
teur Wouter Kersbergen. 

Het vierde leerjaar volgt een workshop
‘Tijdreizigers’ van De Verhalenkist. De
leerlingen van de derde graad worden
verwacht voor een lezing van Do Van
Ranst. De kleuters van de 3de kleuter-
klas beleven een voorstelling met accor-
deon van Tina Tyrant.
Bib Oosterzele wenst alle leerlingen een heel
fijne jeugdboekenweek toe!

30 maart 2013 - 9 tot 11 uur 

Ontbijt met
boekjes 
(2de en 3de kleuterklas)
Programma:
9 - 9.45 uur: gezellig ontbijt
9.45 - 11 uur: luisteren naar ver-
halen en knutselen in de bib
Gratis. Inschrijven noodzakelijk
(max. 30 deelnemers).

AKO Literatuurprijswinnaar Peter Terrin op
bezoek in de bib - vrijdag 8 maart 2013 om 20 uur
Journaliste Ines Minten interviewt
auteur Peter Terrin. In 2010 werd
zijn boek 'De bewaker' genomi-
neerd voor de Libris literatuur-
prijs én bekroond met de Euro pe -
se Literatuurprijs. 

Peter Terrin werd al twee keer
genomineerd voor de AKO Litera -
tuurprijs. De derde keer was de
goede. In oktober 2012 won hij de
AKO Literatuurprijs met ‘Post
Mortem’, een boek met een auto-

biografische inslag. Het bekroon-
de boek is een doordachte mix
van pijnlijke werkelijkheid en in -
ge nieuze verbeelding.
Gratis toegang. 
Graag vooraf inschrijven.

Stop de tijd in de tijdscapsule!
Tijdens de Jeugdboekenweek  zal er een heuse tijdscapsule landen in
de bibliotheek  van Oosterzele. Wat zal er volgens jou over tien jaar niet
meer bestaan? Zal de aarde dan al zodanig opgewarmd zijn dat we in
T-shirt en short naar school kunnen gaan? Zijn we er tegen dan in
geslaagd voet aan wal te zetten op de planeet Mars en hebben we dan
een Marsmannetje als buurman? Dan communiceren we misschien via
satelliet en niet meer via de telefoon? Laat je fantasie de vrije loop en
schrijf de naam van het voorwerp (een  foto, boek , kledingstuk, gsm,
scheerapparaat, …) op een kaartje dat je in de bib vindt. Stop dit kaart-
je in de tijdscapsule in de bib. De kaartjes met de leukste en origineel-
ste ideeën worden in de bib opgehangen. Na de Jeugdboekenweek ver-
dwijnen alle kaartjes voor tien jaar in de tijdscapsule.
Iedereen is welkom tijdens de openingsuren van de bib.

Een initiatief van  Bibliotheek Oosterzele en Erfgoedcel Viersprong Land van
Rode.

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

Tracé Travak organiseert lessenreeks: ‘Historisch speuren en verslaggeven’ 

GROS en
feestcomité

op zoek naar
nieuwe leden
Wie interesse heeft in de orga-
nisatie van gemeentelijke feest-
activiteiten en de ondersteu-
ning ervan kan aansluiten bij
het gemeentelijk feestcomité. 

De Ge meentelijke Raad voor
Ont wik kelingssamenwerking
(GROS) zoekt nieuwe leden.
Wie wil meewerken aan projec-
ten rond ontwik ke lings sa men -
werking kan zich kandidaat
stellen.

Geïnteresseerden kunnen zich
mits schriftelijke motivering
kandidaat stellen bij het colle-
ge van burgemeester en sche-
penen, Dorp 1, 9860 Oos ter -
zele ten laatste tegen 29 maart
2013.
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Vrije tijd

Mobiliteit

Theater

MENS en VLEES
zaterdag 16 maart 20 uur
door Bilt met Tom van Bauwel en Gert
Winckelmans
Tussen 1918 en 1924 beet The
Butcher of Hannover 27 jonge-
mannen de keel over. Hij sneed
zijn slachtoffers het vlees van de
botten en verkocht het als varkens-
vlees op de zwarte markt. Vlak voor
zijn terechtstelling wordt Haarman
door gerechtspsychiater Prof.
Ernst Schultze in verschillende ses-
sies ondervraagd. Uit deze histori-
sche notulen van dit duel in taal en
psyche puurde Gert Winckelmans

de tekst voor Mens en vlees.
Tom Van Bauwel speelde mee in
heel wat Vlaamse televisiereeksen
zoals Thuis, Witse, Aspe, Zone
stad, Heterdaad, De vijfhoek …
Gert Winckelmans is vooral be -
kend als Simon Van Wijck in de
vtm-serie Sara en als Nicolas De
Prins in Ella.

Film

OFFLINE
donderdag 28 maart 20 uur 
Nagesprek met regisseur 
Peter Monsaert in het foyer
We volgen Rudy Vandekerchove -
‘met ck, aan elkaar’ - die een
bestaan tracht uit te bouwen na
een lange congé. Het contact her-
stellen met zijn familie is prioritair,
maar na zeven jaar vallen bepaalde
brokken niet meer te lijmen. Rudy,
met een indrukwekkend inlevings-
vermogen vertolkt door Wim
Willaert, is echter bereid tot het
einde te gaan, vooral als hij vast-
stelt dat zijn dochter net als hij des-
tijds het verkeerde levenspad
dreigt te volgen. Zijn goede bedoe-
lingen leveren confrontaties op,
maar Rudy’s grootste vijand is zijn
eigen geweten.
Peter Monsaert is er in zijn lang-

speelfilmdebuut in geslaagd de tra-
giek van enkele mensen in hun
strijd met het bestaan, op hoogst
authentieke en compleet onsenti-
mentele wijze te vatten. De een-
zaamheid van dochter Vicky -
Anemone Valcke wordt steeds
beter - vormt een schild waar de
rest van de wereld op botst.
Triggerfinger voorziet deze inner-
lijke kwellingen van een gevoelige
soundtrack die onrust en melan-
cholie meesterlijk in elkaar laat
haken.
De naturel van de hoofdrolspelers
doet de rest: Offline slaagt erin de
ziel van de kijker te beroeren. De
film kreeg lovende recensies met
bijhorende sterren en viel al meer-
maals in de filmprijzen. Komt dat
zien!
Theater

DE KUS
zaterdag 4 mei 20 uur
door Het Gevolg met Hilde Heijnen

Een vrouw en een man ontmoeten
elkaar geheel toevallig tijdens een
wandeling in de bossen van De
Kempen. Hij is een aan lager wal
geraakt stand-upcomedian die in
afwachting van zijn come-back ver-
oordeeld is tot het entertainen van

opgenomen en kadert in de her-
denking van De Grote Oorlog.
Multitalent Ivan Pecnik was op
televisie o.a. te zien in de telenovel-
le Sara, Zone Stad en hij maakte
furore als de doublure van Bart De
Wever in ‘Tegen de Sterren op’.
Daarnaast is hij nog dit jaar te zien
in de musical Domino. Bij produc-
tiehuis Het Gevolg speelde hij o.a.
in Don Quichot en De drie muske-
tiers.

kinderen in een nabijgelegen
vakantiepark. Zij is een apotheke-
res in de midlifecrisis, vol angst op
weg naar het ziekenhuis. Is ze ern-
stig ziek of heeft de oncoloog zich
vergist? Zijn geest en haar lijf, bei-
den in nood, vinden elkaar tijdens
een lange namiddag op deze afge-
legen plek.
Hilde Heijnen is vooral bekend
van haar televisiewerk, van het nos-
talgische Meester, hij begint weer
over Windkracht 10, Recht op
recht, Matroesjka’s, Witse, Aspe,
De Rodenburghs, Code 37 tot haar
recente rol als Katia in De
Vijfhoek. Eind 2013 is ze terug te
zien op Eén in de nieuwe VRT-
reeks In Vlaamse Velden, in regie
van Jan Matthys (Katarakt, De
smaak van De Keyser, Quiz me
quick), die momenteel wordt

Buitenkansje: wie een
ticket koopt voor
minstens twee voor-

stellingen geniet al vast
een mooie extra korting

van 5 euro op de abonnementenver-
koop voor het nieuwe theaterseizoen
(september 2013 - juni 2014)! Hou
onze nieuwsbrief in de gaten. Het
belooft een boeiend tweede seizoen te
worden voor de bezoekers van De

Kluize. Tickets voor film aan 5 euro
met een 35mm-kaart (niet individueel
en onbeperkt bruikbaar). Tickets voor
theater tussen 12 en 14 uur, via 
09 363 83 30, ticketsgcdekluize@oos-
terzele.be, of bij dienst Cultuur, dage-
lijks open tijdens kantooruren, op
maandagavond tussen 18 en 20 uur,
gesloten op vrijdagnamiddag. Je vindt
dienst Cultuur op de eerste verdieping
van GC De Kluize, Sportstraat 3.

Nieuw seizoen 2013-2014
Ben je graag als eerste op de hoogte van het nieuwe theaterseizoen 2013 - 2014?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.gcdekluize.be. Dan weet je meteen
wanneer de abonnementen- en ticketverkoop start. Ook via de facebookpagina
(http://www.facebook.com/GemeenschapscentrumDeKluize) lichten we zo
nu en dan een tipje van de sluier op …

Evaluatie 
tractorsluizen

In september 2009 plaatste het gemeentebestuur twee tractorsluizen. Door het plaatsen van deze hindernissen werd de doorgang in Mollekens
en Wulgenstraat onmogelijk voor personenwagens. Deze wegen werden zo gereserveerd voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwverkeer.
Ondertussen zijn deze sluizen goed bekend in onze gemeente en is het tijd voor een evaluatie van deze infrastructurele maatregel. Wie wil mee-
werken aan deze evaluatie kan onderstaande vragenlijst invullen en ons terug bezorgen. 

Naam: .....................................................................................

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

Tractorsluis Mollekens
Sedert de plaatsing van deze sluis is deze weg teruggeven
aan de zwakke weggebruiker en ruiter. De plaatsing van de
tractorsluis betekent een grote meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis is deze weg teruggeven
aan het landbouwverkeer. De plaatsing van de tractorsluis
betekent een grote meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis is het autoverkeer gevoelig
gedaald. Conflicten met tegemoetkomend verkeer komen

niet meer voor.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis moet ik een grote
omweg maken om naar of van huis te rijden. De tractor-
sluis betekent absoluut geen meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Tractorsluis Wulgenstraat
Sedert de plaatsing van deze sluis is deze weg teruggeven
aan de zwakke weggebruiker en ruiter. De plaatsing van de
tractorsluis betekent een grote meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis is deze weg teruggeven
aan het landbouwverkeer. De plaatsing van de tractorsluis

betekent een grote meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis is het autoverkeer gevoe-
lig gedaald. Conflicten met tegemoetkomend verkeer
komen niet meer voor.
O  Ja
O  Neen

Sedert de plaatsing van deze sluis moet ik een grote
omweg maken om naar of van huis te rijden. De tractor-
sluis betekent absoluut geen meerwaarde.
O  Ja
O  Neen

Per gezin wordt een antwoordformulier aanvaard. Gelieve
de ingevulde vragenlijst terug te bezorgen uiterlijk op vrij-
dag 29 maart 2013 ter attentie van het departement
Infrastructuur, Dorp 1, 9860 Oosterzele of per mail via: 
henky.martens@oosterzele.be

Na uitverkochte zalen voor de film ‘De rouille et d’os’, voor de theatervoor-
stelling ‘Achter de wolken’ en voor de muzikale vertelavond ‘Planeet koers’,
hebben we de smaak te pakken en geven we er nog drie lappen op dit voor-
jaar. Neem zeker ook een kijkje in de activiteitenkalender (volgende editie
van deze infokrant en op www.oosterzele.be) of op de verenigingenpagina
van de gemeentelijke website. Daar vind je alle initiatieven van het rijke
Oosterzeelse verenigingsleven.
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THEATER en FILM in GC De Kluize

BUITEN
KANSJE

De Kluize zoekt …
een gerant voor de uitbating van het praatcafé in GC De Kluize en de levering van
dranken aan de gemeenschapscentra geëxploiteerd door het AGB. Kandidaturen
kunnen ingediend worden tot 15 maart 2013. Meer info: AGB De Kluize, David De
Landsheere - Sportstraat 3 - tel. 09 363 83 30 - cultuur@oosterzele.be

Passe, passe le temps
Op zaterdag 9 en zondag 10 maart
maken de leerlingen van de muziek-
academie van de hogere graad een
vernieuwende voorstelling met het
verstrijken van de tijd als thema:
Passe, passe le temps, een wervelend
spektakel van muziek, woord en dans.
De voorstellingen vinden plaats in
GC De Kluize - Sportstraat 3 in Oos -
terzele op zaterdag om 20 uur en op
zondag om 15 uur. Alle informatie op
https://sites.google.com/a/samwd
zottegem.be/project/ 

Ridderzaalconcert
Het Ridderzaalconcert vindt plaats in
het Egmontkasteel op zondag 17
maart om 11 uur.

Jazz on Sunday
Op paasmaandag 1 april verzorgen
de leraren van de jazzafdeling het
voorprogramma van de derde Jazz
on Sunday van dit seizoen in zaal De
Blauwe Wolk, Grotstraat 22 in
Zottegem.



Onze gemeente4

Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele

• 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
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.

GC DE KLUIZE

Sportstraat 3 • tel. 09 363 83 30
www.gcdekluize.be

maandag t.e.m. donderdag
van 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

maandagavond van 18 tot 20 uur
vrijdag van 8.30 tot 12 uur

Zaalbeheer
Gemeentelijke zaal reserveren?

zaalbeheer@oosterzele.be

Sporthal De Kluize

Sportstraat 5
9860 Oosterzele • tel. 09 362 48 92

• Sportdienst •
• Dienst kind en jeugd • 

maandag t.e.m. donderdag 
van 8.45 tot 12 uur 

en van 13.30 tot 16 uur. 
Op maandagavond van 18 tot 20 uur.

Vrijdag van 8.45 tot 12 uur.

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 52 • fax: 09 363 76 54
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

Lange Ambachtstraat 42
9860 Oosterzele

tel.: 09 363 76 56 • fax: 09 363 76 54
info@do-oosterzele.be

Open:
maandag 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 18.30 u.

dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en op afspraak
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

Hanna Courtijn,
schepen voor Communicatie

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 en duurzaamheid 

Kind en jeugd

Koffiestop in Oosterzele
Molly, een 32-jarige vrouw en moeder van zes, staat symbool voor de vele boerenfa-
milies in Noord-Oeganda die de handen uit de mouwen steken om hun akkers
opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te bestrijden. Geen gemakkelijke
zaak. De impact van twintig jaar oorlog en gewapende conflicten is enorm groot:
veel landbouwkennis is verwaterd en er is geen gereedschap om te boeren of geld
om koeien of geiten te kopen. Broederlijk
Delen wil samen met jullie en de boeren in
Noord-Oeganda de strijd aangaan tegen
honger en armoede.
Broederlijk Delen focust in deze vastencam-
pagne op voedselzekerheid, voldoende eten, het hele jaar door. Samen met zijn
partnerorganisaties in Oeganda zoekt Broederlijk Delen naar oplossingen die hon-
ger bestrijden op lange termijn. Boeren moeten in staat zijn om voldoende eigen
voedsel te produceren. Bovendien streven we naar meer. Een goede oogst met over-
schotten die de boer kan verkopen op de markt bijvoorbeeld. De opbrengst kan hij
investeren in zijn gezin, maar ook in de aankoop van andere voedzame producten
zodat er meer gevarieerde maaltijden op het menu komen te staan.

Wat kan jij doen?
• Stort je financiële bijdrage op BE12 0000 0000 9292
• Organiseer in je school, je buurt of je vereniging een Koffiestop (alle info op
www.koffiestop.be)
• Geniet van een heerlijk Derde Wereld ontbijt op zondag 10 maart van 8 tot 10 in
zaal De Rots in Scheldewindeke. Heb je vragen of nood aan meer informatie: con-
tacteer Frans Kenis, Kalle 26, Balegem, 0496 04 06 95.

Het is ondertussen een goede ge -
woonte geworden. Het prille begin
van het voorjaar staat in Oosterzele in
het teken van milieu en duurzaam-
heid. Ons bestuur wil goede gewoon-
ten graag in ere houden, dus ook in
2013 is de milieuweek een feit.

We gaan van start op zaterdag 2 maart
met een mooie film voor jong en oud.
Wie kent nog ‘Erik of het klein insec-
tenboek’ van Godfried Bomans? Je
weet wel, waar Erik op wondere wijze
terechtkomt in een wereld vol insec-
ten? Nostalgie voor de ouderen en
een prachtig avontuur voor de klein-
tjes. Wees er zeker bij op zaterdag 2
maart om 15 uur in GC De Kluize!
Toegang is gratis, inschrijven noodza-
kelijk via milieu@oosterzele.be. 

Voor de kleuters en het eerste en
tweede leerjaar van onze scholen wis-
ten we theater Jeuk te strikken. De
kleuters kunnen genieten van
‘Pantoffelheld’. Heksemie is een heks
en houdt van bang maken. Maar op
een dag is ze haar pantoffels kwijt en
niemand is nog bang, zelfs de dieren
niet. Een stuk boordevol natuur en
muziek, gebaseerd op Peter en de
Wolf. 

Het eerste en tweede leerjaar gaan
voor rock’n roll in koningsland.
Koning Prikkeldraad uit Triepegem
wil een groot afvalarm feest organise-
ren. Maar als hij wil beginnen te zin-
gen, is zijn stem foetsie. Koning
Prikkeldraad is erg geprikkeld. Be -
nieuwd hoe dit gaat aflopen. Zal er
nog wel feest gevierd worden? 

Het derde en vierde leerjaar pakken
het sportief aan en nemen deel aan
de ‘Walk for Water’. Dit is een initia-
tief van PROTOS* samen met Mi lieu -

zorg Op School (MOS) in het kader
van wereldwaterdag op 22 maart. Wij
maken er een vroege editie van.
Samen met de kinderen stappen wij 6
km voor water. Dit is de afstand die
veel kinderen in het zuiden dagelijks
afleggen om aan drinkbaar water te
geraken. Onze watertocht gaat door
Moortsele en we staan stil bij enkele
gemeentelijke wateraangelegenhe-
den zoals het overstromingsgebied,
de Molenbeek en een bezoek aan de
Ginstbronnen. 

Het vijfde en zesde leerjaar krijgen de
workshop ‘Troubled Waters’ aangebo-
den door vzw Green. Een interessante
workshop over de ongelijke waterver-
deling in de wereld, gebaseerd op de
mooie en aangrijpende foto’s van
Dieter Telemans. 

Als afsluiter van de week mogen de
ouders van kinderen geboren in 2012
op zaterdag 9 maart, een boompje
komen planten in het geboortebos
‘Lange Broucke’ op Scheurbroek.
Alle ouders krijgen een persoonlijk
uit nodiging in de bus. 

Om de milieuweek in te leiden, werd
eind februari een milieu- en duur-
zaamheidskrant bedeeld in Oos ter -
zele. Deze krant staat volledig in het
teken van energie en bouwen.
Doordat er ook reclameboodschap-
pen in deze uitgave staan, wordt deze
niet bedeeld in bussen met een anti-
reclamesticker. Wie toch graag een
exemplaar wenst, kan die gratis afha-
len in het gemeentehuis! 

*Oosterzele is samen met PROTOS een water-
schap aangegaan in Ecuador. Op deze manier
levert onze gemeente een bijdrage om de inwoners
uit het dorpje El Salto aan drinkwater en een
sanitaire blok voor het schooltje te helpen. 

De eerste week van maart …
milieuweek uiteraard!

Verwarmen zonder je 
in het rood te stoken!
Het voorjaar hangt in de lucht, maar toch kan het nog bitter koud zijn. Een reme-
die is met een fikse draai de verwarming een tandje hoger zetten. Energiegewijs is
dat niet zo een goede zet. Toch kunnen we ook tijdens koude dagen denken aan
onze portemonnee en het milieu. We helpen je eventjes op weg. 
1. Een tochthond is een superuitvinding om de warmte binnen te houden en de

tocht buiten. Idem voor tochtstrips aan ramen en deuren. Trek ’s avonds je gor-
dijnen dicht. Lekker warm en gezellig bovendien.

2. Wat je niet gebruikt, hoeft niet aan te staan. We denken aan verlichting, compu-
ter, radio, televisie …

3. De winter is het seizoen van de winterkledij. Lang leve de dikke trui! Door de ver-
warming één graad lager te zetten, bespaar je 5 % op je verbruik.

4. Sluit de deuren tussen verwarmde en onverwarmde ruimtes.
5. Zorg dat je verwarming vrij staat. Dus geen banken, kasten, gordijnen of kleren

op de radiator. Dat houdt de stralingswarmte tegen.
6. Gebruik zuinige lampen. Spaarlampen, TL-lampen en LED’s zijn de meest zuini-

ge verlichtingsopties.

Vakantie-initiatieven voor kinderen tijdens paasvakantie
Speciale inschrijvingsdag voor de paasvakantie (sportkampen - grabbelpas - speel-
pleinwerking - opvang) op zaterdag 9 maart a.s. van 10 tot 12 uur (nummer trekken
kan vanaf 9 uur) in het gemeentehuis (Dorp 1)

Na deze speciale inschrij-
vingsdag kan je voor de
sportkampen en grabbel-
pasactiviteiten die nog
niet volzet zijn, inschrij-
ven in de sporthal tijdens
de gewone openings-
uren. Wil je enkel in -
schrijven voor buiten-
schoolse kinderopvang
en/of speelpleinwerking? Vermijd dan de inschrijvingsdag en kom het best op een
andere dag naar de sporthal. 

Kom je grabbelpas al kopen in de sporthal voor de inschrijvingsdag 
om het wachten zo veel mogelijk te vermijden.

De brochure
Er is één brochure die het vrijetijdsaanbod voor dit voorjaar bundelt. Deze brochu-
res werden rond 15 januari verdeeld. Vind je de brochure niet meer? Je kan ze ver-
krijgen in de sporthal, de bib, het gemeentehuis en in GC De Kluize. Of je kan ook
gewoon www.oosterzele.be of www.gcdekluize.be raadplegen, daar vind je ze digi-
taal.

Info over beschikbare plaatsen
Wil je na de inschrijvingsdag graag weten voor welke activiteiten er nog plaats
beschikbaar is? Surf dan naar www.studiograbbel.oosterzele.be
Wil je meer info over de initiatieven tijdens de paasvakantie? 
Contacteer gerust dienst Sport of Kind & Jeugd in de sporthal -tel. 09 362 48 92
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