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Burgerzaken

Sport

Na het oud kerkhof van Oosterzele zijn nu de kerkhoven van Landskouter en
Gijzenzele aan de beurt voor de hernieuwing van de concessie. Voor beide
kerkhoven werd een lijst vastgesteld van graven waarvan de concessietermijn
verstreken is of binnenkort verstrijkt. 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 inwo-
ners met overleden familieleden op deze kerkhoven uit om daar ter plaatse
kennis van te nemen. Aangezien de gemeentelijke diensten zich moeten base-

ren op gegevens van vele jaren oud
kan het gebeuren dat intussen veel
gewijzigd is. Familie en kennissen
kunnen verbeteringen melden
aan de dienst Bevolking via 
tel. 09 363 99 26 of 
katleen.meuleman@oosterzele.be.

Niemand twijfelt aan deze stelling en iedereen legt
als vanzelf het verband tussen sport (lichaamsbewe-
ging) en het algemeen goed-gevoel van de mens. Als
schepen voor sport ben ik niet direct een school-
voorbeeld van actieve sporter: het excuus van “geen
tijd” wordt nogal gauw gehanteerd. Alhoewel: in een
ver verleden was ik ooit wielrenner! Des te meer sta
ik in bewondering voor de sportieve inspanningen
en prestaties van zo veel mensen in onze gemeente
… Ik denk hier aan de talrijke voetbal- en andere
sportclubs, maar ook aan de ontelbare individuele
sporters en atleten. Sporten in teamverband vraagt
samenwerking, overleg, strategie, begrip en respect
voor de medespelers. Dat is een grote meerwaarde
voor de sport en bij uitbreiding ook voor de samen-
leving. Maar ik wil ook graag de vele ongekende en
vaak onzichtbare sporters op een piëdestal zetten:
de wandelaar, de jogger, de (eenzame) fietser, de
zwemmer, …
Als Gemeente doen wij voortdurend inspanningen
om tegemoet te komen aan de wensen van onze

sporters. Er zijn concrete plannen voor de Finse
piste rond de sporthal en voor een ruiterpad door-
heen de gemeente. Met de omliggende gemeenten
wordt samengewerkt om de bestaande mountain -
bikeroutes op elkaar te laten aansluiten. Voor onze
turnclub zijn we nog steeds op zoek naar een
geschikte permanente oefenruimte van ongeveer 600 m².
Hierbij een warme oproep: wie heeft een (bedrijfs-)ruim-
te of atelier vrij? We onderzoeken alle tips op haal-
baarheid, rekening houdend met de reglemente-
ring terzake. Tot slot nodig ik graag iedereen uit tot
het Sportgala, georganiseerd door de Sportraad
i.s.m. dienst Sport. Dit gala vindt plaats op vrijdag 27
mei in sporthal De Kluize (lees ook onderaan deze
pagina). Een echte aanrader! Ik
wens jullie verder een gezonde,
sportieve zomer toe en veel vol-
doening na geleverde inspannin-
gen! 

Wilfried Verspeeten
schepen voor Sport

Concessietermijnen kerkhoven
Landskouter en Gijzenzele

Kinderen tot 12 jaar kunnen deelnemen aan een kleur- en fotowedstrijd met
als thema ‘Kind op reis’. De Gemeente promoot daarmee de identiteitskaart
voor kinderen.
De resultaten zullen tentoon gesteld worden tijdens een expositie van 1 tot 10
september 2011 in de gemeentelijke bibliotheek. Door deel te nemen verza-
mel je tegelijk een extra stempel op je cultuurkaart van de actie ‘In 2011 is cul-
tuur niet duur’. Een volle cultuurkaart met zes stempels geeft recht op één film-
ticket.
Het reglement en de kleurplaat kan je verkrijgen bij dienst Burgerzaken -
Dorp 1 - tel. 09 363 99 20 of danny.ghislain@oosterzele.be. Je kunt het regle-
ment ook afhalen op www.oosterzele.be > actueel.
m.m.v. ‘In 2011 is cultuur niet duur’

Foto- en kleurwedstrijd: Kids op reis 

Een gezonde geest in een gezond lichaam …

Veiligheid en preventie

Afgerukte autospiegels, -antennes
of -emblemen, krassen op de
wagen, stukgeslagen ruiten, graffi-
ti op gebouwen, beschadigingen
aan gebouwen en erfgoed (cultu-
reel, religieus, …), … Het valt alle-
maal onder de noemer vandalis-
me. Vaak gaat het over kwajon-
gensstreken maar voor de slacht-
offers ontstaan er heel wat frustra-
ties, in heel wat gevallen brengt
het administratieve rompslop
teweeg, er zijn de financiële nade-
len, ... Redenen genoeg dus om

het niet te negeren maar om te
proberen er samen iets tegen te
doen! Het gemeentebestuur kreeg
on langs nog melding van vandalis-
me aan het boomkapelletje op het
kruispunt van Boonakker met
Hoek ter Hulst (zie foto). De
daders bleken twee wel heel jonge
inwoners te zijn ... Het bestuur wil
dan ook een oproep doen aan de
ouders om hun kinderen wat in de
gaten te houden en hen duidelijk
te maken dat vandalisme echt niet
door de beugel kan!

Oosterzele zegt ‘neen’ aan vandalisme

Het graveren van je fiets gebeurt
op basis van je nationaal- of rijks-
registernummer. Breng daarom
een document waarop je rijksre-
gisternummer vermeld (identi-
teitskaart, sis-kaart, …) staat, mee
wanneer je je fiets laat graveren.
In Oosterzele kan je in 2011 op
volgende dagen bij de Zonale Mis -
drijfpreventie Organisatie (ZMPO)

terecht om gratis je fiets te laten
graveren:
> zaterdag 14 mei van 9.30 tot
11.30 uur - politiekantoor Oos ter ze le
> zaterdag 25 juni van 9.30 tot
11.30 uur - sporthal De Kluize
> zondag 11 september van 14 tot
18 uur - sporthal De Kluize
> zaterdag 8 oktober van 9.30 tot
11.30 uur - politiekantoor Ooster ze le

De graveringen worden uitge-
voerd door vrijwilligers van de
ZMPO. Daarom wordt ook uit-
drukkelijk gevraagd om je vóór
11.15 uur aan te melden op een
van de dagen en locaties, op die
manier kunnen de vrijwilligers de
graveringsactie ook tijdig beëin-
digen. 

Laat gratis je fiets graveren!

Sportgala huldigt kampioenen
Op vrijdag 27 mei 2011 organiseert de gemeentelijke sportraad in
samenwerking met de gemeentelijke sportdienst het jaarlijks
sportgala in sporthal De Kluize in Oosterzele. Op deze avond wor-
den de sporttrofee en trofee voor sportbelofte uitgereikt. Die
avond wordt ook hulde gebracht aan alle kampioenen uit
Oosterzele. Enkele spectaculaire en muzikale optredens zullen er
een wervelende show van maken! De toegang is gratis; iedereen
welkom! Kampioenen kunnen nog aangemeld worden tot en met maan-
dag 16 mei 2011. Formulieren en reglement zijn te bekomen bij de
dienst Sport - sporthal De Kluize 
Sportstraat 5 - sportdienst@oosterzele.be.

Consultatiebureau Kind & Gezin / Kind & preventie
Vanaf dinsdag 17 mei a.s. kan je voor een consultatie bij Kind en Gezin terecht op hun nieuwe locatie in het
IZOO (boven de lokalen van het kinderdagverblijf - Dorp 50, Oosterzele). Het telefoonnummer blijft tel.
09 363 07 63 en de consultaties blijven op dinsdagmorgen van 9 tot 12 uur en op woensdagavond van 17.30
tot 20.30 uur. Voor nieuwe afspraken kan je tijdens de consultaties terecht op het vast nummer of elke werk-
dag van 8 tot 20 uur op de Kind&Gezinlijn: 078 15 01 00
Reden voor de verhuis is de verkoop van de woning in de Stationsstraat als privéwoning. De medewerkers van Kind &
Gezin bedanken iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de zoektocht en voor het vinden van de nieuwe locatie. 

Welzijn
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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@ocmwoosterzele.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 Borchert BELIËN

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

Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans

Onderwijs Openbare werken

Publieke proeven
Vanaf zaterdagdag 14 mei tot
half juni vinden de jaarlijkse
proeven plaats. Veel van deze
proeven zijn voor het publiek
gratis toegankelijk. Het exa-
menschema vind je via
www.zottegem.be.  
Klik op Onderwijs, kies voor
de SAMWD waar je het schema
kunt raadplegen. 

De publieke proeven vinden
plaats in: 
• Toneelklas aan de Meerlaan,
• het Stadstheater  Rhe torica
(woordafdeling), 
• de Auditie zaal in de acade-
mie zelf (muziek en dans), 
• de Congre gatie kapel in de
Kasteelstraat (muziek) 
• en de Ridderzaal van het Eg -
mont kasteel (muziek).

Iedereen is van harte welkom!

Tijdens 
het Hemel vaart weekend 
(2 - 5 juni)
is er geen les. 

Info over de activiteiten op
http://www.zottegem.be/page
.php?linkID=335 

Samen op weg naar goedkope groene energie
Milieu en duurzaamheid

Van 26 april tot 31 mei 2011
kun je als inwoner van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen inteke-
nen op een groepsaankoop
van 100 % groene stroom.
Onze gemeente steunt dit ini-
tiatief.
Inschrijven is vrijblijvend en
kan eenvoudig online via
www.samengaanwegroener.be
(doorklikken op provincie
Oost-Vlaanderen). 
Op 1 juni is er een online vei-
ling en kunnen de energiele-
veranciers hun beste bod
doen. Daarna krijg jij een

voorstel op maat met een dui-
delijk zicht op je mogelijke
besparing. Pas dan beslis je om
al dan niet te veranderen van
energieleverancier. Voor meer
info kan je terecht op het gra-
tis infonummer 0800 95 052.
Heb je geen toegang tot het
internet, dan
helpt de Ge -
meente je graag
verder. Maak hier -
voor een af spraak
met duurzaam-
heidsambtenaar
Hilde Van Hecke

op tel. 09 363 99 36 zodat je
zeker bent dat er iemand ter
beschikking is om je verder te
helpen.
Breng je laatste jaarafrekening
van elektriciteit en aardgas
mee, zodat we alle gegevens
meteen bij de hand hebben.

Naast de aanleg van een dubbel riole-
ringsstelsel en de vernieuwing van ver-
schillende nutsleidingen werden de
Stationsstraat, Marktplein en Pelgrim
ingericht als veilige schoolomgeving.
Om van deze omgeving een zone 30 te
maken, werd de wegbreedte drastisch
beperkt en werden drie extra midden-
geleiders aangebracht. Ook werd

voorzien in de aanleg van ruime, com-
fortabele voetpaden.
In de Stationsstraat worden nu de laat-
ste zones voetpad aangelegd. Hierna
volgt het aanbrengen van de toplaag
asfalt op de rijweg en de voorziene
parkeerstroken. Bijkomend wordt ook
de openbare verlichting vernieuwd
over de volledige werfzone.

Werken in Scheldewindeke komen in eindfase

Op zondag 27 maart werden de
Meerstraat en de Moortelbosstraat
feestelijk geopend. Begeleid door een
streepje muziek stapten de aanwezi-
gen beide straten in.
Om de verkeersveiligheid en leefbaar-
heid voor de inwoners te verhogen

werden in beide straten snelheidsrem-
mende maatregelen getroffen. De
Moortelbosstraat en de Meerstraat
zijn nu het voorwerp van permanent
evaluatie om het vooropgestelde doel
te bereiken: ‘het inrichten van een
veilige woonstraat’.

Wil jij nog de papieren telefoongidsen 
blijven ontvangen?
Oosterzele is een milieubewus-
te gemeente en samen met
Truvo - de uitgever van de
Gouden en Witte Gids - kiezen
wij voor een gezamenlijke aan-
pak m.b.t. het optimaliseren
van de te bedelen boekdelen.
Uit recent onderzoek blijkt dat
acht op tien gezinnen de gid-

sen thuis willen blijven ontvan-
gen. Wil jij geen telefoongid-
sen meer ontvangen, regis-
treer dat dan via www.gouden-
gids.be, www.wittegids.be,
www.1207.be. Op die manier
kan de distributie van de gid-
sen in Oosterzele geoptimali-
seerd worden en worden er

geen overbodige exemplaren
meer bedeeld. Wanneer je je
voor 25 mei 2011 uitschrijft, ont-
vang je bij volgende bedeling geen
exemplaar meer.

Alvast bedankt voor de con-
structieve en milieuvriendelij-
ke samenwerking.

Moortelbosstraat en Meerstraat feestelijk
geopend

Receptie bij de opening van de Meerstraat
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Op zaterdag 21 mei organiseert
het gemeentebestuur van
Oosterzele de traditionele her-
denking van de Slag bij
Gijzenzele - Kwatrecht. Nieuw dit
jaar is echter dat dit gebeurt in
samenwerking met het gemeen-
tebestuur van Wetteren. Het is
overigens de bedoeling om dat
vanaf dit jaar steeds te doen.
De plechtigheden starten om

10.30 uur met een gebedsdienst
en bloemenhulde in Kwatrecht.
Aansluitend verplaatst het gebeu-
ren zich naar Gijzenzele. Daar is
om 15 uur een korte plechtig-
heid voorzien in aanwezigheid
van het vaandel van het 6de
Linieregiment (onder escorte
van leerlingen van het KSOO
Saffraanberg).
Voor meer info kan je terecht bij

dienst Cultuur. Heb je interesse
om het volledige programma
mee te volgen, dan kan je ook
inschrijven voor de lunch in
salons Agathea in Landskouter.
De deelnameprijs daarvoor be -
draagt 30 euro. Inschrijven kan
tot 12 mei a.s. bij dienst Cultuur.
Dienst Cultuur Oosterzele, 
tel. 09 362 50 09 
of via cultuur@oosterzele.be

Herdenking Slag bij Gijzenzele - Kwatrecht

Ons Dorp is de werktitel van de
eerste Oosterzeelse langspeel-
film. Naast een paar kortfilms
waagt OZ-Kort zich nu aan het
grotere werk, zeg maar OZ-Lang.
Regisseur Nicolaas Rahoens licht
toe …

Wanneer krijgen we de eerste Ooster -
zeelse langspeelfilm te zien?
“Het is de bedoeling om de eer-
ste langspeelfilm te vertonen in
de openingsweken van het nieuw
gemeenschapscentrum. Dit gloed -
nieuw GC zou begin volgend jaar
afgewerkt zijn, zo dus ook de
film.”

Gaat het script over Oosterzele zelf?
“In december-januari 2010 is er
een eerste komedie geschreven.
Het scrip bleek goed te zijn maar
er waren heel weinig raakpunten
met Oosterzele. Daarom werd er
een tweede script geschreven.
Het onderwerp daarvan is wel
heel toepasselijk: het gaat name-
lijk over de plechtige opening
van het Cultureel Centrum C.C.
De Parel.”

En zullen we dan Oosterzeelse gezich-

ten in de film herkennen?
“Met een Oosterzeelse langspeel-
film refereren we niet alleen aan
de locatie maar ook naar Ooster -
zele naren. Wij hebben in totaal
30 hoofd- en hoofdbijrollen no -
dig! Daarnaast zouden we nog
een theaterzaal moeten vullen
met een 300-tal figuranten!! Wij
doen dus een oproep aan ieder-
een die eens op het witte doek wil
verschijnen. We hebben acteurs
nodig van alle leeftijden! Aan de
hand van inschrijvingen worden
de rollen verdeeld.”

Moeten de kandidaten ervaring hebben?
“Zeker niet! Ervaring is geen ver-
eiste, motivatie des te meer! Het
is niet zo dat elke onervaren spe-
ler zomaar op de set gedropt
wordt. Tijdens de maanden mei
en juni zal er volop gerepeteerd
worden alvorens echt te draaien.
Samen met de regisseur en core-
gisseurs zullen we dan iedere
acteur scène per scène bijsturen.”

Film maken kost uiteraard geld; hoe
pakken jullie dat aan?
“Wij doen niet alleen een oproep
naar acteurs maar ook naar spon-

sors. Aan de hand van een leuke
formule proberen we elke zelf-
standige aan te spreken om dit
project voor een deel te spon-
soren. Veel is mogelijk: zelfs een
bedrijfsdeelname aan de film!”

Zoek je ook nog andere medewerkers?
“Naast een paar anciens zullen
we ook hier een beroep doen op
mensen die zich willen inzetten
achter de schermen. Die taken
gaan van producing, catering tot
schminken, …”

Iedereen die zich op een of ande-
re manier wil inlaten met de film
kan een bericht sturen naar
n.rahoens@pandora.be. 
Voor de acteurs vragen we graag
een korte motivatie en eventueel
een foto. Alvast hartelijk dank! 

Wie graag wil participeren maar
toch nog enige twijfels heeft, is er
een kortfilmavond van OZ-Kort
waar MY DONNA, JEEP STL en
TATA vertoond zullen worden. 

Iedereen welkom op zaterdag 
7 mei om 20.30 uur 
in de heemkring van Moortsele.

Ons dorp: Het script is klaar, acteurs gevraagd!

Cultuur

Na de bemoedigende reacties na
de eerste editie van het drieluik
klassieke concerten in 2010, zet
de dienst Cultuur het Exodos
Classique project verder in 2011.
Het eerste concert is voorzien
voor zaterdag 21 mei. Alessandro
Bianchi (Como, Italië) maakt
met ons in een orgelrecital een
wandeling door de Italiaanse
barokmuziek en brengt werk van
o.a. Pasquini, Del Pestalozzo,
Vecchiotti en Fumagalli.
Alessandro Bianchi studeerde
aan het Conservatorium van
Piacenza waar hij de diploma’s
Orgel en Orgelcomposities
behaalde. Hij volgde ook master-
classes bij Luigi Toja, Nicholas
Danby en Arturo Sacchetti. Hij is
de vaste organist van de St.-Paul
basiliek van Cantu en de
Anglicaanse kerk van Lugano en
artistiek directeur van de Amici
dell’Organo di Cantu. Hij con-
certeerde als solist in zowat alle
delen van de wereld en verzorgde
masterclasses in Italië, Duitsland,
Spanje, de Verenigde Staten en

Mexico en heeft verschillende
cd-opnames en radio- en tv-optre-
dens op zijn conto. 
Alessandro Bianchi concerteert
de week voor zijn optreden in
Landskouter nog in de Gentse
St.-Baafskathedraal. Topklasse te
bewonderen op eigen bodem
dus!
Het concert vindt plaats in de St.-
Agathakerk van Landskouter en
start om 20 uur.

Er is nog een klassiek concert op
8 oktober met organist Paul Heye
en trompettist Paul Voet. De
cyclus wordt in december afgeslo-
ten met een kerstconcert. Meer
info daarover heel binnenkort. 
Exodos Classique is een organisa-
tie van dienst Cultuur. 
Kaarten kosten 8 euro per con-
cert of 20 euro voor de volledige
reeks en zijn te verkrijgen in het
gemeentehuis en de bib. 

Meer info: dienst Cultuur Oos ter -
zele, tel. 09 362 50 09 of 
via cultuur@oosterzele.be

Exodos Classique 2011 
Drieluik klassieke concerten

Begin april zijn de restauratie-
werken aan de Klepmolen in
Balegem gestart. Deze stenen
windmolen verkeerde al geruime
tijd in slechte staat, waardoor
grondige restauratiewerken nood -
 zakelijk waren. De werken zullen
gezamenlijk ongeveer 175 000
euro kosten en de Ge meente kan
een beroep doen op een restau-
ratiepremie van de Vlaamse over-
heid en van de Provincie Oost-

Vlaanderen. Omdat zowel
molentechnische restauratiewer-
ken als restauratie van het
schrijnwerk nodig zijn, wordt de
restauratie in twee percelen
opgedeeld:
• Perceel A: molenromp 
• Perceel B: molentechnische 
restauratie
Je zult in deze infokrant regelma-
tig over het verloop van de wer-
ken kunnen lezen.

Klepmolen in restauratie Henk Ryckaert op Oosterzele feest! op vrijdag 8 juli
Noteer nu reeds in je agenda: op vrijdag 8 juli topt Henk Ryckaert de affiche van de 2011-editie van
Oosterzele feest! onder het label Vlaanderen Feest! Op uw vertrouwde kijkbuis is hij frequent te zien in
Zonde van de Zendtijd en enkele hilarische verschijnigen in Comedy Casino. Naast Henk Ryckaert zal ook
Koen Dewulf, een andere vaste waarde in het Vlaamse en Nederlandse comedycircuit het podium onveilig maken.
Reservaties en meer info: culturele dienst, tel. 09 362 50 09 of via cultuur@oosterzele.be. Oosterzele
feest! is een organisatie van de culturele raad in samenwerking met het gemeentebestuur. Oosterzele
feest! vindt plaats in GC De Kring Balegem en start om 19.30 uur.

Oosterzele werkt aan erfgoed
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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 • 

maandag van 9 tot 16 u. 
en van 18 tot 20  uur

Dinsdag  t.e.m. donderdag 
van 9 tot 16 uur

Vrijdag van 9 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 8.45 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

Een tijdje geleden maakte dienst Kind & Jeugd via verschillende kanalen dit project bekend. Door deel te nemen aan activiteiten met een vlieg-
je, kan je stempels verzamelen op een stempelkaart. Een volle stempelkaart kan je bij dienst Kind & Jeugd inwisselen voor een filmticket. Het

project is volop gestart en er zijn al verschillende stempels verzameld! 
Check op www.oosterzele.be > bij actueel de kalender! Deze wordt regelmatig aangepast met nieuwe activiteiten.

Jeugd
In 2011 is cultuur niet duur

Luister nu eens naar mij!

Op zaterdag 25 juni wordt er weer geroefeld! Hou alvast deze datum vrij! Er zijn heel wat activiteiten
waar je gewoon een kijkje kan gaan nemen en waarvoor je niet vooraf hoeft in te schrijven!
Wil je toch inschrijven voor een ‘gesloten’ activiteit, dan kan je daarvoor terecht in sporthal De Kluize
op vrijdag 10 juni.
Alle info zal vermeld staan in de brochure die vanaf juni op de Oosterzeelse website zal te vinden zijn.

Lokaal Overleg Kinderopvang orga-
niseert een lezing over onderge-
sneeuwde gevoelens bij kinderen en
jongeren

De gemeentelijk adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOK) no -
digt op dinsdag 17 mei psychothera-
peute Lut Celie uit in de bibliotheek.
Lut Celie heeft een jarenlange erva-
ring in het begeleiden van emotione-

le en groeiprocessen bij kinderen en
jongeren. Vanuit haar ervaring werpt
zij in deze lezing een licht op emotio-
nele pijn bij kinderen en jongeren,
van peuter tot tiener.
Hoe kunnen we kinderen en jonge-
ren begrijpen? Wat te doen met hun
gekraste ziel, hun ontploffingen, ont-
embare emoties, hun apathisch
gedrag? Er is soms zoveel emotionele
woekering en achtergebleven pijn,

ondergesneeuwde gevoelens die we
niet altijd zien. Vaak blijken kinderen
veel kwetsbaarder dan op het eerste
gezicht wordt gedacht. Zeker als de
veilige grond onder hun voeten aan
het verschuiven ging.
Hoe kunnen volwassenen kinderen
en jongeren helpen om hun angsten,
emoties en onzekerheden te uiten?
Hoe kunnen zij helpen deze gevoe-
lens een plaats te geven en positief

om te buigen?
Tijdens de lezing is er zeker ook
ruimte voor vragen uit het publiek.
Het LOK organiseert dit moment
voor alle geïnteresseerden: ouders,
mensen uit kinderopvang en onder-
wijs, …
Deelnemen is gratis, 
maar inschrijven verplicht 
via 09 363 99 59 
of lok@oosterzele.be

Roefel op 25 juni 2011!

Bibliotheek

Schrijf je op 14 mei in voor de zomeractiviteiten!
Inschrijvingsdag sportkampen, grabbelpas en speelplein voor de zomervakantie op zaterdag 14 mei van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis
(Dorp 1). Je vindt alle brochures in de sporthal, gemeentehuis en bibliotheek en ook op www.oosterzele.be > actueel.

Vorming in de bib
Cursussen in samenwerking met
Vormingplus - lente 2011
• Goed kiezen geeft kracht: dinsdag-
avond 17 mei  2011 (19.30 - 21.30
uur) - Erfgoedhuis,zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, Moortsele.
Code: 11014. Prijs: 5 euro
• Kiezen is verliezen, tenzij je echt
leert kiezen: drie dinsdagavonden
(19.30 -22.30 uur): 31 mei + 7, 14 juni
2011 - Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, Moortsele.
Code: 11015. Prijs: 30 euro
• Pientere plantencombinaties voor
een ecologische tuin: woensdag-
avond 1 juni (20 - 22 uur): 1 juni 2011
- Erfgoedhuis, zaal De Ganck, Sint-
Antoniusplein 10, Moortsele. Code:
11016. Prijs: 8 euro
• Gezond gazon: milieuvriendelijk
beheer zonder zorgen: woensdag-
avond 8 juni  (20 -22 uur) -
Erfgoedhuis, zaal De Ganck, Sint-
Antoniusplein 10, Moortsele. Code:
11017. Prijs: 8 euro

Meer info?
www.biboosterzele.be/index.php/vo
rming-in-de-bib/vormingplus;
www.vormingplusgent-eeklo.be; 
of vraag de vormingsbrochure in de
bibliotheek.
Inschrijven? enkel via Vormingplus:
tel. 09 224 22 65, 
info.gent.eeklo@vormingplus.be,
www.vormingplusgent-eeklo.be,
Vermeld je naam en het codenum-
mer van de cursus. Na betaling op
rek. 001-4276426-63 is je inschrijving
definitief.

Games in de bib - 
‘volwassenen toegelaten’ 
In de maanden april en mei 2011
vind je in de bibliotheek opnieuw de
grote spelconsole van Route 42. Leef
mee, met twee of alleen, en test je

vaardigheden met een spelletje in de
bib (op groot scherm). 
In een project van Route 42 wil de
bibliotheek iedereen de kans geven
kennis te maken met games: 
Welke consoles worden vandaag het
meest gebruikt? 
-> Playstation 3, Wii en XBox 360 zijn
beschikbaar.
Welke soorten spelletjes zijn er zoal te ver-
krijgen?
-> Een greep uit het nieuwste aanbod
wordt voorgesteld.

‘Openblik’, tentoonstelling 
over armoede in Vlaanderen 
van 13 tot 31 mei 2011, 
in de bib tijdens de openingsuren
Omdat beelden meer zeggen dan
woorden en kijken niet gelijkstaat
aan zien, heeft fotograaf Wim De
Block uit Heusden armoede in de
regio een gezicht gegeven. 
Als je aan de gemiddelde Vlaming
vraagt wie bij ons arm is, krijg je vaak
dezelfde antwoorden: daklozen,
mensen van buitenlandse afkomst en
de bedelaars in de stations. Dit is ech-
ter slechts een deel van de realiteit.
Armoede zit vaak verborgen achter
de gevels. Dat wil 'Openblik' zicht-
baar maken door mensen in armoe-
de waardig en met respect in beeld te
brengen. Het zijn realistische, maar
geen schrijnende foto's. Ze willen
ook de gevoelens, de creativiteit en
de humor van de mensen in armoe-
de tonen. Eén op vijf kinderen en
één op vijf ouderen leven in armoe-
de! Verontrustende cijfers.
Een organisatie van Bibliotheek Oosterzele
i.s.m. het ACW

Tax on web op 26 en 30 mei 2011 
in de bib
Drie praktische en één theoretische
sessie
Je jaarlijkse aangifte in de personen-
belasting elektronisch invullen, hoe
doe je dat en wat heb je daarvoor

nodig? Wat zijn de voordelen? Wist je
dat de aangifte online een heel stuk
sneller en gemakkelijker gaat? Dat
een heleboel velden al ingevuld zijn?
En dat je online per veld hulp en uit-
leg kan vragen? Eric Braet van het
ministerie van Financiën, komt uit-
leggen hoe je je aangifte via het inter-
net moeten invullen.
Om zo veel mogelijk mensen de kans
te geven deze informatiesessie te vol-
gen, is er een theoretische uitleg op
26 mei om 19.30 uur en zijn er drie
praktische sessies op 30 mei. Je kunt
kiezen uit een sessie die start om 9
uur, een sessie om 11 uur en een ses-
sie om 14 uur. 
Graag vooraf inschrijven:
Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat
13, 9860 Oosterzele
T 09 362 81 17, oosterzele@biblio-
theek.be, www.biboosterzele.be

Workshops in de bib
De bibliotheek start opnieuw met
computerworkshops en -initiaties.
Volgende onderwerpen komen aan

bod:
• Foto’s op je pc
• Facebook
• Skype
• You Tube
Daarnaast zijn er ook nog de ‘Leren
is Leuk’ pakketjes:
• Muis en klavier
• Windows vista
• Word
• Internet
• E-mail
• PowerPoint

De lessen vinden plaats op dinsdag-
namiddag en donderdagvoormiddag
in de bibliotheek. Elke workshop
duurt 2 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich in -
schrijven via oosterzele@biblio-
theek.be of 09 362 81 17 of aan de
balie. Voorwaarde om deel te nemen:
lid zijn van de bibliotheek. 
Het lidmaatschap is gratis. 

Koffie+ op maandag 16 mei 2011 om 14 uur
‘Fläming. Een stukje Vlaanderen in Duitsland’ door Jos Storms
Tussen Maagdenburg en Berlijn, in de
Länder Sachsen-Anhalt en
Brandenburg, is er een streek die luis-
tert naar de naam Fläming. En dat
heeft inderdaad met Vlaanderen te
maken. In de 13de en 14de eeuw trok-
ken op vraag van een lokale heerser
heel wat Vlamingen uit de omgeving
van Brugge vooral naar het 'Osten'. Ze stichtten er stadjes zoals Brücke,
Lichterfelde en Dahme en hun Vlaamse dialect bleef tot en met de 19de
eeuw bestaan.
Sinds enkele jaren zijn de bewoners van het gebied zich meer bewust
geworden van hun 'Vlaamse' afkomst en ook de deelstaatregeringen pro-
moten meer en meer het gebied. Er is een plaatselijke organisatie ontstaan
die zich inzet voor uitwisseling en projecten met Vlaanderen.
Graag vooraf inschrijven:
Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele, tel. 09 362 81
17, oosterzele@bibliotheek.be, www.biboosterzele.be


