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Beste gemeentegenoten,

De zomer is nu definitief ten einde. Onze dienst

Groenonderhoud heeft de afgelopen maanden

hard gewerkt om het uitgebreide groenpatrimoni-

um in onze mooie gemeente zo goed mogelijk te

onderhouden. Dit was niet altijd even gemakkelijk:

aangezien de klassieke onkruidbestrijdingsmidde-

len afgebouwd moeten worden, moesten we zoeken

naar alternatieven. Vandaar ook de aankoop van

een borstelmachine die we via een goede planning

optimaal willen inzetten. Daarnaast moeten onze

groenmedewerkers ook meer manuele arbeid ver-

richten: wieden, hakken, … Deze nieuwe manier

van werken vergt meer tijd en inspanning voor onze

groenarbeiders, maar zal iedereen - mens, dier en

plant - ten goede komen. Als schepen voor Groen,

wil ik het komende jaar ook verder investeren in

middelen die de onkruidbestrijding zo milieuvrien-

delijk maar ook zo efficiënt mogelijk maken. 

Door de mooie nazomer die tot eind september

heeft geduurd, is de groendienst ook langer bezig

geweest met het maaien. Nu de herfst echt is inge-

treden, kunnen wij ons ten volle concentreren op de

seizoens activiteiten. Vorig jaar heeft ons bestuur een

grote bladzuiger aangekocht. Daarmee kunnen we

in verschillende wijken aan de slag om de bladeren

zo veel mogelijk op te ruimen. Ook investeren we in

de aankoop van bladkorven: elk jaar proberen wij er

zo enkele extra aan te kopen en in te zetten in stra-

ten waar grote bomen voor veel bladeren zorgen.

Via deze weg vraag ik jullie graag om deze bladkor-

ven enkel te gebruiken voor het inzamelen van blad-

afval van openbaar groen.

We bevinden ons nu ook in de periode van

Allerheiligen & Allerzielen, een moment waarop we

extra stilstaan bij onze dierbaren die ons recent of al

een tijd terug verlieten. Ik vind het belangrijk dat de

begraafplaatsen er steeds netjes bijliggen, in het bij-

zonder in deze periode. Omwille van de extra werk-

last die dit veroorzaakt, laten wij ons hierin bijstaan

door extra werkkrachten van BWZ, de beschutte

werkplaats van Zottegem. Wanneer je de begraaf-

plaatsen ‘Scheldewindeke oud’ en ‘Oosterzele oud’

bezoekt, zal je ook heel wat ‘aanplakkingen’ zien.

Heel wat concessies zijn immers verlopen en kun-

nen indien gewenst vernieuwd worden. De mede-

werkers van dienst Burgerzaken zullen je hierover

alle nodige uitleg verschaffen en/of helpen bij het

nemen van een beslissing. Op termijn willen we

komen tot goed gestructureerde en aangename

begraaf parken. Dat is een werk van vele jaren dat we

stap voor stap proberen te realiseren. Tot slot wil ik

iedereen die iemand dierbaar is verloren, veel sterk-

te en moed toewensen.

Wilfried Verspeeten

schepen voor Groendienst, Sport,

Feestelijkheden, Markten 
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De laatste maand werden alle wegmarkeringen langs de gemeentelijke
wegen in Oosterzele heropgefrist of aangepast. Hierbij is speciaal aan-
dacht besteed aan de schoolomgevingen en de voetgangers- en fiets-
voorzieningen. Op het kruispunt van Gootje met de Molenstraat en de
Molenbeekstraat werd een extra oversteekplaats voor voetgangers aan-
gebracht.

In de Molenstraat werd ter hoogte van de twee fietsoversteken en aan
beide kruispunten met Issegem een duurzame rode wegmarkering aan-
gebracht. Op deze manier krijgt de fietser een prominente plaats in het
wegbeeld.

Herstellingswerken aan de wegen
Departement Infrastructuur inventariseerde onlangs alle slechte beton-
vakken en asfaltstroken in de gemeente. Op basis van deze inventarisa-
tie zal een aannemer aangesteld worden om deze delen te herstellen. 
Oproep aan de inwoners: problemen met betonvakken of asfaltwegen
kan je nog steeds melden bij departement Infrastructuur via tom.hof-
man@oosterzele.be. De dienst controleert of het kan opgenomen wor-
den in de inventaris. De werken zullen plaatsvinden tijdens de eerste
maanden van 2012.

Vanaf volgend jaar Finse piste in Oosterzele
Vanaf de zomer 2012 zullen de Oosterzelenaren de nieuwe Finse piste
kunnen gebruiken. Deze piste zal bestaan uit een pad van 1,5 meter
breed en 660 meter lang, aangelegd in boomschors. De piste zal lopen
langs de parking van de sporthal, naast het nieuwe GC, Sportstraat,
speelplein De Kluize tot aan de tennispleinen. De werken zullen 130
000 euro kosten en starten in het voorjaar 2012. Wie dat wil, kan de
plannen steeds inkijken bij departement Infrastructuur. 

Infrastructuur
Zorg dragen voor 

de zwakke weggebruiker

De gemeentelijke diensten zijn
gesloten op volgende dagen:
• dinsdag 1 november(Allerheiligen)
• woensdag 2 november (Allerzielen)
• dinsdag 15 november (feest van de Dynastie)
Het digitaal loket op www.oosterzele.be blijft  geopend!

Streekeigen soorten zijn bomen
en struiken die van nature voor-
komen in een bepaalde streek.
Ze hebben zich in de loop van de
tijd aangepast aan het klimaat en
de bodem die in elke streek ver-
schillend is. Beuk, linde, zomer-
eik, tamme kastanje, haze-
laar, haagbeuk, meidoorn
en taxus zijn voorbeelden
van streekeigen soorten.

Er bestaat ook nog zoiets als
‘autochtoon’ plantmateri-
aal. Ook al is een soort
streekeigen, daarom is ze
nog niet autochtoon.
Bijvoorbeeld een zomereik
uit de Balkan is streekeigen,
want zo mer eik komt van nature
voor in Vlaanderen, maar is niet
au tochtoon, want de soort is niet
ontstaan uit Vlaams plantmate -
riaal.

Wat zijn kleine landschapselemen-
ten (KLE’s)?
Kleine landschapselementen vor-
men belangrijke dragers van
landschapswaarden en van biodi-
versiteit. Ze bepalen als het ware
het typische uitzicht van een

streek en zoals de naam het zegt
gaat het om kleinschalige structu-
ren zoals een bomenrij, een hout-
kant of heg, een drinkpoel, … De
bescherming  van deze land-

schapselementen kan moeilijk
geregeld worden vanuit Brussel,
vandaar dat de Gemeente deze
taak op zich neemt. In Oosterzele
bestaat een subsidiereglement
voor de aanleg en het onderhoud
van KLE’s. Belangrijk is te weten

dat het gaat over de aan-
leg of onderhoud van aan-
plantingen op een niet-
bebouwd terrein. Je kan
dus geen subsidie aanvra-
gen voor het aanplanten
van een heg rond de tuin
van je huis.
Je kan het reglement en
het aanvraagformulier
downloaden op 
www.oosterzele.be onder

milieu/subsidies of verkrijgen 
bij milieuambtenaar 
Ronny Meerpoel 
ronny.meerpoel@oosterzele.be
09 363 99 35. 

Milieu & duurzaamheid
Kies voor streekeigen soorten
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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

Eén reglement voor iedereen
Nieuw is dat alle watermaatschap-
pijen en rioolbeheerders in
Vlaanderen een dienstverlening
bieden die meer op elkaar is afge-
stemd. Dit gebeurt sinds 1 juli
2011. Vroeger pasten alle water-
maatschappijen en rioolbeheer-
ders hun eigen reglement toe. 

Het Algemeen Waterverkoop -
reglement brengt meer eenvor-
migheid door duidelijk omschre-

ven rechten en plichten, zowel
voor de watermaatschappij en de
rioolbeheerder als voor de klant. 

Nieuwe rechten en plichten
Het Algemeen Water ver koop re -
gle ment introduceert enkele
nieuwe principes. 

• Regeling voor lekken 
Als je waterverbruik met 50 % is
gestegen en met minstens 100 m³,
moet je watermaatschappij je

hier van op de hoogte brengen.
Om de oorzaak van het afwijkend
hoge waterverbruik op te sporen,
kan je gratis een eerste verken-
nend controleonderzoek laten
uitvoeren. Bij een verborgen lek
is onder bepaalde voorwaarden
een minnelijke schikking moge-
lijk. 

• Waarborg tegen afsluiting
Watermaatschappijen kunnen de
levering van leidingwater aan een
klant niet zomaar stopzetten. Het
Algemeen Waterverkoop re gle -
ment legt de procedure vast die
een watermaatschappij moet vol-
gen voor een afsluiting. De water-
maatschappij moet onder andere
herinneringsbrieven sturen en
een afbetalingsplan voorstellen. 

• Verplichte keuring
Bij een nieuwbouw of bij grote
werken aan je leidingnet voor de
afvoer van afval- en/of regenwa-
ter, moet je een keuring van de
privéwaterafvoer laten uitvoeren.
Ook bij de aanleg van gescheiden
riolering op het openbaar
domein, met de verplichting om
regenwater af te koppelen op het
privédomein, is een keuring ver-
plicht. Een verzoek tot aanslui-
ting, afsluiting of afkoppeling
richt je aan de rioolbeheerder,
die hiervoor bevoegd is. De keu-
ring van de binneninstallatie van
het drinkwatercircuit werd al eer-
der opgelegd door de watermaat-

schappijen, en is nu ook opgeno-
men in het Algemeen Water -
verkoop reglement.

• Watermeter per wooneenheid
Elke nieuwbouw moet per woon-
eenheid een watermeter krijgen.
Voor bestaande gebouwen geldt
een overgangsregeling: een geza-
menlijke watermeter is nog toe-
gestaan, maar bij renovatie moe-
ten aparte watermeters per woon-
eenheid geplaatst worden. 

Nog vragen?
• Water-link (watermaatschappij
en rioolbeheerder in
Oosterzele) - Aquafoon: 
tel. 078 35 35 99 (iedere werk-
dag van 8 tot 20 uur; zaterdag
van 9 tot 20 uur) - klantendien-
sten@tmvw.be - www.water-link.be

• Algemene info: Infoloket van
de Vlaamse Milieu maatschappij -
iedere werkdag van 9 - 12.30 uur
en van 13.30 - 16.30 uur - 
A. Van de Maelestraat 96, 9320
Erembodegem - tel. 053 72 64 65
- info@vmm.be -  www.vmm.be

Milieu & duurzaamheid

Nieuwe afspraken voor wateraansluiting en afvalwaterafvoer 
Hoe moet je na een verhuizing je aansluiting op het leidingwaternet-
werk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden
voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om je
afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele
andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een
pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles
wat met de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van
afvalwater en regenwater te maken heeft.

Iedere week wordt de brievenbus
helemaal volgestouwd met een
enorm ‘papierpakket’ bestaande
uit folders en regionale pers. Bij
veel mensen verdwijnt dit druk-
werk na het verlaten van de brie-
venbus, onmiddellijk in de pa -
pier bak.

• Ben je die massa reclamedruk-
werk in jouw brievenbus beu, dan
kan je een officiële sticker afha-
len in het gemeentehuis om dui-
delijk te maken wat je wel en niet
wil ontvangen.

• De Gemeente stelt twee stickers
gratis ter beschikking:
o Met een ‘ja-neen’ sticker krijg
je wel nog regionale pers, maar
geen reclamedrukwerk.
o Met een ‘neen-neen’ sticker

ontvang je geen van beide.

• Wil je ook komaf maken met
geadresseerde reclame dan kan
je naam en adres laten opnemen
op de Robinsonlijst (Belgisch
Direct Marketing Verbond, Buro
& Design Center, Heizel Esplana -
de B46, 1020 Brussel).

Marketingbedrijven die aangeslo-
ten zijn bij het Marketing
Verbond sturen geen reclame-
boodschappen meer naar alle
geregistreerden.

Ook de reclamefolders in je brievenbus beu?
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Een begijnekop, een ponk of een
kuuërlewirke. Mee krot en mot opéten,
(kar)dz(j)as geven. Woorden en uit-
drukkingen in het Oosterzeels
dialect die je niet meer dagelijks
hoort. Hoog tijd dus om het
echte Oosterzeels in kaart te
brengen. Ja ren lang inventariseer-
den verschillende werkgroepen
in de deelgemeenten van
Oosterzele onder leiding van em.

prof. Johan Taeldeman duizen-
den dialectwoorden en uitdruk-
kingen.
Het resultaat is het Woordenboek
van de Oosterzeelse dialecten.
Het boek is meer dan louter een
inventaris; Johan Taeldeman situ-
eert het Oosterzeels binnen het
Vlaamse dialectlandschap en
beschrijft uitvoerig de klankleer,
de spelling en de beknopte

spraakkunst van dit dialect. Het
boek legt het talig erfgoed van
het Land van Rode vast. 

Voorintekenen op het boek?
Het woordenboek verschijnt
begin december 2011. Je kan nu
al intekenen op het boek tot 9
november 2011.
Wie voorintekent op het boek
betaalt 15 euro:

• cash in het gemeentehuis van
Oosterzele (Dorp 1) of in de
bibliotheek (Stationsstraat 13)

• via overschrijving op rekening-
nummer van de projectvereni-
ging Vier sprong Land van Rode 
091-0181854-08 met vermelding
van voornaam, naam en woon-
plaats en het aantal gewenste
exemplaren.

Het boek kan vanaf december
opgehaald worden in het
gemeentehuis of in de biblio-
theek. De voorintekenaars wor-
den opgenomen in het boek-
werk. 

Daarna wordt het boek te koop
aangeboden in het gemeente-
huis, in de bibliotheek en in het
Erfgoedhuis voor 17,5 euro.

Cultuur en erfgoed

Iemand zieëm on den board smeiren …

Op zondag 11 december wordt in
de Scheldewindeekse Sint-Chris -
toffelkerk een punt gezet achter
de editie 2011 van de Exo dos -
concertreeks. We hebben dan
Marleen Merckx (bekend van
‘Thuis’) op bezoek. Zij brengt
stemmige kerstvertellingen. ‘Kris
Baert en ander schoon volk’ zor-
gen voor de muzikale begelei-
ding. De kerstvoorstelling van
Marleen Merckx en Kris Baert is
een verademing in deze achter

zichzelf aanhollende maatschap-
pij. Merckx doet een graai uit het
rijke aanbod van poëzie, proza
en kerstverhalen die Vlaanderen
en Nederland rijk zijn. Kris
brengt daarbij een pak aan muzi-
kaal moois uit de Lage Landen.
Kaarten kosten 8 euro en zijn ver-
krijgbaar in het gemeentehuis en
de bib. Meer info via
cultuur@oosterzele.be
of via 09 362 50 09.

Exodos classique 

Naar goede gewoonte organi-
seert het gemeentebestuur in
samenwerking met de oud-strij-
dersverenigingen de traditionele
herdenking van 11 november. Dit
jaar werd - in overleg met de oud-
strijdersverenigingen en sympa -
thisanten - beslist om één en
ander over een andere boeg te
gooien en de viering verder
inhoudelijk te gaan verdiepen.

Het programma voor de editie
2011 ziet er als volgt uit: We star-
ten om 10 uur stipt met de ont-
vangstrede van de NSB-voorzitter
Jozef Claes. Aansluitend vergast
gastspreekster Arlette Breynaert-
Delvoy ons op een lezing geba-
seerd op haar boek ‘De wraak van
het Molenbos’. Er volgt ook een
fotoreportage met origineel
1914-1918-materiaal uit Schel de -

windeke.

Na de lezing gaat het in stoet
naar het monument der gesneu-
velden voor een bloemenhulde
en korte bezinning. Het gebeu-
ren wordt afgesloten met een
receptie aangeboden door het
gemeentebestuur.

De lezing vindt plaats in de loka-
len van de Vrije Basisschool
Landskouter (op de Rooberg).
Iedereen is welkom, maar over
voorhand inschrijven is wel ver-
plicht. 

Meer info en inschrijven kan 
via cultuur@oosterzele.be of 
via 09 362 50 09

11-novemberviering in Oosterzele
Het weekend van 1 en 2 oktober
l.l. stond in het teken van de vie-
ring van 20 jaar jumelage met de
Duitse stad Oberkirch. De pasto-
rietuin van Landskouter was de
startplaats voor deze viering: daar
werd een Duitse linde geplant,
tien jaar nadat in Oberkirch ook
een linde geplant werd.

Later op de avond stond een aca-
demische zitting geprogram-
meerd die in het teken stond van
deze jarenlange verbroedering
tussen beide gemeenten. 

Meer foto’s van dit feestweekend
vind je op 
www.oosterzele.be 
> vrije tijd > fotoboek.

Foto onder: Oberbürgermeister 
Mat thias Braun benadrukt 
waarom hij zo veel belang hecht 
aan deze jumelage. 

Viering 20 jaar jumelage 

Enkele leden van het Hecker-Chörle
brengen een nummer ter gelegenheid
van deze boomplanting en jumelage.

Oosterzelenaar Julien De Malderé stelde een uniek foto-
boek ‘Groot Oosterzele - vroeger en hedendaags’ samen.
In het boek legde hij het landelijk karakter van de gemeen-
te Oosterzele vast op de gevoelige plaat. Het boek kost 14
euro en is te koop bij Julien De Malderé: Groenweg 26,
tel. 09 363 04 80.

Fotoboek
‘Groot Oosterzele
Vroeger en hedendaags’ 

Varia
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AGB De Kluize zal instaan voor de
exploitatie van infrastructuren
bestemd voor culturele of sportie-
ve activiteiten of voor ontspan-
ning. Daarnaast zal het AGB ook
de organisatoren van activiteiten
in de culturele infrastructuur
begeleiden, ondersteunen en hen
de nodige diensten verlenen. 

AGB?
Een autonoom gemeentebedrijf is
een dienst met eigen rechtsper-
soonlijkheid opgericht door de
Gemeente en belast met een wel-
bepaalde taak van gemeentelijk
belang. Alle taken van gemeente-
lijk belang komen in aanmerking

voor verzelfstandiging in een AGB.

Wat zal het AGB in Oosterzele
beheren?
• Sportinfrastructuur
Sporthal De Kluize (gebouwd in
1987) bestaat uit een grote zaal,
een polyvalente zaal, een verga-
derruimte en een cafetaria (de
cafetariaconcessie loopt af in
2012). De Gemeente Oosterzele
is de eigenaar van deze sportin-
frastructuur die ze ook zelf
exploiteert. De cafetaria wordt

door een derde geëxploiteerd op
basis van een concessieovereen-
komst met de Gemeente.

• Cultuurinfrastructuur
> Gemeenschapscentrum: het
gemeenschapscentrum bestaat
uit het in aanbouw zijnde centra-
le gemeenschapscentrum De
Kluize, het Erfgoedhuis in Moort -
sele en het IJzeren Hekken in
Lands kouter.

>  Evenementenhal

• Intramurale en extramurale activi-
teiten: aanleunend bij de eigen
culturele programmatie organi-
seert de Gemeente Oosterzele
geregeld intramurale en extra-
murale activiteiten waarvoor het
AGB ook kan optreden.

In het voorjaar 2012 zal het
gemeentebestuur starten met het
vernieuwen van de voetpaden in
Walzegem (Balegem). Om deze
werken uit te voeren, zal de
Gemeente in 2011 nog een aan-
nemer aanstellen. De nieuwe
voetpaden zullen er 1,5 meter
breed zijn en bestaan uit man-

gaankleurige betonstraatstenen.
Ook alle opritten worden
opnieuw aangelegd in klinkers;
de tussenstroken zullen gevuld
worden met dolomiet. 
De verwachte duur van deze wer-
ken bedraagt vier maanden. De
gemeenteraad keurde het ont-
werp hiervoor goed.

Nieuws uit de gemeenteraad

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) voor Oosterzele

Varia Burgerzaken

Met de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van woensdag 28
september 2011 beschikt Oosterzele nu ook over een Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB), nl. AGB De Kluize. Naast de oprichting keur-
de de gemeenteraad in dezelfde zitting ook de statuten goed.

Dagelijks krijgen bijna 30 men-
sen in België een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. Slechts 7%
overleeft dit. Wordt een slacht-
offer binnen de 4 minuten gere-
animeerd en krijgt het een
stroomstoot toegediend met een
AED (automatische externe defi-
brillator)? Dan heeft hij tot 70%
kans om te overleven. Door op
openbare plaatsen en in bedrij-

ven AED’s te plaatsen en er zo
veel mogelijk mensen mee te
leren omgaan, kunnen vele men-
senlevens gered worden. 
Het Rode Kruis en de Gemeente
Oosterzele kochten een AED aan
voor sporthal De Kluize. Geïn te -
resseerde inwoners kunnen daar
op vrijdag 18 november om 18
uur terecht voor een oefensessie
met deze AED. 

Oosterzele hartveilige gemeente

Schrijf nu al in voor de nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari 2012 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn traditionele nieuw-

jaarsreceptie voor de inwoners. De receptie zal plaatsvinden in de sporthal. Het bestuur nodigt

iedereen van harte uit om tussen 11 en 13 uur mee te klinken op het nieuwe jaar. Inschrijven kan

tot uiterlijk woensdag 28 december 2011 via nieuwjaar@oosterzele.be (vermeld zeker het aantal

personen) of door naaststaande inschrijvingsstrook in te vullen en te bezorgen aan

Gemeentebestuur Oosterzele - dienst Secretariaat & Onthaal - Dorp 1 in Oosterzele. 

--------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingstrookje

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

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

Zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 2012 van het gemeentebestuur met

.............................. aantal personen. 

✃

Ben je jouw Belgische identiteits-
kaart, paspoort of verblijfstitel
(model met chip) verloren of
werd deze gestolen? 

Bel onmiddellijk naar het gratis
nummer 00800 2123 2123 en
blokkeer je kaart. Zo voorkom je
het risico op frauduleus gebruik
van jouw documenten en de
eventuele financiële gevolgen
(bv. het openen van een abonne-
ment op jouw naam,  een aan-
koop via de post, …).

DOCSTOP is een gratis dienst,
24u/24u en 7 dagen per week
bereikbaar. Kan je het gratis
nummer niet bereiken? Bel dan
naar +32 2 518 2123
Belangrijk: met DOC STOP kan
je enkel Belgische identiteitsdo-
cumenten blokkeren.

Diefstal of verlies: wat doen?
In geval van diefstal: Bel onmid-
dellijk naar DOCSTOP. Doe ook
aangifte van de diefstal bij het
dichtstbijzijnde politiebureau of
bij de lokale politie.

In geval van verlies: Bel onmiddellijk
naar DOCSTOP. 
Ga vervolgens naar het gemeen-

tehuis. Buiten de openingstijden
kan je bij de politie terecht voor
een voorlopig attest.
Belangrijk: indien het over een
verblijfstitel gaat, moet je altijd
eerst aangifte van het verlies/
diefstal doen bij de politie. Pas
daarna ga je naar het gemeente-
huis.

Een systeem dat je tegen identi-
teitsfraude beschermt
Na het vaststellen van je identi-
teit, wordt je document in slechts

enkele minuten geblokkeerd op
de site www.checkdoc.be. Banken
en andere instanties of admini -
straties gebruiken deze website
om na te gaan of een identiteits-
document bekend staat als gesto-
len, verloren, verstreken of
ongeldig. Dankzij DOC STOP en
Checkdoc, ben jij beschermd
tegen een frauduleus gebruik van
je verloren of gestolen documen-
ten!

Wat gebeurt er na je telefoon-
tje?
Identiteitskaarten en verblijfstitels.
Je ontvangt een brief waarin de
melding van verlies of diefstal
wordt bevestigd. Indien je je
document terugvindt, heb je
zeven dagen de tijd, gerekend
vanaf je telefoontje, om deze te
deblokkeren. 

Na die termijn wordt het identi-
teitsdocument ongeldig ver-
klaard en moet je een nieuw

document aanvragen bij dienst
Burgerzaken.

Paspoorten. Vanaf het moment
dat je DOCSTOP belt, wordt je
paspoort ongeldig verklaard.

Heb je een paspoort nodig om
geldig te reizen? Vraag dan tijdig
een nieuw aan bij dienst Bur ger -
zaken.

DOC STOP
Meer veiligheid voor je identiteitsdocumenten

Milieu & duurzaamheid

Gebouwen milieuvriendelijk on -
der houden is niet altijd evident.
Tijdens het poetsen vervuilen we
water en het gebruik van aller-
hande doekjes resulteert in een
berg afval. Ook de producten zelf
zijn meestal milieubelastend.
Maar we kunnen het ook anders
aanpakken!
Er bestaan al heel wat schoon-
maakmiddelen die zo goed als
volledig biologisch afbreekbaar
zijn. Samen met het gebruik van
microvezeldoekjes en een cor -
recte dosering resulteert dit in
een belangrijk milieuvoordeel.
Voor het onderhoud van de
gemeentelijke gebouwen, trekt

het gemeentebestuur vanaf nu
resoluut de kaart van de ecologi-
sche producten. Vloeren, toilet-
ten, bureaus en kasten worden
ecologisch onder handen geno-
men met een minimum aan pro-
duct en een maximum aan resul-
taat.

Overtuigd van de mogelijkhe-
den? Ook thuis kan je een groene
wind door het huis laten waaien.
Kies voor ecologische producten,
hou het verbruik in de gaten,
gebruik regenwater indien moge-
lijk en ban wegwerpmateriaal.
Het milieu en je portemonnee
zullen je dankbaar zijn.

Het gemeentebestuur kiest
voor de groene schoonmaak

Nieuw voetpaden voor
Walzegem

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen die dat
wil, kan ze dus bijwonen. Wil je ook op de hoogte blijven van het
gemeentelijk beleid? Kom dan zeker eens langs! De volgende
gemeenteraden vinden plaats op woensdagen 23 november en 21
december. Je kunt je ook abonneren op de agenda, stuur daartoe
een e-mail naar communicatieambtenaar Bianca De Mulder
(info@oosterzele.be)
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GC De Kluize: een stand van zaken
Na de start van de werken aan het nieuwe Gemeenschapscentrum
(GC) De Kluize in Scheldewindeke in september 2010, heeft het
gebouw al een hele evolutie ondergaan. De ruwbouw is ondertussen
afgewerkt en men is nu bezig met het wind- en waterdicht maken van
het gebouw. Op hetzelfde moment is de firma ook gestart met het vloe-
ren, bepleisteren, leggen van elektriciteit en plaatsen van het sanitair.
Daarna volgen het schrijnwerk, los meubilair, theatertechnieken en
licht. In mei/juni 2012 zal het GC voor het publiek geopend worden.
Via deze foto’s laten we je graag al even meekijken.

Infrastructuur

Het GC bij maansverduistering.
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Luchtfoto van de bouwwerken.

Zicht naar het podium.Zijkant en hoofdingang van het GC.

Activiteitenkalender

VVV De Heerlijkheid organiseert …
> maandag 31 oktober 19.30 uur:
HALLOWEENWANDELING met
vertrek om 19.30 uur aan  het
Erfgoedhuis Moortsele.
Deelnameprijs 2 euro/volwassene en
1 euro/kind met één gratis drankje.
Meer info via tel. 09 362 50 09.

Badmintonclub Pluimstaart organi-
seert ...
> dinsdagen van 20 tot 23 uur: weke-
lijks spelmoment. LESSENREEKS
VOOR BEGINNERS (mits inschrij-
ving) op 8, 22 en 29 november van
20 tot 21 uur. Jaarlijks lidgeld
bedraagt 70 euro. Meer info?
Veronique Hantson, tel. 0475 73 48 92.

Con Animo Oosterzele organiseert ...
> zaterdag 5 november -17 uur:
MUZIKANTENFEEST met om 17
uur eucharistie in de Ankerkerk, 18
uur receptie in de parochiale kring
Oosterzele en om 19 uur vis- en
vleesbuffet met passende wijnen.
Volwassenen: 25 euro; kinderen tot
12 jaar:10 euro; muzikanten: gratis.

Inschrijven bij Ineke via 
tel. 0497 08 61 04 - 
ineke.delaruelle@hotmail.com of
het juiste bedrag overschrijven op
rek.nr. 930-0108365-80 ten laatste
tegen 1 november a.s.!

KAV Oosterzele organiseert ...
> zaterdag 5 november - 19.30 uur:
van amaretto tot zabaglione. INFO-
AVOND ROND EETCULTUUR. 
Meer info via tel. 09 362 50 19 
of nadine_vl@hotmail.com
> zaterdag 3 december: grote KAV-
QUIZ voor teams van vier personen.
Info: 09 362 30 38 of marianne.goe-
dertier@skynet.be
> donderdag 15 december: Info- en
doe-avond 'GELAATSVERZORGING
EN LICHTE MAQUILLAGE. 
Info: 09 362 94 96 of
carla.mortier@skynet.be
> zaterdag 17 december: 
KERSTFEEST i.s.m. 
Landelijke Gilde Oosterzele

Zorgraad organiseert ...
> dinsdag 8 november - 20 uur:
INFOAVOND ‘OMGAAN MET VER-

LIES' door Marc Van den
Herrewegen, psycholoog - psycho-
therapeut. In de bib

Ziekenzorg Oosterzele organiseert ... 
> donderdag 10 november - 14 uur:
quiz in parochiale kring Oosterzele.
Deelnemen kost 4 euro, langdurig
zieken en bejaarden betalen 2 euro.
Inschrijven kan bij de medewerkers
of op tel. 09 362 65 72, voor 5
november.
> maandag 26 december - 14 uur:
KERSTFEEST met animatie. toe-
gang 5 euro, leden Ziekenzorg 3
euro. Meer info bij De Meyer Julien
tel. 09 362 65 72.

NEOS organiseert ...
> donderdag 17 november - 14 uur:
Voordracht ‘LEVEN IS MEERVOUD
VAN LEF’ door Manu Adriaens. In
zaal De Rots, Scheldewindeke
> donderdag 15 december - 14 uur:
KERSTEVOCATIE ‘CADANCIJO’ in
feestzaal Wellington
Meer weten?
antoine.heyerick@skynet.be

Welzijnszorg i.s.m. Davidsfonds,
dekenaat Oosterzele, KAV,
Gezinsbond, KVLV en markant
organiseert ...
> vrijdag 18 november - 20 uur in
zaal De Kring Oosterzele: 
'LEVEN IN EEN KRABBENMAND'

Culturele Kring Land van Rode
organiseert ...
> vrijdag 18 november - 20 uur:
CHOCOLADEPROEVERIJ
www.cklvr.be

Kendoclub Kenseikan organiseert ...
> zaterdag 19 november van 17 tot
20 uur in sporthal De Kluize: FEDE-
RALE KENDOTRAINING. 
Meer info bij Dany Vande Mergel,
Kenseikan@abkf.be

Turnclub Olympia Oosterzele
organiseert ...
> zondag 20 november van 11.30 tot
14 uur: EETFESTIJN. Meer info bij
Nancy Detier, 0477 96 75 54. 15 euro
voor volwassenen, 9 euro voor kinde-
ren tot 12 jaar

Koninklijke toneelvereniging 
St-Martinus Balegem organiseert ...
> zaterdagen 19 en 26 november -
19 uur, zondag 27 november om 18
uur: 'HOTEL KOMMER EN KWEL’
KLUCHT in vier bedrijven van
Kamiel Kemels, zaal De Kring
(Gootje 61 in Balegem): kaarten te
koop iedere maandag en woensdag
tussen 19 en 20 uur bij het bestuur
en de acteurs. 
www.toneelkringbalegem.be

KVG Oosterzele organiseert ...
> zondag 18 december - 14 uur:
KERSTFEEST met Johan Schat te -
man. meer info bij Julien De Meyer
via tel. 09 362 65 72. Toegang 6 euro,
3 euro voor gehandicapte leden

In De Verhaalketel ...
> zondag 20 november: Axl Peleman
> zondag 27 november: Sabine De Vos
> zondag 4 december: Kurt Van Eeghem
Telkens in stokerij Van Damme.
Meer info op www.verhaalketel.be

OOSTERZELE ACTIEF …
Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be, doorklikken naar Activiteiten.

Jouw vereniging ook in de verenigingenmodule op www.oosterzele.be? 
Laat het snel weten aan communicatieambtenaar Bianca De Mulder via info@oosterzele.be. 

Let wel: de vereniging staat wel zelf in voor het actueel houden van de pagina.



Onze gemeente6

Jeugd

Maak kennis met het Oosterzeels jeugdwerk

Onderwijs Varia

Zes Oosterzeelse jeugdbewegingen stellen hun deuren open voor alle kinderen (vanaf zesjaar) en jongeren die in het weekend willen spelen, ravotten en aller-
lei  knotsgekke activiteiten willen beleven! Je kan bij onderstaande contactpersonen terecht voor alle informatie over uren, groepen, … Veel speelplezier!

Op dinsdag 27 september 2011
werd de 1 000-ste leerling inge-
schreven.
Op zich geen prestatie maar toch
een symbolische kaap die onze
‘gestage’ groei van de laatste tien
jaar illustreert. Bedankt aan
gemeentebestuur Oosterzele,
stadsbestuur Zottegem, de secre-
tariaatsmedewerkers en de zeven-
tig leerkrachten die zich dagelijks
inzetten voor onze academie.

KALENDER NAJAAR 2011
Week van de verdraagzaamheid
De academie werkt mee aan de

negende ‘Week van de Ver draag -
zaamheid’ in de week van 11
november.  Thema dit jaar is
Portugal. Meer info binnenkort
op www.zottegem.be

Ridderzaalconcert
Op zondag 20 november 2011 om
11 uur in de Ridderzaal van het
Egmontkasteel Zottegem.
Op het programma  ‘Johannes
Wannyn & Groep ‘met Folk
muziek. 

Meer info en kaarten op het secre-
tariaat van de academie. 

Info uit de Stedelijke
Academie voor Muziek,
Woord en Dans

Het eerste en meest complete revalidatiecen-
trum voor paarden in België bevindt zich in
Scheldewindeke nl. Equiatros (Grieks voor
genezen van het paard). In het centrum kun-
nen paarden revalideren na een operatie of
blessure. Maar ook gezonde paarden kunnen
er terecht voor een training in het zwembad,
op de loopband of op de aquatrainer.
Jurgen Barczuk - kinesitherapeut en al ruim
tien jaar paardenosteopaat - baat het centrum
uit. Hij werkt met één collega op zelfstandige
basis en verder met stagiairs dierengenees-
kunde. Zowel wereldtopruiters en recreanten
laten hun paard door hem behandelen en dit
in de verschillende disciplines.
“We openden het centrum officieel in mei 2011.
Equiatros telt tien boxen en de paarden kunnen hier
terecht voor osteopathie, kine- en fysiotherapie,
zwem men en ook training op de loopband en aqua-
trainer. 50 % van de klanten die hier komen,
komen voor revalidatie”, vertelt Jurgen. De paar-
den hoeven er niet in een box te staan om de
trainingsfaciliteiten te kunnen gebruiken; de
andere helft van de paarden komt er puur
om te trainen.
Vroeger werkte Jurgen als kinesitherapeut en
osteopaat bij mensen. “Als kind had ik al een
passie voor paarden. Bij het werken met paarden
krijg je weinig te maken met psychologische en emo-
tionele factoren waardoor ik eigenlijk liever met
paarden dan met mensen werk”besluit hij het
gesprek. 
Meer info op www.equiatros.be

Uniek in België - paardenkliniek Equiatros

Jeugdvereniging webadres Contactpersoon

Jongenschiro Balegem www.jongenschirobalegem.be Brecht Claeys 0495 87 70 38

Pieter Pien 0499 22 10 00

Meisjeschiro Balegem www.meisjeschirobalegem.be Melanie Everaert 0474 76 90 63

Chiro Tel Aviv Scheldewindeke www.chirotelaviv.be Jasmien Van de Vijver 0474 70 81 74

Scouts St- Kristoffel scheldewindeke www.scoutswindeke.be Tanguy Onderdonck 0472 64 60 97 

Domien Van de Vijver

KSA  Reik je hand Oosterzele Willem De Moor 0474 23 30 79

Scouts Sjaloom Oosterzele www.scoutsoosterzele.be Silke Swaegers 0499 10 65 16 

Elien Haegeman 0498 26 21 88

Op dinsdag 27 september 2011 werd de 1 000-ste leerling ingeschreven.

Modder op de weg = gevaar!
De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de land-
bouwers. Het is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op
de wegen van en naar de landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst
via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er
een bekend probleem op: modder op de weg. Door de modder liggen de
wegen er plotseling spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw (soms ern-
stige) verkeersongevallen voordoen. Het is dus van het grootste belang dat
de modder zo grondig en zo snel mogelijk van de weg wordt verwijderd.
• Tips voor de landbouwer
- waarschuw andere weggebruikers voor eventueel slipgevaar.
- een vuil wegdek moet zo snel mogelijk gereinigd worden.
• Tips voor andere weggebruikers: 
- pas je snelheid aan; hoffelijkheid kan wonderen doen.

Waarom niet eens een
energiemeter ontlenen?
Zijn de diepvries of de wasdroger energieveel-
vraten en zorgen ze voor een flinke hap uit het
budget? Meten is weten, ook voor je energie-
verbruik! Bij dienst
Woon- en Leefomgeving
afd. Milieu kan je gratis
een energiemeter ontle-
nen gedurende twee
weken. Tijdens deze
periode kan je nagaan hoeveel een bepaald
toestel effectief verbruikt. Je kunt de energie-
meter reserveren en afhalen bij de duurzaam-
heidsambtenaar Hilde Van Hecke - hilde.van-
hecke@oosterzele.be of 09 363 99 36.
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In elke bibliotheek van het samen-
werkingsverband Route 42 (Ge -
raards bergen, Oosterzele, Lierde,
Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en
Herzele) wordt een Jongeren Infor -
matie Punt (JIP) opgestart.

Een Jongeren Informatie Punt (JIP)
is dé plek waar jongeren allerhande
informatie kunnen opzoeken en
wordt ondersteund door het Jon -
geren Advies Centrum (JAC), het
jongerenonthaal van het Centrum
Al gemeen Welzijnswerk (CAW).
Door middel van een iPad en een
herkenbare infozuil kunnen de jon-
geren in een gezellige hoek in de bib
de nodige informatie opzoeken via
een bijhorende informatieve website,
filmpjes bekijken rond een bepaald
thema, …  

Wanneer ze bijkomende vragen heb-
ben kunnen ze terecht bij het JAC.
Binnen de twee werkdagen krijgen ze
een duidelijk antwoord.

Nieuw bibliotheekportaal voor je bibliotheek: 
oosterzele.bibliotheek.be

Bibliotheek

Uniek
Het Bibliotheekportaal creëert
via oosterzele.bibliotheek.be een
unieke digitale zoekomgeving
waarbij bibliotheekbezoekers
niet alleen gemakkelijk kunnen
zoeken in de collectie van hun
lokale bibliotheek, maar ook in
de collecties van alle Oost-
Vlaamse bibliotheken of omge-
keerd. Ook de Vlaamse Centrale
Catalogus is toegankelijk.

Rijker en interactiever
Maar het nieuwe Bibliotheek -
portaal biedt nog veel meer. De
collecties van de Oost-Vlaamse
openbare bibliotheken worden
aangevuld en verrijkt met een
schat aan informatie. Zo zijn er
ook recensies, covers, websites,
flapteksten, e-boeken en persarti-
kelen te vinden en krijgt men bij
een zoekopdracht een verklaring
van de zoekterm via Wikipedia.
Wie graag nieuwe lectuur of
muziek ontdekt, zal beslist de
lees- en luistertips van Library -
Thing en Last FM weten te waar-
deren.

Door de samenwerking met de
Digitale Bibliotheek der Neder -
landse Letteren kan men klassie-
kers zoals Robinson Crusoe of
Oliver Twist zelfs volledig online
lezen als e-boek. En ook de
auteurspagina's zijn de moeite
waard. Men vindt er alle mogelij-
ke informatie over een auteur,
met koppelingen naar interviews,
bekroningen, verfilmingen, vi -
deo's, foto's, …

Er zit ook letterlijk muziek in het
nieuwe Bibliotheekportaal. Want
via Digileen kan men van thuis
uit per week 100 tracks lenen en
beluisteren. Op dit ogenblik
biedt DigiLeen ruim 169 000
tracks aan uit minstens 10 000
albums. Zij richten zich vooral op
de minder 'hitgevoelige' genres
als jazz, klassieke muziek, wereld-
muziek, die niet onmiddellijk op
internet of in de doorsnee pla-
tenzaak te vinden zijn.
En wie graag zijn of haar mening
kwijt wil over een boek of cd, kan
dat voortaan via My Discoveries.
Hiermee kan men waarderingen

geven, lijstjes maken en zelf
recensies schrijven. Je kunt ook
zelf trefwoorden of tags toevoe-
gen aan materialen van de bib.

Speciale collecties
Het nieuwe Bibliotheekportaal
ontsluit ook enkele speciale loka-
le en regionale collecties. Zo vind
je voortaan heel wat partituren
uit de collecties van muziekaca-
demies terug. En ook de erfgoed-
collecties van de Bibliotheca
Wasiana uit Sint-Niklaas en van
het Stadsarchief van Aalst worden
nu in één beweging mee door-
zocht. Tot slot zijn ook de provin-
ciale bibliotheken van het
Molenmuseum, de Kaaihoeve, de
Provinciale Erfgoedbibliotheek
(met een belangrijke collectie
rond heemkunde en lokale
geschiedenis) en enkele andere
opgenomen. De integratie van
deze speciale collecties brengt
het lokale erfgoed dichter bij de
gebruiker. 

Je eigen digitale bibliotheek met
MijnOvinob

Via MijnOvinob krijgt iedere
bibliotheekbezoeker toegang tot
zijn eigen, persoonlijke digitale
bibliotheek. Meer dan 50 000
bibliotheekbezoekers maken al
gebruik van deze dienstverle-
ning.
Je kan er uitleningen, verlengin-
gen en reservaties beheren, ook
als lid van meer dan één biblio-
theek. Sinds kort kan je zelfs de
bibliotheekkaarten van bijv. de
kinderen koppelen aan de eigen

account. Zo krijg je in één oogop-
slag een overzicht van alle mate-
rialen die zich thuis bevinden. 

Oost-Vlaanderen.bibliotheek.be:
Speel mee en win!
Om het nieuwe Bibliotheek -
portaal extra in de kijker te zet-
ten, geeft Ovinob mooie prijzen
weg. Wie deelneemt aan de wed-
strijd kan een iPad of boekenbon
winnen. De wedstrijd loopt van 4
oktober tot 15 november 2011.

JIP in de bib UITNODIGING

Maandag 14 november 2011 om 14 uur  
Een regiovertelsessie van het Streekgericht 
Bibliotheekbeleid Provincie Oost-Vlaanderen.
De verhalen worden gebracht door Veerle Ernalsteen en
Madeleine Nieuwlaat, twee enthousiaste vertellers 
van TcollectiefvertelT, een project opgestart binnen 
'Van Stoel tot Stoel, Steunpunt Vertelkunst Vlaanderen'. 

Graag vooraf inschrijven.

Gemeentelijke bibliotheek
Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - T: 09 362 81 17 - bibliotheek@oosterzele.be

De bibliotheken van Ge raards ber -
gen, Lierde, Herzele, St-Lievens-
Houtem, Oosterzele en Zottegem,
verenigd in Route 42, willen de seni-
oren beter leren kennen.
Daarom wordt in elke bibliotheek
een actie opgezet om senioren die de
bib bezoeken te belonen. Spaar mee
en maak kans op een pakket streek-
producten, een overnachting in
Stokerij Van Damme of een laptop!

Voorwaarden:
• De seniorenspaarkaart is geldig in
alle R42-bibliotheken.
• Lid zijn/worden van een R42-

biblio theek.
• één bibliotheekbezoek (bv. krant
lezen, surfen op internet, boek ontle-
nen, activiteit bijwonen) = één stem-
pel
• Verzamel tien stempels en maak
kans op een leuke prijs.
• De actie loopt van 6 oktober tot 31
december 2011. 
• De prijzen worden uitgereikt op
zaterdag 28 januari 2012 tijdens de
boekenverkoop van R42 in Zot te -
gem.

Meer info bij je lokale bibliotheek of
op www.route42.be

Ben je 55+? Haal nu je
Seniorenspaarkaart in de bib!

Jongerenactie: doe mee 
en maak kans op een filmticket!
Ben je tussen 14 en 25 jaar? Schrijf je in via de Facebookpagina van de bib of stuur een bericht naar

bibliotheek@oosterzele.be.  Spaar vijf uitleenbonnetjes van bib Oosterzele op jouw naam. Breng ze naar

de bib en maak kans op een filmticket! Meer info: www.biboosterzele.be

Hoe maak je gebruik van de bi -
blio theek als je je door leeftijd,
ziekte of handicap (tijdelijk) niet
kan verplaatsen?
De bibliotheek komt dan bij je
thuis!
Een vrijwilliger brengt je regel-
matig een bezoek en haalt voor

jou boeken, tijdschriften, cd's, cd-
roms, dvd's ... Jij bepaalt wat je de
volgende keer wil ontlenen. En
dit volledig gratis! Neem vrijblij-
vend contact op met de biblio-
theek voor meer info: 
09 362 81 17 of
filiep.vangrembergen@oosterzele.be

Boekendienst aan huis

Wanneer: zaterdag 5 november
2011, vertrek om 12.20 uur op de
Markt in Scheldewindeke; terug
rond 18.30 uur.
Prijs: 10 euro (bus + ticket)
Geef je naam door aan de bib: 
09 362 81 17 of 

bibliotheek@oosterzele.be
Organisatie: Route 42

Met de bib naar de
Boekenbeurs in Antwerpen

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke, tel. 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be
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Wie? • Waar?
Gemeentehuis

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
info@oosterzele.be

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

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

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

Politiedienst
tel. 09 363 73 73

lokale politie, wijkafdeling Oosterzele,
Windekekouter 54 

of in dringende gevallen 101 
Bibliotheek

Stationsstraat 13
9860 Oosterzele • tel. 09 362 81 17

oosterzele@bibliotheek.be
Open

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

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

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

Sporthal De Kluize 
Sportstraat 5

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

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 12.30 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

Sinds 1 januari 2009 verleent het OCMW Oosterzele een forfaitaire
toelage aan de inwoners van de gemeente Oosterzele die gedurende
gans het jaar in de gemeente zijn gedomicilieerd en er ook wonen.  Een
overzicht van de toelagen …

Sociale toelage van 100 euro - inkomensgarantie
Voor personen die recht hebben op de inkomensgarantie en over geen
eigendom beschikken, behalve de eigen woning

Aanvraag sociale toelage van 55 euro - 66 % gehandicapt
of minstens één jaar 66 % arbeidsongeschiktheid
Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
of OMNIO-statuut (cfr. klever ziekenfonds) EN één van de volgende
attesten hebben:
- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst per-
sonen met een handicap met minstens 7 punten op de schaal van zelf-
redzaamheid;

- een attest van het ziekenfonds voor de personen die meer dan één
jaar arbeidsongeschikt zijn maar nog niet gepensioneerd zijn.

Aanvraag sociale toelage van 180 euro - mantelzorgpremie cat. 2
De zorgbehoeftige is 65 jaar of ouder, verblijft in Oosterzele, is er gedo-
micilieerd en beschikt over één van volgende attesten:
- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst

personen met een handicap met minstens 9 punten op de schaal van
zelfredzaamheid

- forfait A thuisverpleging in de thuiszorg

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De mantelzorger hoeft
niet in Oosterzele te wonen, kan maar eenmaal de premie ontvangen
en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden 

Aanvraag sociale toelage van 280 euro - mantelzorgpremie cat.1
De zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 64 jaar, verblijft in Oosterzele, is
er gedomicilieerd en beschikt over één van volgende attesten:
- een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, dienst per-
sonen met een handicap met minstens 12 punten op de schaal van
zelfredzaamheid

- forfait B of C thuisverpleging in de thuiszorg
- een attest recht op verhoogde kinderbijslag
- attest 35 punten op de BELprofielschaal door de Vlaamse Zorg ver ze -
ke ring of erkende dienst voor gezinszorg

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De mantelzorger hoeft
niet in Oosterzele te wonen, kan maar eenmaal de premie ontvangen
en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uitbetaald worden 

Aanvraag sociale toelage van 300 euro - mantelzorgpremie voor 
palliatieve thuiszorg
De zorgbehoeftige: er zijn geen leeftijd- en inkomensvoorwaarden,
hij/zij moet in Oosterzele verblijven en gedomicilieerd zijn en moet
beschikken over een betalingsbewijs inzake de forfaitaire vergoeding
palliatieve thuiszorg uitbetaald door het ziekenfonds.

De zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. De mantelzorger hoeft
niet in Oosterzele te wonen, kan maar eenmaal de premie ontvangen
en per zorgbehoeftige kan maar eenmaal de premie uitbetaald wor-
den.

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de meeste mensen de wens koes-
teren om op hun oude dag zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met
de leeftijd evolueren echter onze behoeften inzake comfort en veilig-
heid. Een kleine aanpassing van de woninginrichting, of van bepaalde
leefgewoonten, kan soms een grote hulp betekenen voor het behoud
van een maximale levenskwaliteit. 

Op www.kbs-frb.be van de Koning Boudewijnstichting
kan je gratis een praktische gids afhalen. Deze prak-
tische gids bevat heel wat concrete tips met betrek-
king tot de woning, gezondheid, voeding, sociale
relaties en administratie aan de hand waarvan (toe-
komstige) ouderen hun woning en gedrag vanuit een nieuw oogpunt
kunnen bekijken.

OCMW

Sociale toelagen
een overzicht

Zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen,  

hoe doe je dat?

De 60-plusgids probeert op een gebruiksvriendelijke manier de meest
voorkomende onderwerpen die interessant kunnen zijn voor personen
die met pensioen gaan of die al gepensioneerd zijn te behandelen. 

Deze informatieve wegwijzer is thematisch opgevat
en biedt 268 pagina’s inlichtingen en adressen die
kunnen helpen bij de zoektocht naar een geschikt
antwoord op vragen over o.m.:
- actief ouder worden (verenigingsleven, vrijwilli-

gerswerk, vorming en onderwijs, sociaal-cultureel leven, sport,
betaalde arbeid, …)

- inkomen en sociale voordelen (pensioen, brugpensioen, inkomens-
garantie voor ouderen, sociale maximumprijzen voor gas en elektri-
citeit, …)

- mobiliteit en vervoer (openbaar vervoer, vervoer van deur tot deur,
autorijden)

- gezondheid
- zorg (ziekteverzekering, thuiszorg, woonzorgcentrum, palliatieve

zorg, …)
- wonen (zelfstandig wonen, groepswonen, wonen met zorg, …)
- levenseinde (erfenis, testament, schenking, formaliteiten bij overlij-

den, rouwen, …).

De 60-plusgids kan je raadplegen  op www.60plusgids.be. Wie een gra-
tis papieren exemplaar wil, kan dat bestellen bij de Vlaamse overheid
op www.vlaanderen.be/publicaties of via het gratis telefoonnummer
1700.

Nieuwe 60-plusgids 
is beschikbaar 

Tweede en laatste oproep
Gezocht: mensen die een

lagere energiefactuur willen
Wil je geld sparen zonder moeite?
Ga dan mee op Energiejacht. We jagen gedurende vier maanden
op energievreters. Want energie besparen is geld sparen. 

‘De Energiejacht’ is een campagne van de Provincie Oost-
Vlaanderen en de Bond Beter leefmilieu in samenwerking met het
OCMW Ooster zele om samen de jacht te openen op de energie-
verslinders in huis.

Wie kan deelnemen?
• inwoners van Oosterzele met een gezinsinkomen van maximum

2 000 euro netto/maand;
• alleenstaande Oosterzelenaren met een maximum maandelijks

inkomen van 1 200 euro/maand
(kinderbijslag wordt niet in aanmerking genomen).

Naar werkbaarheid willen we onze groep beperken tot maximum
30 deelnemers. De overige aanvragers worden op een wachtlijst
gezet.

Inschrijven kan tot 21 november 2011 bij 
Els Gasthuys 
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be of 09 363 88 97 
en Eveline Schepens 
eveline.schepens@ocmwoosterzele.be of 09 363 88 94.

Nieuwe openingsuren bij 
Diensten Onderneming Oosterzele (DOO)

Vanaf 1 november 2011 wijzigen de openingsuren 
van het kantoor van de dienstenonderneming Oosterzele:
Maandag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13
tot 16.30 uur

Woensdag van 8.30 tot 12 uur

De toelagen moeten aangevraagd worden met een aanvraagformu-
lier (te downloaden op www.ocmwoosterzele.be of in het OCMW,

tel. 09 362 40 30) en moeten voor 31 december 2011 
opgestuurd worden naar OCMW Oosterzele,

ter attentie van de voorzitter, Gootje 2, 9860 Oosterzele.


