
Schrijf nu al in voor de nieuwjaarsreceptie!
Op zondag 5 januari 2014 organiseert het gemeentebestuur Oosterzele zijn traditionele nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. De receptie zal plaatsvinden in de GC De Kluize.
Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om tussen 11 en 13 uur mee te klinken op het nieuwe jaar. Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 26 december 2013 via 
nieuwjaar@oosterzele.be (vermeld zeker het aantal personen) of door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en te bezorgen aan Gemeentebestuur Oosterzele - dienst
Secretariaat & Onthaal - Dorp 1 in Oosterzele.

Inschrijvingsstrookje

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

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

zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie 2014 van het gemeentebestuur

met .............................. personen.
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Veiligheid in de winter: tips, afspraken en spelregels  zie pagina 6 Toelagen
... zie pagina 7

Groenbeheer in onze gemeente

is de voorbije jaren langzaam

maar zeker aan het veranderen.

Traditionele bloemperken met

eenjarige planten hebben plaats

gemaakt voor meer duurzame

vaste planten en grassen. 

Ook bouwen we al enkele jaren

het gebruik van bestrijdingsmid-

delen af om de schade op het

milieu te verminderen. Immers,

al deze giftige stoffen dringen

diep door in de bodem en ko -

men in het drinkwatercircuit te -

recht. Ook worden sommige

waardevolle planten vernietigd.

Dat leidt tot een verarming van

de flora en heeft zo ook een in -

vloed op onze fauna.

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen

pesticiden meer gebruikt worden

voor het onderhoud van groen

en verhardingen. Dat stelt onze

gemeente voor twee uitdagingen.

Eerst en vooral moeten we op

zoek gaan naar nieuwe manieren

om aan onkruidbestrijding te

doen. Dat kan met alternatieve

technieken zoals vegen, branden

en maaien. We hebben dan ook

budget voorzien om volgend jaar

te investeren in deze alternatieve

onkruidbestrijding, bijvoorbeeld

door de aankoop van een bran-

der of stomer. Omdat deze tech-

nieken veel arbeidsintensiever

zijn dan het gebruik van pestici-

den, moeten we ook nadenken

over hoe we onze groene ruimtes

efficiënter kunnen inrichten om

onkruid te vermijden.

Dit jaar hebben we voor het eerst

op de begraafplaatsen van

Scheldewindeke en Oosterzele

een proefveld in maaibeheer

onderhouden. In Scheldewinde -

ke hebben we een bloemenweide

ingezaaid. Dit betekent een winst

op verschillende vlakken. Ener -

zijds is er minder maaiafval aan-

gezien er slechts tweemaal per

jaar gemaaid moet worden. Zo

kan de vrijgekomen tijd besteed

worden aan de arbeidsintensieve-

re on kruid bestrijding. Anderzijds

krijgen de begraafplaatsen terug

een natuurlijk karakter en dra-

gen we op die manier ook ons

steentje bij aan de biodiversiteit.

Bij de inrichting van onze be -

graafplaatsen moeten we ook

anders gaan denken en zoeken

naar milieuvriendelijke alterna-

tieven: bv. biologisch afbreekbare

urnen … Het gebruikelijke steen-

tapijt in grind zal verdwijnen met

het oog op een pesticidenvrije

begraafplaats. Dit biedt ons met -

een de gelegenheid om onze

begraafplaatsen groener en na -

tuurlijker in te vullen. 

Bij de vernieuwing van het dorps-

plein in Oosterzele gaan we ook

op zoek naar een onderhouds-

vriendelijke en afvalarme beplan-

ting. Er zal bijvoorbeeld gewerkt

worden met afbreekbare wortel-

doek.

Sommige veranderingen en in -

grepen vragen ook een beetje

goede wil en goed begrip van de

inwoners. Een gemeente bestu-

ren, is constant een evenwicht

zoeken tussen het algemeen be -

lang en ideologische overtuigin-

gen (cfr. de bomenkap in de Hof -

kouterwijk in Schelde win de ke).

Als schepen zal ik - in samenwer-

king met de bevoegde ambtena-

ren en personeel - blijven werken

aan het behoud van Oosterzele

als groene, landelijke gemeente .

We maken van onze gemeente

een positief verhaal voor mens en

milieu!

Wilfried Verspeeten

schepen voor Open -

baar groen, kerkho-

ven, feestelijkheden

& markten en sport
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Voorwoord

Sluitingsdagen
De gemeentelijke en OCMW diensten zijn dit najaar n.a.v. feestdagen
gesloten op volgende dagen:
- vrijdag 1 november
- maandag 11 november
- vrijdag 15 november
- dinsdagnamiddag 24 december (bib ook in de namiddag gesloten)
- woensdag 25 en donderdag 26 december
- dinsdagnamiddag 31 december (bib ook in de namiddag gesloten)
- woensdag 1 en donderdag 2 januari 2014
GC De Kluize sluit de hele kerstvakantie dedeuren.
Het digitaal loket blijft tijdens deze dagen wel beschikbaar.

Communicatie

Burgerzaken

‘Grenzeloos’-activiteiten
gezocht in het Land van Rode 
Op 27 april 2014 is het opnieuw Erfgoeddag! Ditmaal staat de dag in het teken
van het thema ‘Grenzeloos’. De erfgoedcel Viersprong Land van Rode is op
zoek naar activiteiten. Maak jij deel uit van een vereniging en wil je je cultureel
erfgoed tonen aan een breed publiek? Of ben je op zoek naar samenwerkingen
om een prachtige activiteit op touw te zetten? 
Schrijf dan je activiteit(en) tijdig in via www.erfgoeddag.be/inschrijving.
Activiteiten indienen kan nog tot en met 2 december 2013. 
Meer info: Erfgoedcel Viersprong Land van Rode
Sint-Antoniusplein 10 - 9860 Oosterzele - info@4sprong.be - 09 363 88 54.

Erfgoeddag 2014

Anders omgaan met groenbeheerAdvertenties voor het info-
magazinewerven op commissie?
In 2014 schakelt de gemeente Oosterzele over op een nieuw con-
cept voor de infokrant. Een van de wijzigingen is dat er opnieuw
advertentieruimte beschikbaar zal komen voor Oos ter zeelse hande-
laars. Het bestuur legt nu nog de modaliteiten vast maar kijkt alvast
uit naar iemand die de advertentie werving wil verzorgen. Wie geïn-
teresseerd is om op commissiebasis (dus met factuur) de adverten-
tiewerving uit te voeren, kan dat laten weten aan communicatieamb-
tenaar Bianca De Mulder via bianca.demulder@oosterzele.be
Handelaars die graag adverteren, kunnen dat ook al via boven-
staand adres laten weten. We houden u dan op de hoogte van de ver-
dere modaliteiten.

✁
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Burgerzaken

Gemeente Oosterzele organiseert samen met de FOD Economie een zitdag om inwoners te
informeren over de tarieven voor vaste en mobiele telefonie, internet en tv. Deze zitdag vindt
plaats op maandag 25 november a.s. van 15 tot 20 uur in de bib (Stationsstraat 13,
Scheldewindeke).

Hoe verloopt het?
Samen met jou maken we een computersimulatie van je telecomgebruikersprofiel maken.
Daarna zoeken we naar de commerciële aanbiedingen die het best met jouw individuele behoef-
ten overeenstemmen. Je ontvangt de geprinte simulatie zodat je kan nadenken over de verschil-
lende mogelijkheden. Breng zeker je laatste telefoon-, gsm-, internet- of tv-facturen me; enkel op
die manier kunnen we een zo nauwkeurig mogelijke simulatie maken.

Tijdens het gesprek kunnen niet alle vragen over problemen in de telecommunicatiesector
beantwoord worden. Bij specifieke vragen krijgt de consument de contactgegevens van de dien-
sten die het meest geplaatst zijn om verder te helpen.

Ook de Gemeente Oosterzele ondersteunt de groepsaankoop voor
goedkopere energie; een initiatief dat al voor de derde keer door de
Provincie georganiseerd wordt. Tot en met 4 december 2013 kan je
eenvoudig en vrijblijvend inschrijven.

Inschrijven kan via www.samen-
gaanwegroener.be (doorklikken
op provincie Oost-Vlaanderen).
De veiling vindt plaats op 5
december 2013. Je beslist daarna
pas of je het aanbod aantrekke-
lijk genoeg vindt. Ga je in op het
voorstel? Dan brengt de Pro vin -
cie Oost-Vlaanderen de overstap
in orde. Het nieuwe contract zal
ingaan tussen 2 januari 2014 en
uiterlijk 1 april 2014. Door de af -
schaffing van de verbrekingsver-
goeding kan je altijd kosteloos
overstappen naar een nieuwe
leve rancier, ongeacht de duur
van je contract.
Ook bedrijven en zelfstandigen
met een beperkt verbruik kun-
nen dit jaar weer deelnemen.

Meer info?
- gratis nummer 0800 76 101

(werkdagen van 9 tot 17 uur -
maandag tot 20 uur) 

- groenestroom@oost-vlaande-
ren.be.

Heb je geen toegang tot het
internet, dan helpt de Gemeente
je graag verder. Je kan terecht bij
duurzaamheidsambtenaar Hilde
Van Hecke tijdens de openings-
uren van het gemeentehuis of
maak een afspraak op het num-
mer 09 363 99 36 of via hilde.van-
hecke@oosterzele.be.

Breng zeker je laatste eindafreke-
ning mee! Daar vinden we
immers alle gegevens terug om
jouw inschrijving te kunnen
doen.

Schreef je al in?
Heb je je al ingeschreven voor de
groepsaankoop via de website
van de provincie Oost-Vlaan de -
ren of het gemeentelijk loket,
dan hoef je je geen zorgen te
maken. Je inschrijving wordt
automatisch meegenomen naar
de veiling dit najaar. Wie online
is ingeschreven, zal binnenkort
opnieuw gecontacteerd worden
om verbruiksgegevens verder aan
te vullen.

Kies voor goedkopere 
groene energie via 
groepsaankoop 

Waterschap Oosterzele -
Muisne Ecuador: 
locatie Tres Vias
Onze gemeente ging via PROTOS een
samenwerking aan met de gemeente
Muisne en leverde in 2009 tot 2011 een
bijdrage om de bevolking van het dorp-
je El Salto aan drinkwater en het lokale
schooltje aan sanitaire voorzieningen te
helpen.

Sinds 2012 staat een nieuw drinkwaterproject op stapel in het gehucht
Tres Vias in de deelgemeente San Gregorio. Dit project ligt in het ver-

lengde van het regiobeleid van
de provincie Oost-Vlaanderen
met de provincie Esmeraldas
in Ecuador.

Er wonen 141 gezinnen in Tres
Vias en nog eens 29 gezinnen in het naburige gehuchtje Mamey. PRO-
TOS werkt samen met CEFODI - een plaatselijke partner - om het
bestaande drinkwatersysteem te herbekijken, te herstellen en uit te
breiden. De totale investering is geschat op 112 327 $. Het consortium
PROTOS - CEFODI draagt 59 % van de kosten, de rest wordt gedragen
door de gemeente en de bevolking zelf.
De werken zijn met vertraging opgestart door de zeer zware regenval
in het voorjaar. Technisch is de dompelpomp in het boorgat geïnstal-
leerd en is het pomphuisje opgetrokken. Momenteel bouwt een lokale
aannemer een batterij van drie naast elkaar staande zandfilters die het
putwater gaan filteren. Nadien moet nog een beluchting geïnstalleerd
worden, een bijkomende opslagtank en een uitbreiding van het
bestaande distributienet. Men hoopt dat tegen 2013 de bouw zal afge-
rond zijn, zodat men kan proefdraaien.

Laat licht schijnen in de duisternis, 
maar overdrijf niet!
Kunstlicht zorgt ervoor dat we niet meer afhankelijk zijn van natuurlijk licht. Maar te veel licht kan ook hin-
derlijk zijn, zowel voor mensen als voor dieren. Onoordeelkundig geplaatste verlichting, te veel en te fel licht
verstoren de omgeving. We geven je graag enkele richtlijnen mee, zodat de geplaatste verlichting functio-
neel is en verre van hinderlijk.

Verlicht alleen wat nodig is …
• Maak van je huis geen toorts.
• Zorg ervoor dat het licht zoveel mogelijk op het gewenste object of de gewenste zone schijnt en niet de

wijde omgeving verlicht.
• Houd het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.
• Gebruik energiezuinige lampen en aangepaste verlichtingstoestellen. Dat scheelt bovendien in de porte-

monnee.

wanneer het nodig is …
• Doof de verlichting wanneer ze niet noodzakelijk is of geen zin heeft. Een bewegingsmelder is een aanra-

der.
• Houd rekening met andere vormen van verlichting die aanwezig zijn.

met zo weinig mogelijk hinder …
• Scherm de lampen goed af.
• Vermijd direct zicht op de lamp.
• Vermijd lichtbronnen die van veel te hoog schijnen.

• Laat het licht van boven naar beneden schijnen.
• Verlicht gelijkmatig
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Op maandag 21 oktober startten
de kap- en snoeiwerken in de
Dennenlaan, Beukenlaan en Lin -
denlaan (Hofkouterwijk). Drieën -
vijftig bomen werden er gekapt
en de overige bomen kregen een
vormsnoei. 

Nadat de nieu we bomen er
geplant werden, zal bekeken wor-
den om ook de resterende bo -
men te vellen. Het is de bedoe-
ling om zo op termijn het bo -
menbestand in Oosterzele stel-
selmatig te vernieuwen. Door in
verschillende fasen te werken,
krijgen de nieuw geplante bo -

men de nodige tijd en ruimte om
te groeien, wordt een kaalkap
vermeden en gebeurt een zachte
overgang naar de nieuwe situa -
tie.

Het bestuur ontving klachten
over de dalende woonkwaliteit
en het onderhoud dat de bomen
met zich meebrachten voor de
inwoners (schaduw in tuin en
huis, bladafval in de tuinen en
dakgoten, …). Ook werd schade
aan het openbaar terrein en
nutsvoorzieningen vastgesteld. 

Daarom werd gezocht naar een

duurzame oplossing die gefa-
seerd kon uitgevoerd worden. 

Door op deze manier te werken,
kan Oosterzele zijn karakter van
groene, landelijke gemeente be -
houden en kan de functie ‘wonen’
in een groene wijk gehandhaafd
blijven. 

Het bestuur zal ook de belofte
nakomen om voor elke niet
opnieuw aangeplante boom er
twee andere te planten op een
andere plaats in Oosterzele.
Uiteindelijk zal Oosterzele dus
meer groen hebben hebben.

Infrastructuur

Werken Keiberg
Aan de zijde met pare huisnummers werden de greppel en boordsteen
aangelegd. Vanaf 4 november start de aannemer met het aanleggen
van de klinkerverharding op de opritten en voetpaden.

Eind november - na de afwerking van deze straatkant - starten de wer-
ken aan zijde met onpare huisnummers. De planning van de werken is
in deze periode sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer info: henky.martens@oosterzele.be of via www.oosterzele.be

Milieu en duurzaamheid Veiligheid

Ecobouwers Opendeur 
van 1 tot 11 november

In de weekends van 1 tot 3 november en van 9 tot 11 novem-
ber kan je weer een hele reeks inspirerende energievriendelij-
ke en duurzame woningen bezoeken. 

In meer dan 150 woningen kan je de talrijke voordelen van duur-
zaam bouwen en verbouwen beleven. Inschrijven voor
Ecobouwers Opendeur is gratis en kan op www.ecobouwers.be. Je
kan er grasduinen in een online catalogus met meer dan 150
woningen. De rondleidingen starten telkens om 10 en/of 14 uur. 
Meer info: www.ecobouwers.be/opendeur - jurgen.naets@bblv.be
- tel. 02 282 19 42.

Noodoproepen: geen gezever
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman.
Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de poli-
tie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en ver-
wittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen. Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zon-
der dat je dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen?

Noodnummers in België 
In België zijn er twee belangrijke
noodnummers voor dringende
hulp:
• 112 voor ambulance 

en brandweer
• 101 voor politie
112 is bovendien het Europees
noodnummer. Als je in Europa
op reis bent, dan kan je 112 bel-
len voor zowel de brandweer, een
medisch team als de politie.

Wat zeg je als je 
een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet
bellen, bevind je je meestal in
een stressvolle situatie. Toch is
het belangrijk dat je precieze en
juiste informatie kunt meedelen
aan de operator en dat je zijn vra-
gen kunt beantwoorden. Dit wil
de operator van je horen:
• de juiste locatie   

• wat er gebeurd is     
• of er gewonden zijn   
• wie je bent

Wat is het verschil tussen een
dringende en een niet-dringende
oproep?
Je mag naar 112 of 101 bellen als
je dringend de brandweer, een
medisch team of de politie nodig
hebt. Als het niet dringend is, bel
je beter de lokale brandweer, je
huisarts (buiten de uren de
wachtdienst van huisartsen) of
de lokale politie. Er zijn ook nog
andere noodnummers voor spe-
cifieke problemen, zoals de zelf-
moordlijn of het antigifcentrum. 

Wanneer mag je wel bellen?
• Als een gebouw, bos of auto in

brand staat.
• In geval van een ernstig onge-

val met gewonden of doden.
• Wanneer je slachtoffer of ge -

tuige bent van een gevecht.
• Als je iemand ziet inbreken in

een huis.

Wanneer mag je niet bellen?
• Om te kijken of 101 of 112 wel

echt werkt.
• Om een grap uit te halen.
• Als je algemene informatie no -

dig hebt, zoals iemands tele-
foonnummer of adres.

Nog enkele tips:
• Wacht rustig op antwoord.

Haak niet in, want daardoor
kom je opnieuw aan het begin
van de wachtrij te staan.

• Als je per ongeluk een nood-
nummer hebt gebeld, hang
dan niet op, maar zeg de ope-
rator dat alles in orde is. Zo is
de operator er zeker van dat
er geen sprake is van een
noodgeval. 

Groenbeheer in de Hofkouterwijk 
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Nieuw! Voorlezen aan senioren
De bib is op zoek naar vrijwilligers om op vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur  voor te lezen aan senioren in rusthuis De Zilverlinde. Interesse om mee
te werken? Neem dan contact op met de bib via bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17.

20 november 2013 - 15 tot 17 uur

Breisalon in de bib
De Breimoeders zetten zich in voor het Poekie-project (poekie-knuffel.blog-
spot.be). Poekie brengt handgemaakte knuffels naar kindjes die verblijven in
de afdeling oncologie of algemene pediatrie in ziekenhuizen in Gent, Leuven
en Antwerpen. De knuffels zijn bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Wil
je ook graag meedoen? Kom dan naar het Breisalon, elke 3de woensdag van de
maand, van 15 tot 17 uur. Iedereen is welkom. Ook kinderen kunnen mee brei-
en of haken! Wie restjes wol, katoen of stofjes teveel heeft, mag ze steeds naar
de bib brengen om het Poekie-project te steunen.

Mediargus wordt Gopress

Zoek in het digitale kranten-
archief van je bibliotheek
Het Gopress Krantenarchief geeft
bibliotheken een doorzoekbaar digi-
taal archief van krantenartikelen. De
bibliotheek kan dit aanbieden op
haar eigen toestellen, en bibliothee-
kleden kunnen het archief ook thuis
raadplegen.

Ben je in de bibliotheek?
Op het netwerk van de bibliotheek
heb je altijd toegang tot alle artikels
in het krantenarchief.

Ben je thuis of elders?
Om thuis artikels te kunnen lezen:
• moet je de eerste keer een ticketco-

de ophalen bij je bibliotheek
• als je doorklikt op een artikel wordt

gevraagd om je aan te melden in
Mijn Bibliotheek.

• met de ticketcode kan je nu een
Mijn bibliotheek-profiel registreren

Heb je al een Mijn bibliotheek-pro-
fiel gemaakt, dan kan je je de volgen-
de keer gewoon aanmelden met je e-
mailadres en paswoord. Een ticketco-
de is een jaar geldig, daarna kan je
een nieuwe afhalen in je bibliotheek.

Literaire avond met Koen Peeters -
vrijdag  29 november 2013 om 20
uur in de bib
Koen Peeters debuteerde in 1988
met ‘Conversaties met K.’, een opval-
lende roman over België en zijn ico-
nen. Met zijn ‘Grote Europese
Roman’ gooide hij ook in het buiten-
land hoge ogen. ‘De Bloemen’, een
roman waarin hij een droefgeestig
belgicisme vertolkt, leverde hem in
2010 de F. Bordewijkprijs op en een
plaats op de AKO-shortlist. In 2012
verscheen ‘Duizend heuvels’, een
roman over Rwanda. Het boek kwam
op de long list van de Gouden Uil en
kreeg de E. du Perronprijs 2012, die
hem op 28 maart 2013 werd uitge-
reikt. ‘Duizend heuvels’ sluit naad-
loos aan bij de nieuwste trend in de
literatuur, balancerend op de grens
tussen fictie en non-fictie. Gratis.
Graag vooraf inschrijven via biblio-
theek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Koffie+ over Normandië - 18 novem-
ber 2013 - 14-16 uur - in de bib
Normandië is een historische Franse
provincie en voormalig hertogdom.
Het is gelegen langs de grillige
Kanaalkust en ontleent zijn naam
aan de Noormannen. De streek biedt
een waaier aan landschappen en telt
heel wat toeristische bezienswaardig-
heden. Tijdens de Tweede Wereld -
oorlog speelde Normandië een hoof-
drol in de landing van de geallieerde
troepen op 6 juni 1944. De landings-
plaatsen zijn een toeristische trek-
pleister van groot belang.
Gratis. Graag vooraf inschrijven via
bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17

Vorming in de bib 
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo
• Een smartphone of tablet aan-

schaffen? - donderdag 14 novem-
ber (19.30 tot 22.30 uur). 
12 euro; Code: 13216

• Voorlezen aan kinderen met
kamishibai - zaterdag 16 novem-
ber 2013 (9.30 tot 12 uur). 
12 euro; Code: 13224

Meer info op www.biboosterzele.be
Inschrijvingen en informatie: 
Vor ming plus Gent-Eeklo - Reiger -
straat 8 - 9000 Gent - tel. 09 224 22
65 info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
IBAN: BE40 0014 2764 2663

Boekvoorstelling ‘Vrouwen en Bier’
door Sofie Vanrafelghem (Zytholoog,
biersommelier, hobbybrouwer, docent Al ge -
me ne Bierkennis)
Bier blijft vaak nog een mannen-
drank. Dat ‘macho’ imago remt vrou-
wen wat af, wat niet betekent dat ze
geen bier lusten. Neem de proef op
de som. Presenteer een goed bier in
een wijnglas en je hebt een heel an -
dere beleving. Doe het geraffineerd
product eer aan. Vaak ontbreekt het
aan elegantie. Bovendien is bier
onbekend - en onbemind - terrein
voor veel vrouwen. Met proevertjes.
Gratis. Graag vooraf inschrijven via
bibliotheek@oosterzele.be
of 09 362 81 17.

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, 
tel. 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be

Kunstonderwijs
Ridderzaalconcert
Enrique Castillo - leraar gitaar in het filiaal Oosterzele - bijt de spits af
voor een nieuw seizoen Ridderzaalconcerten. Op zondag 24 november
om 11 uur verzorgt hij samen met fluitiste Eszter Fekete een gevarieerd
aperitiefconcert met kamermuziek uit Europa en Latijns-Amerika. 
Dit concert behoort tot de uitstappenreeks van onze leerlingen AMC
en vindt plaats in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont in
Zottegem. Toegang: 5 euro voor - 18-jarigen , 7 euro voor volwassenen.
Achteraf wordt een drankje aangeboden op de boekenzolder.

Kerstconcert 
door filiaal Oosterzele
Op vrijdagavond 20 december om 19 uur organiseert het filiaal
Oosterzele een heus kerstconcert met de leerlingen en leraren uit het
filiaal. Het belooft een stemmige beleving te worden met kinderkoor
en instrumentale sfeermuziek. Het concert vindt plaats in de dekenale
kerk, dorp Oosterzele.

Vrije tijd

Zaterdag 30 november om 9.30 uur

Wijsneutpiet in de bib
Zwarte Piet zet de bib op stelten en leest er voor, zingt
en dans voor kinderen vanaf 4 jaar (max. 60 deel -
nemers). Gratis; graag vooraf inschrijven 
via bibliotheek@oosterzele.be of 09 362 81 17

Melvin Udall is een sarcastische
romanschrijver die aan een dwang-
neurose lijdt. Hij is er het type niet
naar om confrontaties uit de weg te
gaan en schept er een duivels genoe-
gen in zijn medemensen te beledi-
gen, af te stoten en te kwetsen.
Niemand is veilig voor zijn aanvallen.
Melvins dagelijkse routine omvat
ondermeer een stevig ontbijt met
bacon, eieren en worst in een plaat-
selijk café-restaurant. De enige ser-
veerster die bereid is zijn sarcastische
tirades te trotseren is Carol Connelly,
een alleenstaande moeder wiens
hele bestaan in functie staat van haar

zoontje dat aan astma lijdt. Simon
Nye heeft het ongeluk een apparte-
ment te hebben op dezelfde verdie-
ping als Melvin. Simon is een talent-
vol artiest die door de New Yorkse
kunstkringen op de handen gedra-
gen wordt. Dat en het feit dat hij
homo is, maken hem tot een uitver-
koren doelwit voor de hatelijkheden
van zijn buurman. Deze drie New
Yorkers die geen van allen voor het
echte geluk lijken weggelegd te zijn,
ondervinden dat Verdell, een lelijk
maar schattig hondje, hen tegen wil
en dank zal samenbrengen.

FILM IN DE KLUIZE 
As good as it gets - donderdag 7 november om 20 uur

Wie Festen gezien heeft, weet dat
Denen wel van veelbewogen feesten
houden. Jacob - de hoofdfiguur uit
After The Wedding - zou dus moeten
weten dat er iets niet snor zit als hij
door de rijke zakenman Jørgen uit-
genodigd wordt om diens huwelijk
bij te wonen. Meer nog, Jørgen stelt
het als voorwaarde voor de deal die
hij met Jacob wil sluiten. Jacob is
namelijk jaren geleden weggetrok-
ken uit Denemarken en giet nu zijn
ziel in een Indisch weeshuis. Dat
heeft het financieel moeilijk en
Jørgens voorstel om een paar mil-
joen kronen in het project te investe-
ren, komt dan ook als een mirakel.
Jacob ziet het niet zitten om naar
Denemarken terug te keren (“Het
loopt er vol idioten”), maar hij beseft 

dat hij in wezen geen keuze heeft.
Eenmaal terug in Europa doet Jacob
echter een ontstellende ontdekking.

After the wedding (Bier, 2006) - donderdag 19 december om 20 uur

Veel buitenlanders denken bij de
naam Vlaanderen meteen aan A Dog
of Flanders, een novelle die zich af -
speelt in Antwerpen en waarin de
hoofdpersonages Nello en zijn hond
Patrasche op kerstnacht sterven, oog
in oog met De Kruisafneming van
Rubens. Het is een verhaal van de
19de eeuwse Britse schrijfster Ouida.
100 000 000 exemplaren ervan zijn in
omloop: het is ons grootste cultureel
exportproduct. Bij ons is het verhaal
nagenoeg onbekend/onbemind. In
een arm boerendorp aan de rand van
de stad Antwerpen van de negentien-
de eeuw, woont de weesjongen Nello.
Zijn moeder overleed toen hij amper
twee jaar oud was, waardoor Nello
achterbleef bij zijn grootvader Johan

Daas. Dagelijks
vervoert Nello sa men met zijn groot -
vader melk van de boerderij naar de
stad. Op een van die dagen vinden ze
een hond; achtergelaten door zijn
meester die hem mishandelde. Pa tra -
sche wordt door de twee meegeno-
men en verzorgd. Wanneer de hond
weer beter is, blijkt hij een grote hulp
te zijn voor de oude grootvader voor
wie het zware werk langzaam te veel
wordt. Hoewel Nello steeds meer ver-
antwoordelijkheid moet dragen voor
de melkhandel, is hij gelukkig en
krijgt hij een sterke band met de
hond en de dochter van de lokale
molenaar. Helaas blijft het leven van
Nello geen rozengeur en mane-
schijn.

Gezinsfilm + ontbijt

Patrasche, dog of flanders 
(Joshio Kuroda, 1975)
zondag 29 december om 10.30 uur 
(ontbijt tussen 9 en 10.30 uur)
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Cultuur
Voor tickets en zaalverhuur kan je terecht bij de cultuurdienst, gevestigd op de eerste verdieping van GC De Kluize,
Sportstraat 3. Openingsuren: dagelijks van 8.30 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur, op maandag van 18 tot 20 uur, geslo-
ten op vrijdagnamiddag. Er is geen bancontact beschikbaar.
Onderstaande voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van GC De Kluize.

Clara Cleymans, Barbara Dex, Gunther Verspecht & Kris De Bruyne - zondag 3
november om 15.30 uur - muziek

Diep in mij, ode aan Yasmine 
Hilde Rens - Yasmine - liet niemand onberoerd. Ondanks haar vele talenten was
ze in haar hart boven alles een zangeres. Haar carrière evolueerde mee met haar
zoektocht doorheen het leven - van jeugdige naïviteit tot sombere introspectie.
‘Diep in mij’ is een eerbetoon aan deze wonderbaarlijke dame. Een overzicht van
haar ganse oeuvre, op een manier zoals Hil de het gewild zou hebben: sober,
doordacht, stijlvol. In een eigentijds jasje interpreteren Clara Cleymans, Barbara
Dex, Gunther Verspecht & Kris de Bruyne de liedjes die Yasmine uniek maakten
…
Tarieven 20 euro (basis), 19 euro (andersvaliden, 60+), 18 euro (studenten, -19) 

Vrije tijd

Nog tot 28 november kan je in GC De Kluize de gratis
tentoonstelling Tracé Travak bezoeken. Nadien pakt ze
haar koffers en verhuist ze naar de bibliotheek van
Melle. Naast de tentoonstelling organiseert Erfgoedcel
Viersprong Land van Rode met tal van partners ver-
schillende activiteiten.

2 november| 
Groene Haltewandeling Gontrode-Scheldewindeke (10 km)
i.s.m. TreinTramBus en Netwerk Duurzame Mobiliteit. Start: chirolokaal
naast het station van Gontrode; de wandeling brengt ons bij de tentoon-
stelling Tracé Travak in Oosterzele. Vrije deelname van 10 tot 14 uur met
routebeschrijving. Om 13.35 start een wandeling met gids. De plaatsen
voor deze wandeling zijn beperkt, inschrijven is noodzakelijk.

4 november| Uitdeelactie voor onze pendelaars
i.s.m. Netwerk Duurzame Mobiliteit en Fietsersbond Melle. Wie na een
week herfstvakantie opnieuw de trein naar het werk neemt, maakt kans op
een presentje. Hou op maandag 4 november je ogen open in de stations
van Melle en Merelbeke! Ook op de trein Geraardsbergen-Gent staat er
vanalles te gebeuren.

24 november| Wandeling In het spoor van tram en trein (10 km)
i.s.m. Pasar Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, Heemkundig
Genootschap Land van Rode en De Lijn. Gratis wandeling van Sint-
Lievens-Houtem naar Oosterzele met af en toe halt om even op te war-
men terwijl de historie van de (buurt)spoorwegen uit de doeken wordt
gedaan. Afsluiten doen we met een begeleid bezoek aan de tentoonstel-
ling Tracé Travak. Wandelaars die terug naar Sint-Lievens-Houtem moe-
ten, kunnen gebruik maken van onze pendeldienst. Inschrijven is nood-
zakelijk.

29 november| Opening Tracé Travak en panelgesprek Mobiliteit in de
toekomst
Op 29 november verhuist de tentoonstelling Tracé Travak naar de bibli-
otheek van Melle. Samen met de gemeente Melle, De Gonde, Netwerk
Duurzame Mobiliteit en Fietsersbond Melle organiseert Tracé Travak een
panelgesprek over de toekomst van onze mobiliteit. VAB, TreinTramBus,
Steunpunt Straten en mobiliteitsexperten gaan er in discussie met elkaar
en het publiek. Aansluitend is er een receptie en een bezoek met gids aan
de tentoonstelling.

Alle info en inschrijvingen via lien.ceuppens@4sprong.be, 09 363 88 53
of www.tracetravak.be. 

Erfgoed
Tracé Travak trakteert! 

De schedelgeboorten - zaterdag 30 november 20 uur - muzikale humor 

Veel is mogelijk 
Veel is mogelijk is van een onbeschrijflijk mooie grappige droefheid. Het
viertal brengt een kakelverse lading muzikale & visuele humor om dui-
men en vingers van af te likken. Indrukwekkend smoelenwerk en ogen-
schijnlijk zeemzoete liedjes met een stevige hoek af! Dé uitgelezen kans
om uw geestelijk gezondheidspeil op niveau te houden tijdens de zware
overlevingstocht
die het leven heet
…!
Tarieven
16 euro (basis), 
15 euro (minder-
validen, 60+), 
14 euro 
(studenten, -19)

Moddi - vrijdag 15 november om 20 uur - muziek

House by the sea
Met zijn accordeon omgegord en de gitaar in de hand had deze Noor met de blonde kruin ons al
naar adem doen happen met Flo rio graphy (2010). Drie jaar later vind je hem met House By The Sea
terug met nog strakkere folkmelodieën. De muziek van Moddi blijft - wars van alle pretentie - met
beide voeten op de grond en voert je toch behoorlijk ver. Zijn tweede album Set The House On Fire
verscheen in maart eerder dit jaar.
Tarieven
14 euro (basis), 13 euro (andersvaliden, 60+), 12 euro (studenten, -19)

NTGent vrijdag 17 januari om 20 uur - theater 

Africa 
Africa is bijzonder theater, Africa is zwart, traag en stil, zoals het continent
soms. Het lijkt wel alsof Peter Verhelst met elke monoloog die hij maakt
(Lex, Julius Caesar, Nero) zijn publiek sterker in het hart raakt en tege-
lijkertijd toch steeds toegankelijker werk aflevert. Dat hij voor Africa dit-
maal Oscar Van Rompay als bijzonder getalenteerd acteur onder zijn
hoede kreeg - een jonge acteur die bovendien door zijn persoonlijk enga-
gement in Kenia deze monoloog ook inhoudelijk sterk kleurt - is een sur-
plus die de toeschouwer verbluft achterlaat.
Tarieven
18 euro (basis), 17 euro (andersvaliden, 60+), 16 euro (studenten, -19)

Walter Baele - zondag 17 november om 15 uur - comedy

Het leven zoals het zeker niet is
in coproductie met seniorenvereniging NEOS 
Voor deze nieuwe show keren we terug naar 12 juli 2011: Het lamme dorpje M. suddert onder een
loden zon. Tot de rust brutaal wordt verstoord door het alziend oog van Google Street View.
Postbodes krabbelen recht uit een gracht, een agent duikt op in lingerie en de burgemeester maakt
een nummertje. De bewoners van M. gaan vastberaden in het verzet. De beelden van Google Street
View tonen het leven zoals het in M. zeker niet is!
Tarieven
14 euro (basis), 13 euro (andersvaliden, 60+), 12 euro (studenten, -19)

Flying Horseman - vrijdag 22 november om 20 uur - muziek 

Release nieuw album City Same City
In coproductie met Jean-Pierre Fack
Flying Horseman is de band rond singer-songwriter Bert Dockx. Deze
selectie Antwerpse pop - muzikanten creëert bloedstollend mooie al -
bums en dito live-shows. Denk dreigende post-folk en donkere blues,
met de emotionele diepgang en zielkervende sfeerschepping die
Flying Horseman als handelsmerk heeft. 2012 was een druk jaar voor
de groep. Hun unaniem geprezen tweede album Twist verscheen in
april en daarop volgend brachten ze hun live reputatie naar nieuwe
hoogtes. In het najaar blikten ze de Tenace Sessions in: geen gewone
video clips maar een live registratie van zes nummers uit Twist en Navigate, opgenomen in het ruim van een Antwerps binnen-
schip. 18 november was frontman Bert Dockx nog de centrale gast in een aflevering van de Canvasconnectie. En 26 november
was er de release van de EP Navigate. Eén song - maar wat voor één! - America is dead waarin de hele band te horen is en drie
waarin Bert Dockx zijn duivels solo ontbindt.
Tarieven
14 euro (basis), 13 euro (andersvaliden, 60+), 12 euro (studenten, -19)

Oosterzele herdenkt 11-november
Op 11 november 1918 - na 1568 dagen van een wereldwijde strijd - sloten Duitsers, Fransen en Engelsen een wapen-
stilstand af. Het betekende het einde van 'Den Grooten Oorlog'. Om 11 uur precies ging het staakt-het-vuren in. De
strijdende partijen sloten de overeenkomst in een treinwagon, die nu nog steeds op dezelfde rails staat in het Franse
plaatsje Compiègne. De oorlog had 8,5 miljoen mensenlevens gekost. Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden 400 000
jonge mensen in een verschrikkelijke loopgravenoorlog. Nu staat 11 november voor de herdenking van alle oorlogen
in de wereld.
Oosterzele wil de herdenkingen in de periode 2014-2018 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een werkgroep werkt
momenteel aan een aangepast programma, met focus op Oosterzele in de oorlogen. In de laatste aanloop naar 2014
opteert de werkgroep daarom voor een sobere herdenking.

Programma

• 9.45 uur: misviering in de St.-Martinuskerk Balegem,
opgeluisterd door KMV Voor God en
Vlaanderland en het kerkkoor

• 10.30 uur: gezamenlijke optocht onder begeleiding van
fanfare Voor God en Vlaanderland, bloemen-
hulde aan het monument

• afsluitende receptie in cafe De Watermolen, aangeboden
door het gemeentebestuur. 

Geïnteresseerden kunnen tegen betaling deelnemen aan

de afsluitende maaltijd. Op het menu staan aperitief met
hapjes, vispannetje, pompoensoep, varkenswangetjes met
groenten en kroketten, sabayon met ijs en koffie en gebak.
Deelnemen kost 40 euro (incl. wijnen bij de maaltijd en
een drankje achteraf). 
Inschrijven kan bij dienst Cultuur, voor 4 november a.s. (tel.
09 363 83 30 of via cultuur@oosterzele.be).
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de
herdenking. 
Gelieve echter wel je aanwezigheid te bevestigen bij dienst
Cultuur.



Omdat strooizout maar effectief
werkt als er voldoende verkeer pas-
seert, worden verkavelingen en
woonstraten in laatste fase gestrooid.
De gladheidbestrijding gebeurt niet
alleen machinaal; Oosterzele zet ook

steeds een aantal ploegen in om met
de hand kleinere wegen en pleinen
veilig te houden. Het volledige over-
zicht van de strooironde vind je op
www.oosterzele.be

Iedere inwoner is verplicht om de
eigen stoep sneeuw- en ijzelvrij te
houden. De sneeuw die je van de
stoep verwijdert, veeg je het best naar
de rand van het voetpad. Op die
manier kunnen de voetgangers nog
comfortabel langs. Gooi de verwij-
derde sneeuw in geen geval op de rij-
weg want zo kunnen gevaarlijke,
gladde plekken ontstaan. 
Denk aan het milieu wanneer je
strooizout gebruikt: sommige bomen
en planten zijn daar gevoelig aan.

Sneeuw en ijs 
verwijderen op je trottoir, 
het PWA kan je helpen!
Omdat echter niet iedereen nog
gemakkelijk zelf sneeuw of ijs kan
ruimen (bijvoorbeeld wegens ziekte,
ouderdom of een handicap) kan je
bij het PWA terecht.
Om deze hulp te verkrijgen moet je
vooraf ingeschreven zijn in het PWA-
kantoor. Voor de inschrijving betaal
je 7,45 euro inschrijvingsrecht.
De PWA-medewerker betaal je met
PWA-cheques. Per begonnen uur
over handigt de gebruiker 1 cheque
aan de PWA-werknemer.
• PWA-cheques aan 7,45 euro en aan

5,95 euro kan je kopen in het PWA-
kantoor. Deze PWA-cheques zijn
niet fiscaal aftrekbaar.

• PWA-cheques aan 7,45 euro en aan
5,95 euro kan je ook bestellen bij
de maatschappij Accor in Brussel.

Deze PWA-cheques zijn fiscaal
aftrekbaar.

- PWA-cheques aan het tarief van
5,95 euro kan je slechts kopen of
bestellen indien de gebruiker
geniet van de verhoogde tegemoet-
koming/omnio in de ziekteverze-
kering.

De gebruiker betaalt ook een forfai-
taire bijdrage van 1 euro per dag aan
de PWA-werknemer als deelname in
de verplaatsingskosten, onafhanke-
lijk van het gebruikte vervoermiddel
en van de afstand. De gebruiker
moet de materialen, nodig voor het
uitvoeren van de PWA-activiteit, ter
beschikking te stellen van de PWA-
werknemer.

Meer info? PWA-Oosterzele
Christine Van Daele - Lange
Ambachtstraat 42 - tel. 09 363 76 52
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Koolstofmonoxide (CO), een
sluipende moordenaar in huis
Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door CO-vergiftiging en wor-
den er meer dan 2 000 in het ziekenhuis opgenomen na zulke koolstofmonoxi-
de-vergiftiging. CO is zo gevaarlijk omdat je het niet kan waarnemen: het is
immers kleurloos, geurloos en smaakloos. 

Hoe vergiftiging voorkomen?
• Elke kamer waar een bijkomend

verwarmingstoestel (open vlam)
functioneert, moet goed verlucht
worden.

• Laat verwarmingstoestellen en gas-
geisers steeds door een erkend
installateur aansluiten.

• Alle toestellen moeten aangesloten
worden op een schouw of moeten
een rechtstreekse afvoer naar bui-
ten hebben.

• Meerdere apparaten mogen niet
op dezelfde schouw worden aange-
sloten.

• Laat schoorstenen en verwarmings-
toestellen regelmatig (één keer per
jaar) nakijken en vegen.

• Slaap nooit in een kamer waarin
een gasgeiser brandt of waarin een
verplaatsbaar verwarmingstoestel
brandt op gas of petroleum.

• In de badkamer waar een gasgeiser
of een verwarmingstoestel staat, is
een rooster van minimum 150 cm²
(bv. 10 x15 cm) onderaan in de
deur en bovenaan in de muur wet-

telijk verplicht.
• Laat jaarlijks de schoorsteen nakij-

ken door een erkend schoorsteen-
veger.

Installeer een CO-melder
Plaats ten minste één koolmonoxide-
melder in de buurt van of in elke
afzonderlijke slaapruimte. Voor extra
bescherming kan je een koolmo-
noxidemelder plaatsen op minstens
5 tot 6 meter afstand van boilers of
hittebronnen die brandstof verbrui-
ken. Plaats koolmonoxidemelders
ook minstens 3 meter van vochtige
ruimtes zoals badkamers en douche-
cellen vandaan.
In een huis met twee verdiepingen
installeer je een koolmonoxidemel-
der op elke verdieping. Als je een kel-
der hebt, installeer de koolmonoxi-
demelder dan bovenaan de kelder-
trap.

Op www.brandwonden.be lees je
meer preventietips.

Inbraakpreventie: 
een zaak van iedereen
De ploegen van politiezone Regio Rhode en Schelde doen er alles aan om de
gemeenten binnen de zone zo veilig mogelijk te houden. … Veiligheid en meer
specifiek inbraakpreventie zijn echter een zaak van iedereen!

Gratis diefstalpreventie
Enkele - soms eenvoudige - ingrepen
aan je woning, kunnen volstaan om
het heel wat minder aantrekkelijk te
maken voor inbrekers. Deze gratis
service kan je aanvragen via het digi-
tale loket op www.politie5418.be of
bij de preventiedienst (09 363 72 30
of sociaal.team@politie5418.be).
Wanneer je je woning of apparte-
ment beveiligt tegen inbraak, heb je
als eigenaar of huurder recht op
belastingsvermindering. 
Investeringen die je laat uitvoeren en
betaalt in 2013, zijn aftrekbaar in het
aanslagjaar 2014. Je kan 30 % van de
uitgaven inbrengen. Voor de belas-
tingsaangifte van 2014 bedraagt het
(geïndexeerde) maximumbedrag
750 euro. 
Meer info? 
Neem een kijkje op www.besafe.be. 

Enkele goede gewoonten of eenvou-
dige ingrepen om inbrekers af te
schrikken
• Laat je woning steeds afgesloten

achter!
• Geef je woning een bewoonde

indruk wanneer je niet thuis bent.
Laat licht branden (werk eventu-
eel met een timer), zorg ervoor dat
de brievenbus geleegd wordt, ...

• Snoei tijdig de haag, zodat je
woning goed zichtbaar is van op de
straat.

• Laat geen waardevolle voorwerpen
zichtbaar achter.

• Ga voorzichtig om met sociale
media, ook inbrekers lezen mee!

Bel onmiddellijk het noodnummer
101 indien je iets verdacht opmerkt!
Onze interventieploeg komt dan
onmiddellijk ter plaatse om nazicht
te doen.
Onze politiezone biedt gratis afwe-
zigheidtoezicht aan. Ben je een poos-
je niet thuis, dan kan je op ons reke-
nen om een oogje in het zeil te hou-
den. Via het digitaal loket op onze
website kan je online een aanvraag
aandienen; deze formulieren zijn
ook in de wijkcommissariaten be -
schikbaar. 

In Heusden, Melle en Merelbeke
beschikken we over verschillende
buurtinformatienetwerken (BIN). 
Wie zich - ook gratis - aansluit bij een
BIN, wordt telefonisch verwittigd
wanneer er verdachte zaken gebeu-
ren in de buurt. Meer informatie op
www.politie5418.be onder ‘buurtinfor -
matienetwerken’. Handelaars kun-
nen zich aansluiten bij het BIN-zelf-
standigen, een buurtinformatienet-
werk specifiek gericht op deze doel-
groep. 
Meer info: preventiedienst - Arnaude
Bogaert tel. 09 363 72 31

De winter komt eraan: 
Sneeuw en ijzelbestrijding 
De winter staat voor de deur en dat betekent voor steden en gemeenten dat ze
hun strooiplan klaar moeten houden. Net als de voorbije jaren zet Oosterzele
alle materiaal in om de gemeentelijke wegen zo veilig en berijdbaar mogelijk te
houden. Als eerste komen de doorgangswegen en invalswegen aan de beurt
omdat die zo vlug mogelijk berijdbaar moeten zijn. 

Veiligheid

Geen ijs en sneeuw op de stoep

En wat met de 
afvalinzameling?
ILvA beslist ’s morgens of de afvalwa-
gens uitrijden, gebaseerd op de actu-
ele weerssituatie. Neem regelmatig
een kijkje op de website van ILvA
(www.ilva.be). Het gemeentebestuur
probeert haar inwoners te informe-
ren via een extra digitale nieuwsbrief,
in de lokale pers, via www.ooster-
zele.be en via de digitale lichtkranten.
Defecte straatlampen melden in win-
termaanden
Zeker in de wintermaanden is een
goede straatverlichting belangrijk.
Dat draagt immers bij tot de veilig-
heid van bewoners, voorbijgangers en
verkeer. Buurtbewoners zien meestal
als eerste wanneer een lamp van de
openbare verlichting stuk is. De
gemengde Vlaamse distributienetbe-
heerders en Eandis rekenen op de
medewerking van de bevolking om
een defect snel te melden. 

Wintertoer
Binnen Eandis is er een zogenaamde
‘wintertoer’. Daarbij wordt ’s nachts in
alle straten de openbare verlichting sys-
tematisch gecontroleerd. Defecte licht-
punten werden genoteerd en waar
mogelijk onmiddellijk hersteld. Zo zijn
defecten die niet via de straatlampen-
telefoon of -webpagina zijn gemeld,
nog voor de winterperiode hersteld. 

Wanneer worden defecte
straatlampen hersteld?
Een defecte straatlamp - waarvan de
adresgegevens en het nummer van
de verlichtingspaal (herkenbaar op
de gele sticker) op een correcte en
volledige manier zijn doorgegeven -
wordt binnen de 14 dagen hersteld.
Het gaat hier enkel om een defect
aan één lamp. Let wel: na 22 uur
dooft een aantal straatlampen auto-
matisch om energie te besparen.
Wanneer de politie een defect meldt
met een veiligheidsrisico, dan wordt
de herstelling zo snel mogelijk uitge-
voerd, ook tijdens het weekend.

Bij defecten waarbij de verlichting
van een volledige straat of meerdere
straten uitvalt, ligt de oorzaak waar-
schijnlijk aan het elektrisch voedings-
net. Technici komen binnen de 48
uur ter plaatse om de storingsoor-
zaak te bepalen. Waar mogelijk zul-
len ze een voorlopige herstelling uit-
voeren om zo veel mogelijk lichtpun-
ten terug in dienst te krijgen in
afwachting van een definitieve her-
stelling. Die gebeurt binnen de 14
dagen.

Melden defecte straatlampen
Dankzij een efficiënt onderhoudspro-
gramma en een snelle opvolging bij
defecten, baat Eandis een van de
meest uitgebouwde en best onderhou-
den verlichtingsinfrastructuren in
Europa uit. Alle bewoners dragen
daar ook toe bij, door defecte lampen
bij voorkeur te melden via de speciale
webpagina www.straatlampen.be.

Meldingen gebeuren via invulvelden
waarvan sommige verplicht zijn om de
klacht correct en volledig te registre-
ren, waardoor herstellingen sneller
worden uitgevoerd. Bovendien wordt
de melder via een e-mail verwittigd
wanneer het defect is hersteld. 
Wie niet over een internetaansluiting
beschikt, kan een defect melden via het
gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.
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Dien tijdig je aanvraag in!
Sinds 1 januari 2009 verleent het
OCMW een forfaitaire toelage aan
de inwoners van de gemeente
Oosterzele die gedurende gans het
jaar in de gemeente zijn gedomici-
lieerd en er ook wonen

aanvraag sociale toelage van 
100 euro - inkomensgarantie

Voor personen die recht hebben op
de inkomensgarantie en niet over
een eigendom beschikken, behalve
de eigen woning.

aanvraag sociale toelage van 
55 euro - 66% gehandicapt 

of minstens 1 jaar 66% 
arbeidsongeschiktheid

Voor personen die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming of
OMNIO-statuut (cfr. klever van het
ziekenfonds) 
EN een van de volgende attesten
hebben:
• een attest van de FOD Sociale

Zaken, dienst personen met een
handicap met minstens 7 punten
op de schaal van zelfredzaamheid
OF

• 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

Zorgbehoeftige is 65 jaar of ouder,
moet in Oosterzele verblijven en er
gedomicilieerd zijn en moet over
een van de volgende attesten
beschikken:
• een attest van de FOD Sociale

Zaken, dienst personen met een
handicap met minstens 9 punten
op de schaal van zelfredzaamheid
OF

• forfait A thuisverpleging in de
thuiszorg

De zorgbehoeftige kan geen mantel-
zorger zijn. De mantelzorger moet
niet in Oosterzele wonen, kan maar
eenmaal de premie ontvangen en
per zorgbehoeftige kan maar een-
maal de premie uitbetaald worden.

aanvraag sociale toelage van 
280 euro - mantelzorgpremie cat.1

Zorgbehoeftige is tussen 0 jaar en 64
jaar, woont in Oosterzele en is er
gedomicilieerd en beschikt over een
van volgende attesten:
• een attest van de FOD Sociale

Zaken, dienst personen met een
handicap met minstens 12 punten
op de schaal van zelfredzaamheid
OF

• forfait B of C thuisverpleging in de
thuiszorg OF

• een attest recht op verhoogde kin-
derbijslag OF 

• attest 35 punten op de BEL pro fiel -
schaal door de Vlaamse Zorg ver ze -
ke ring of erkende dienst voor
gezinszorg

De zorgbehoeftige kan geen mantel-

zorger zijn. De mantelzorger moet
niet in Oosterzele wonen, kan maar
eenmaal de premie ontvangen en
per zorgbehoeftige kan maar een-
maal de premie uitbetaald worden.

aanvraag sociale toelage van 
300 euro - mantelzorgpremie voor 

palliatieve thuiszorg

Zorgbehoeftige: er zijn geen leeftijd- en
inkomensvoorwaarden, verblijft in
Oosterzele en is er gedomicilieerd,
en beschikt over een betalingsbewijs
inzake de forfaitaire vergoeding pal-
liatieve thuiszorg uitbetaald door het
ziekenfonds.
De zorgbehoeftige kan geen mantel-
zorger zijn. De mantelzorger moet
niet in Oosterzele wonen, kan maar
eenmaal de premie ontvangen en
per zorgbehoeftige kan maar een-
maal de premie uitbetaald worden.

De aanvragen moeten voor 31 de -
cem ber opgestuurd worden naar het
OCMW t.a.v. de voorzitter
Gootje 2 - 9860 Oosterzele. 
De aanvraagformulieren vind je 
op www.ocmwoosterzele.be
of in het OCMW.

Voorwaarden
Om je woning te verwarmen gebruik je:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (type c) 
• bulkpropaangas 

De toelage geldt niet voor aardgas via
aansluiting op het stadsdistributienet
en propaangas en butaangas in gas-
flessen.

Je behoort tot een van onderstaande
categorieën:
Categorie 1: de gerechtigden op een
verhoogde tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering
• WIGW of: weduwe of weduwnaar,

invalide, gepensioneerde, wees;
• kind met een handicap met een

verhoogde kinderbijslag;
• langdurig werkloze (sinds meer

dan een jaar) ouder dan 50 jaar; 
• gerechtigde op een inkomensga-

rantie voor ouderen (IGO of GIB);
• gerechtigde op een inkomensver-

vangende uitkering voor personen
met een handicap;

• leefloongerechtigde;
• gerechtigde op financiële maat-

schappelijke hulp equivalent aan
het leefloon;

• gerechtigde op het OMNIO-sta-
tuut;

en het inkomen van je gezin is lager
of gelijk aan de voor de categorie 2
vastgestelde grenzen.

Categorie 2:
de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar inko-
men van je huishouden is lager of

gelijk aan 16 965,47 euro verhoogd
met 3 140,77 euro per persoon ten
laste (een lid van het gezin van de
gerechtigde met een netto jaarinko-
men dat lager is dan 2 990 euro zon-
der de gezinsbijslag en het onder-
houdsgeld voor kinderen. Indien je
eigenaar bent van een of meer
onroerende goederen (uitgezon-
derd het huis waarin je woont) zijn
bijzondere berekeningsregels van
toepassing. 
Bovenstaande bedragen zijn geldig
voor aanvragen ingediend vanaf 1
september 2013.

Categorie 3:
de personen met schuldenoverlast
Je geniet een collectieve schuldenre-
geling of een schuldbemiddeling en
bovendien heeft het OCMW vastge-
steld dat je de verwarmingsfactuur
niet kan betalen.

Hoeveel bedraagt de premie?
Het bedrag van de toelage hangt af
van de brandstofsoort, de prijs per
liter en de categorie waartoe je
behoort. De levering moet gebeurd
zijn tussen 1 januari en 31 december
2013 en de toelage moet aange-
vraagd worden binnen de 60 dagen
na de levering. Per verwarmingspe-
riode en per huishouden wordt er
een verwarmingstoelage voor maxi-
mum 1 500 liter brandstof gegeven.
Voor in kleine hoeveelheden aan de
pomp aangekochte huisbrandolie of
verwarmingspetroleum (type c) is er
een forfaitaire verwarmingstoelage
van 210 euro.

Je kan de premie binnen de zestig
dagen na levering aanvragen bij het
OCMW: Gootje 2 , 9860 Oosterzele -
tel: 09 362 40 30. Je kan er terecht:
iedere voormiddag tussen 8 en 12
uur en op dinsdagavond tussen 17 en
19 uur.

Breng zeker mee
• een kopie van je identiteitskaart en

klever van het ziekenfonds
• een kopie van de leveringsfactuur

of -bon;
• indien je in een appartementsge-

bouw woont, een attest van de
eigenaar of beheerder met de ver-
melding van het aantal apparte-
menten waarop de leveringsfac-
tuur of -bon betrekking heeft;

• voor categorie 3: een kopie van
beschikking van toelaatbaarheid of
attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal je inkomensgege-
vens en die van de leden van je gezin
rechtstreeks elektronisch aanvragen
bij de FOD Financiën; dat om te con-
troleren of je aan bovenstaande
gesteld inkomensgrenzen voldoet.
Het OCMW kan je contacteren wan-
neer aanvullende inlichtingen nodig
zijn. De bedragen van de inkomens-
grenzen vermeld in dit artikel gelden
onder voorbehoud van een eventu-
ele indexaanpassing.

Meer info: OCMW Oosterzele via tel.
09 362 40 30 - gratis nummer van het
Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90
929 of www.verwarmingsfonds.be.

Waarom jij de geschikte 
persoon bent?
Ben je achttien, dertig of zestig jaar?
Dan ligt een toekomst als onthaalou-
der voor jou open.

Om van je nieuwe carrière een suc-
ces te maken, zijn enkele elementen
van belang:
• Je volgt een startcursus en bent

bereid je geregeld bij te scholen.
Over diploma’s hoef je niet te be -
schikken.

• Als je de opvang in je eigen woning
inricht, dan is het wel nodig dat je
huis kindvriendelijk en veilig is.

• De gezondheid, de veiligheid en
het geluk van je opvangkindjes zijn
voor jou prioriteit nummer één.

• Je geeft de kinderen een tweede
thuis. Je stimuleert hen in hun ont-
wikkeling en onderneemt samen
leuke dingen.

• Je zorgt voor een gezonde voeding.
• Ten slotte vind je het fijn om

samen te werken met de dienst en
met de ouders.

Welke voordelen heb ik 
als onthaalouder?
Je werkt steeds thuis waardoor je ook
kan zorgen voor je eigen kinderen.
Je kiest zelf je werkuren en dagen. Je
bepaalt zelf hoeveel vakantiedagen je
wil en wanneer.
Je organiseert volledig je eigen werk
en je dag.
Je hebt een dienstverantwoordelijke
en collega-onthaalouders bij wie je
steeds terecht kan voor steun en
overleg.
Geen gedoe met administratie, reke-

ningen en controle van facturen. De
administratie en betalingen regelt de
dienst.

Je krijgt een vaste vergoeding per
kind. Maandelijks stort de dienst
deze vergoeding op jouw rekening.
Deze vergoeding wordt niet belast.
Je bent sociaal verzekerd en bouwt
bijvoorbeeld pensioenrechten op.

Meer info?
Je kunt voor alle informatie en vra-
gen terecht bij de verantwoordelij-

ken van de dienst voor onthaalou-
ders van het OCMW Oosterzele
(Gootje 2, 9860 Balegem).

Dit kan bij Eveline Schepens: 
09 363 88 94
eveline.schepens@ocmwoosterzele.be

en bij Wendy Van hooland: 
09 363 88 96 
wendy.vanhooland@ocmwoosterzele.be

Meer info: www.ocmwoosterzele.be

Vraag ze tijdig aan!
Mensen met financiële moeilijkheden kunnen ieder jaar een korting krij-
gen op hun verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Onthaalouder worden iets voor jou?
Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging. Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslis-
sen. Je bent de files beu en wil graag thuis of in de buurt werken. Je wilt graag meer tijd doorbrengen met je eigen kroost en zou het fijn vinden om die met ande-
re kinderen te delen. Dan is dit het moment waarop je droom en werkelijkheid kan laten samenvallen. Heb je er al eens aan gedacht om onthaalouder te worden?
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SeniorenWie? • 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

(dienst Bevolking vanaf 17.30 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

Feest van en voor de senioren 
van Oosterzele 
Datum: donderdag 28 november 2013 om 11.30 uur
Plaats: Gemeenschapscentrum De Kluize,
Sportstraat 3, Oosterzele
Programma: aperitief - middagmaal 
- optreden van Jo Decaluwe 
(met de monoloog Och Hiere God Toch)
Prijs: 12 euro/persoon
Praktisch: kaarten zijn t.e.m. 15 november te verkrijgen bij het
bestuur van de seniorenverenigingen
(zie vorige editie van de infokrant)

Financiën
Vraag tijdig de gezinspremie aan!
In 2005 voerde het gemeentebestuur Oosterzele de gezinspremie in. Deze premie wordt berekend op basis van het tarief van de gemeente-
belasting voor gezinnen (in Oosterzele 62 euro).

Ga mee op energiejacht
Je vraagt je af of je wel echt energiezuinig bezig bent? Je wil energie
besparen, maar raakt het spoor kwijt in het informatieaanbod?

Benamingen zoals V-test, energiebesparende maatregelen, de premies
en leningen voor energiebesparing, leveranciers, distributienetbeheer-
der …  wat houdt dit in?
Op 26 november om 14 uur kan je hierover meer te weten komen in
de vergaderzaal van het OCMW. 
Gastprekers zullen o.a. de Provincie en Eandis  zijn. Iedereen welkom;
gratis toegang. Om organisatorische redenen vragen wij voor 15 no -
vem ber in te schrijven bij
Eveline Schepens
(tel. 09  363 88 94 - eveline.schepens@ocmwoosterzele.be) 
of Els Gasthuys
(tel. 09 363 88 97 - els.gasthuys@ocmwoosterzele.be).

Trap niet in de val
Op dinsdag 10 december organiseert het OCMW de theatervoorstel-
ling ‘Trap niet in de val’. In dit theaterstuk wordt op een educatieve
manier het vallen bij senioren belicht. De voorstelling wordt ook door
senioren gespeeld en richt zich bijgevolg naar dezelfde doelgroep en
haar omgeving. 

Door het programmeren van deze voorstelling wil het OCMW de nodi-
ge aandacht leggen op valpreventie bij senioren. 1 op de 3 65-plussers
valt minstens één keer per jaar
Bij thuiswonende ouderen valt ongeveer één op de drie minstens een-
maal per jaar; één derde onder hen valt zelfs meerdere keren per jaar.
Het risico om te vallen neemt toe met de leeftijd: 32 tot 42 % van de
75-plussers valt jaarlijks minstens eenmaal. En waarschijnlijk zijn het er
nog veel meer: heel wat valincidenten zonder letsel worden niet
gemeld, voornamelijk uit vrees voor een opname in een woonzorgcen-
trum.

De voorstelling zal plaatsvinden in GC De Kluize en zal starten om
14.30 uur. Na de voorstelling worden de gasten vergezeld op koffie en
taart. Deelnemen kost XX euro. Meer info en kaarten? Els Gasthuys -
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be - tel. 09 363 88 94 Meer info op
www.valpreventie.be

Filmnamiddagen met films 
uit de oude doos bij de 
seniorenraad
Op maandagnamiddagen 2 december, 3 februari, 17 maart en 7 april
2014 projecteert de seniorenraad om 14 uur een film uit de oude doos
in GC De Kluize. Na de film is er koffie met taart; kostprijs: 4 euro p.p.

Op 2 december kan je komen kijken naar La strada, een Italiaanse film
uit 1954 en geregisseerd door Federico Fellini. Deze roadmovie won de
Academy Award voor beste niet-Engelstalige film en werd ook genomi-
neerd voor het beste originele scenario. Daarnaast werden onder meer
een Blue Ribbon Award en de Zilveren Beer van het Filmfestival van
Venetië 1954 toegekend.

Gelsomina (Giulietta Masina) is een clownesk meisje dat door haar
arme moeder verkocht wordt aan de rondreizende zigeuner Zampano
(Anthony Quinn). Hij verdient zijn geld door een sterke man-act op te
voeren en daarna de pet rond te laten gaan. Zampano is een brute man
en zowel geestelijk als lichamelijk wreed. Hij traint Gelsomina tot zijn
hulpje. Gelsomina heeft een vrolijk, kinderlijk optimisme en bezwijkt
niet onder Zampano's wreedheid. Ze ziet zichzelf als een artiest, kan
een beetje trompet spelen en een clownsact doen. 

Kaarten te koop van 4 t.e.m. 25 november.

Heb jij recht op de gezinspremie?
• gezinnen met minstens drie kinderen gedomicilieerd in de

gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar 
• alleenstaanden met minstens twee kinderen gedomicilieerd in de

gemeente met ingang van 1 september van het aanslagjaar 
• gezinnen met minstens één kind gedomicilieerd in de gemeente

Oosterzele per 1 september van het aanslagjaar en die per 1 sep-
tember van het aanslagjaar uitsluitend een leefloon of een uitke-
ring gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen.

Hoe wordt het bedrag van de premie bepaald?
• 25 % voor gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden

met minstens twee kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens één
kind

• 30 % voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden
met minstens drie kinderen, gezinnen die uitsluitend een leef-
loon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens
twee kinderen

• 35 % voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden
met minstens vier kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon

of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens drie kin-
deren

• 50 % voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met
minstens vijf kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een
gelijkaardige uitkering ontvangen met minstens vier kinderen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om van de premie te kun-
nen genieten?
• de kinderen moeten inwonen en fiscaal ten laste zijn
• een kind met een beperking met minstens 66 % invaliditeit wordt

voor twee kinderen gerekend
• jaarlijks moeten de rechthebbenden een schriftelijke aanvraag

richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit
tegen uiterlijk 31 december. Het aanvraagformulier vind je onder-
aan deze pagina. Aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar op
het gemeentehuis

• in voorkomend geval moet je een attest van invaliditeit aan het
aanvraagformulier toevoegen

• per gezin mag slechts één enkele aanvraag worden ingediend.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij dienst Financiën
(tel. 09 363 99 44 of 09 363 99 43).

Aanvraagformulier BEGROTINGSJAAR 2013AANVRAAG GEZINSPREMIE
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………..………………………..…………..…………..…………
wonende te ……………………………………………………………………………………...…………..…………..…………..…………..…………..
telefoon ……………………………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………
dient hiermee een aanvraag in voor de toekenning van een gezinspremie. Hij/Zij bevestigt op 1 september 2013 tot één van de in aanmer-
king komende categorieën te behoren. 
Gelieve uw bank- of postrekeningnummer te vermelden : ……………………………………..……………………………………..

Met achting, …………………………………….. (datum en handtekening)

Aanvraag in te dienen voor 31 december 2013 bij het gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. dienst Financiën(Dorp 1, 9860 Oosterzele), met de nodige bewijsstuk-

ken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de gezinspremie. Zij kunnen ten allen tijde gecontroleerd of verbeterd worden op eenvoudige vraag.

✁


