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Uit cijfers van de Raad van Europese Gemeenten en

Regio's (CEMR) blijkt dat er momenteel in Europa

meer dan 34 000 geregistreerde jumelages zijn. En

aangezien er in elke jumelage minstens één partner

in een ander land zit, wordt het totale aantal partner-

schappen geschat op meer dan 17 000. Van die vele

duizenden jumelages lopen er 138 tussen Belgische

en Duitse gemeenten en steden. En één daarvan is de

verbroedering tussen Oosterzele en Oberkirch, een ver-

broedering die inmiddels ruim 20 jaar stand houdt.

Hoewel Europeanen tegenwoordig veel meer naar

het buitenland reizen voor hun vakantie of voor

zakenreizen, blijven jumelages één van de beste mid-

delen voor Europeanen om elkaar te ontmoeten,

mekaars cultuur te ontdekken en te leren van elkaars

ervaringen. 

Jumelages stimuleren bovendien

onmiskenbaar de creatie van een

gevoel van gemeenschappelijke Euro -

pese identiteit. Ze zijn zonder meer

een uiting van actief Europees burger-

schap. Iets wat in tijden van globalise-

ring - met alle daarmee gepaard gaan-

de problemen en uitdagingen - erg

belangrijk is. Jumelages brengen men-

sen en gemeenschappen van over de

hele wereld samen. Daarbij is de eco-

nomische of materiële context van

totaal ondergeschikte orde.

De eerste contacten tussen Oosterzele en Oberkirch

dateren van november 1985 wanneer ondergeteken-

de - via de intermediaire van een kennis die professio-

neel verbonden was aan de Mechelse tuinbouwveiling

- de toenmalige burgemeester van Oberkirch, de

heer Willi Stächele, gaat opzoeken. De mayonaise

pakt duidelijk, al duurt het - zoals het een beloftevol-

le relatie kenmerkt - nog een aantal jaren vooraleer

besloten wordt om via een officiële overeenkomst, die

in een oorkonde wordt neergeschreven, tot een for-

mele verbroedering over te gaan. Die oorkonde

wordt op 7 september 1991 in Oosterzele door beide

partners plechtig ondertekend. Het wordt het begin

van een mooie entente, die vooral de eerste tien jaar

een heel sterke invulling kreeg.

Maar ook de daarop volgende jaren worden geken-

merkt door intense samenwerking. Een deel daarvan

kent zelfs een min of meer structurele inbedding. Ik

denk daarbij ondermeer aan de nauwe banden tus-

sen de wandelverenigingen van Oosterzele en

Oberkirch, maar evenzeer aan de geregelde weder-

zijdse bezoeken van fanfares en zangverenigingen.

Dit jaar vieren we tijdens het eerste weekend van

oktober het 20 jarig bestaan van de

jumelage. Zoals je verder in dit infor-

matieblad kunt lezen, werd voor die

gelegenheid een programma samen-

gesteld met zowel besloten als publie-

ke momenten. Op het publieke

moment (zondag 2 oktober in

Scheldewindeke) zijn jullie allen heel

erg welkom. 

Nog meegeven dat er voor die twintig

jaar jumelage een speciale ‘Ober -

kircher sekt’ (‘fonkelwijn’ of methode

Champenoise) werd gebotteld en geë-

tiketteerd (zie foto verder in deze publicatie). Die

wordt op zondagochtend in de feesttent in

Scheldewindeke te koop aangebo-

den, maar je kunt ze ook tot eind dit

jaar kopen in het gemeentehuis en in

de bib. 

Paul Cottenie

Schepen van Cultuur 
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20 oktober 2011. Het zal een datum zijn die Thijs Paelman (11) uit Ba le -
gem zich nog lang zal herinneren. Die dag zal Europa immers zijn eer-
ste twee Galileo-navigatiesatellieten in de ruimte brengen vanop de
Europese lanceerbasis in Frans-Guyana. Niets speciaal aan denk je mis-
schien. Maar een van de twee satellieten zal Thijs zijn naam dragen. Hij
won namelijk de tekenwedstrijd die de Europese Commissie organi-
seerde voor kinderen in alle lidstaten van de Europese Unie. De win-
naar in elk land mag zijn of haar naam geven aan een van de 30 satel-
lieten waaruit Galileo uiteindelijk zal bestaan (er zijn dertig satellieten
nodig om een volledige dekking van de hele wereld te garanderen).

“Op school kregen we, na onze ruimteklassen in het Eurospace Center, de kans
om mee te doen aan de Galileowedstrijd. Mijn mama en papa wisten zelfs van
niks. Op school heeft men de naam van de winnaar wel nog een tijdje geheim
gehouden: eerst wisten we dat iemand van onze school gewonnen had, daarna
kwamen we te weten dat het iemand van het 6de leerjaar was en nog eens daar-
na hoorde ik dat ik de winnaar was.” vertelt Thijs. Hij vond dit hele wed-
strijdgebeuren enorm spannend. Als prijs mocht Thijs met zijn mede-
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool Balegem
naar Technopolis. 
“Ik heb heel wat werk gehad aan mijn tekening: ik tekende een halve aarde en
een satelliet die stralen uitzendt naar een auto aan een kruispunt. De raket die
de satelliet uitzet, heb ik rood-wit geblokt getekend, net zoals in de Kuifjealbums.”
zegt hij heel trots. Uiteraard zijn ook de ouders en jongere broer van
Thijs heel fier. Zijn mama vertelt ons nog dat volgens de jury de teke-
ning van Thijs de technologie achter satellietnavigatie op een eenvou-

dige manier duidelijk maakte. Op
donderdag 20 oktober mag Thijs
met zijn familie naar Brussel om
daar de lancering op groot
scherm live bij te wonen. “Ik ben
toch wel zenuwachtig. De satelliet
staat wel nog op de grond, maar ik zit
al in de lucht” lacht hij. Thijs kreeg
in juli 2011 in het technologisch
museum Techno po lis in
Mechelen een certificaat, een
symbolische trofee en een
maquette van de satelliet met zijn
naam.

De wedstrijd …
Enkele maanden geleden startten
België en Bulgarije met de Gali -

En de winnaar is ...

Thijs uit Balegem gaat op
20 oktober de ruimte in … 

Winnaar Thijs met zijn
jongere broer.

Winnende tekening van Thijs

leo-wedstrijd. Kinderen uit die twee landen die geboren zijn in 2000,
2001 en 2002 werden uitgenodigd om deel te nemen aan een wedstrijd
door een tekening te maken rond het thema ruimte en ruimtevaart.
Een nationale jury - met onder meer Dirk Fri mout - koos de beste teke-
ning uit meer dan 300 inzendingen. Thijs won voor België, Natalia won
voor Bulgarije. De andere satellieten van Galileo zullen op regelmatige
basis tot in 2019 worden gelanceerd. De overige EU-lidstaten (nog 25)
organiseren in 2011 dezelfde tekenwedstrijd.

Galileo?
Galileo is een Europees project op het gebied van satellietnavigatie.
Het wil graag concurreren met het Amerikaanse GPS-systeem. Tijdens
het programma zullen minstens 27 satellieten gelanceerd worden. Het
satellietsysteem biedt tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak
van transportbeheer en toepassingen voor mobiele telefo nie. De Gali -
leo satellieten zullen vanaf 2011 in verschillende fases worden gelan-
ceerd totdat het netwerk compleet is.
Je leest nog meer over de wedstrijd op www.galileocontest.eu

Oud Gijzenzele
Op vrijdag 30 september openen
de Gemeente Oosterzele en het
Gijzels Gennootschap van de
Kerkuil de vernieuwde ge meen -
telijke mannekesschool in Gij zen -
zele met o.m. de foto ten toon -
stel ling ‘Gijzenzele in oude dorps-
beelden’. Je kunt de tentoonstel-
ling ook bezoeken op:
• zaterdag  1 oktober van 10 tot

12.30 uur en van 14 tot 18 uur
• zondag 2 oktober doorlopend

van 10 tot 18 uur.
In het retro-café kan je terecht
voor een drankje.



JIP in de bib
In elke bibliotheek van het samen-
werkingsverband Route 42 (Ge -
raardsbergen, Oosterzele, Lier de,
Sint-Lievens-Houtem, Zot tegem en
Herzele) wordt een Jongeren
Informatie Punt (JIP) opgestart.
Een Jongeren Informatie Punt (JIP)
is de plek waar jongeren allerhande
informatie kunnen opzoeken.  
Door middel van iPad’s en een her-
kenbare infozuil kunnen de jonge-

ren in de bibliotheek, in een gezelli-
ge hoek, de nodige informatie opzoe-
ken via een bijhorende informatieve
website, filmpjes bekijken rond een
bepaald thema, …  
Wanneer ze bijkomende vragen heb-
ben, kunnen ze terecht bij het
Jongeren Advies Centrum (JAC), het
jongerenonthaal van het Centrum
Algemeen Welzijnswerk (CAW).
Binnen de twee werkdagen krijgen ze
een duidelijk antwoord.

De medewerkers van de bibliotheken
krijgen per thema de nodige informa-
tie, zodat ook zij op de hoogte zijn.  

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 e-mail naar
bibliotheek@oosterzele.be Spaar vijf
uitleenbonnetjes op jouw naam. 
Breng ze naar de bib en maak kans 

op een filmticket!
Meer info: www.biboosterzele.be

De bib heeft een nieuw e-adres
Het eelektronisch adres van de bib-
medewerkers is veranderd: vanaf nu
kan je hen bereiken via naam.voor-
naam@oosterzele.be. Het algemene
adres van de bib is nu
bibliotheek@oosterzele.be

Winnaars zomeractie
Deze Oosterzelenaren vielen in de
prijzen bij afgelopen zomeractie: 
Lara De Carne, Familie Scheldeman,
Febe Van den Berghe, Lennert
Matthys, Luna Öztürk, Kobe Van de
Berghe, Emil Öztürk
De winnaars kunnen hun prijzen
afhalen tijdens de openingsuren van
de bib.
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Bibweek 2011
Bibliotheek

De Vlaamse bibliotheken laten weer
van zich horen tijdens de bibliotheek -
week die plaatsvindt van 15 tot 23
oktober 2011. De bibliotheekweek is
uitgegroeid tot de grote jaarlijkse
promotiecampagne van alle Vlaam -
se openbare bibliotheken en wordt
voor de 27ste keer georganiseerd.
Dit jaar staat het thema ‘Dankzij de

bib ...’ centraal. Men gaat op zoek naar kleine en/of grote ver-
halen over de relatie van klanten (leners, gebruikers) en hun
bibliotheek. Wat hebben die klanten te danken aan hun bib?
Waarvoor zijn ze de bib dankbaar? Hoe heeft de bib hun leven
veranderd in grote of in kleine zin? Kortom, getuigenissen die
aantonen welke de meerwaarde is van de bibliotheek.

Vanaf 1 oktober 2011 nodigt bib Oosterzele al haar klanten uit
om zijn/haar getuigenis met een gouden pen te komen neer-
schrijven in het grote gastenboek. In ruil krijg je een leuke ver-
rassing!
Programma bibliotheekweek:
• 14 oktober 2011 om 20 uur: openingsavond met Clara

Cleymans
• 15 oktober 2011 van  9 tot 12 uur: verwendag met allerlei lek-

kers van Oxfam-Wereldwinkel, en boekenbeurs Davidsfonds
• 20 oktober 2011 om 20 uur: Erwin Mortier in GC Lierde (orga-

nisatie: Route 42)

Zaklampen in de bib
• vrijdag 28 oktober van 19.30 tot 21 uur
• spannende voorleesavond voor kinderen van het eerste en

tweede leerjaar
• Meebrengen: knuffel en zaklamp. 

Beperkt aantal deelnemers, gratis. 
• Inschrijven: anneleen.verfaillie@oosterzele.be

of tel. 09 362 81 17

O p e n i n g s a v o n d  B i b l i o t h e e k w e e k
 Vrijdag 14 oktober - 20 uur

Journalist Kris Baert interviewt actrice Clare Cleymans. 
Ze werd in enkele jaren tijd een van de belangrijkste TV-gezichten van Vlaanderen. 
Ze is de zus van Jelle en de dochter van actrice Karin Jacobs.
Kris praat met haar over leven en werk, over jong en beroemd zijn, over haar 
bibliotheekbeleving en acteerambities.

Muziek: Francis Wildemeersch (gitaar).
GRATIS. Receptie aangeboden door de gemeente Oosterzele.

VOORAF INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK. Mail naam en aantal naar bibliotheek@oosterzele.be

Zaterdag 15/10 Verwendag
 Verwendag van 9 tot 12 uur. Met hapjes en drankjes van Oxfam-Wereldwinkel, 
 aangeboden door Route 42. Jaarlijkse boekenverkoop van het Davidsfonds.

Donderdag 20/10 Erwin Mortier
 Om 20 uur in het nieuwe Ontmoetingscentrum van Lierde. 
 Auteur en reisjournalist Bob Van Laerhoven interviewt auteur. Tickets: www.route42.be

w w w . b i b o o s te r z e l e . b e
Bibliotheek: Stationsstraat 13, 9860 Scheldewindeke

B i b l i ot h e e k we e k  va n  1 5  tot  2 3  o k to b e r  2 0 1 1

in gesprek met Kris Baert

Bibjes

Milieu & duurzaamheid

Als bestuur weten we dat veel mensen
opnieuw waarde hechten aan verse
streekproducten, aan het contact met
de producent, kortom aan weten wat
je eet. In die context is het idee
gerijpt om enerzijds producenten de
kans te geven hun producten wat
meer in de kijker te plaatsen, en
anderzijds om de consument een
idee te geven over het lokale
Oosterzeelse aanbod. Ook in het
kader van Oosterzele Fair Trade
Gemeente is lokale productie een
belangrijke schakel.

Produceer jij honing, confituur,zui-
vel, eitjes of teel je groentjes, aardap-
pelen, sta je ergens op de markt of
kunnen mensen bij jou thuis terecht.
Mag deze info bekend zijn bij een
breder publiek buiten enkel buren.
Neem dan zeker contact op met
duurzaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke en geef door wat jij in de aan-
bieding hebt en waar en/of wanneer
mensen bij jou terecht kunnen.
Uiteraard verwerken wij deze infor-
matie met de nodige zorg.

Made in Oosterzele
Boontjes uit Kenia, aardbeien uit Spanje, citrusfruit uit Israël … de hele wereld
op ons bord. Nochtans biedt ook Oosterzele een boel lekkers die heel wat min-
der kilometers moet afleggen tot in onze keuken. De appel is misschien niet vol-
ledig symmetrisch en er hangt nog aarde aan de prei, maar de smaak is er niet
minder om!

Vijf goede redenen om mee te doen
• Energie besparen = geld besparen. Hoe minder energie je ver-

bruikt, hoe minder je zult moeten betalen op je energiefactuur. 
• Als deelnemer kun je sparen voor een leuk spaarproduct door

trouw je meterstanden in te vullen.
• Deelnemen aan de Energiejacht is gratis.
• Je krijgt massa’s nuttige tips en informatie over energiebespa-

ring en subsidies en premies.
• In een oogopslag zie je hoeveel energie jij en jouw groep

bespaarden.
Meer weten? Houd de volgende editie van deze infokrant in de
gaten.

Gezocht: 
mensen die een lagere 
energiefactuur willen   
Wil je geld sparen zonder moeite? Ga dan mee op Energiejacht.
Je wordt uitgedaagd om in vier maanden op jacht naar energievre-
ters te gaan.

Ook in Oosterzele is er een GROS actief.
Afgevaardigden van diverse organisaties
uit de gemeente die werken rond Noord-
Zuid pro ble matiek (bv. 11.11.11, Oxfam,
Broederlijk Delen, …) wonen de vergade-
ringen bij. Maar iedereen die zich bekom-

mert om deze materie - ook mensen die
geen lid zijn van een organisatie -  zijn van
harte welkom op de vergaderingen! Meer
weten over de GROS? Con tac teer dan
secretaris Hilde Van Hecke op tel. 09 363
99 36 of hilde.vanhecke@oosterzele.be

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) treedt op als
inspraak- en adviesorgaan bij het ontwikkelen van een gemeentelijk beleid inzake ont-
wikkelingssamenwerking. Deze raad geeft ook informatie, organiseert lezingen e.d. en
sensibiliseert de bevolking over Noord-Zuidproblematiek. Daarnaast geeft de GROS
ook financiële steun aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden. 

Wil je graag eens op pad gaan in het donker, maar
doe je dit liever niet alleen? Kom dan op zaterdag
15 oktober naar ‘de nacht van de duisternis’ in
Landskouter. We starten aan de kerk en volgen
oude en onverlichte voetwegen doorheen het land-
schap. Tijdens deze tocht laten we ons in vervoe-
ring brengen door duistere vertellingen, maken we
kennis met de dieren en de geluiden van de nacht
en hopen we op een aantal ‘bijzondere ontmoetin-
gen’.

Afsluiten met een natje en een droogje doen we in
het ‘IJzeren Hekken’ in de schaduw van de kerk.
Deelnemen is gratis, op voorhand reserveren is wel
verplicht. We vertrekken om 20 uur stipt ter hoog-
te van de Sint-Agathakerk. Kin de ren zijn welkom,
de wandeling gaat wel over onverharde paden en is
moeilijk toegankelijk voor kinderwagens.
Meer weten? Duurzaamheidsambtenaar Hilde Van
Hecke, 
tel. 09 362 99 36 - hilde.vanhecke@oosterzele.be

Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking: 

wat is het en wat doen ze?   

Feest mee met 
Oxfam Wereldwinkel Oos terzele!
Op zaterdag 15 oktober blaast Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele 20 kaarsjes uit! Van 14 tot 18 uur kan je mee-
vieren in zaal De Rots in Scheldewindeke. Naast een bar,
(h)eerlijke proeverijen, een nostalgische terugblik, kin-
deractiviteiten en veel sfeer zijn er workshops zoals
‘Arabisch voor dummies’, ‘Djembé voor beginners’,
Afrikaanse zang en zelfs (maar nog onder voorbehoud)
Afrikaans dans. Al deze workshops zijn kosteloos. Er is
geen voorkennis vereist, maar inschrijven is wel noodza-
kelijk. Je vindt meer info op  www.oww.be/oosterzele
Stationsstraat 9 in Scheldewindeke. Ter gelegenheid van
het jubileumfeest is de winkel de hele dag geopend.



Cultuur

Een begijnekop, een ponk of een kuuërlewirke.  Mee krot
en mot opéten, (kar)dz(j)as geven of  iemand zieëm on
den board smeiren. Woorden en uitdrukkingen in het
Oosterzeels dialect die je niet meer dagelijks hoort. Hoog
tijd om het echte Oosterzeels in kaart te brengen.
Verschillende werkgroepen in de deelgemeenten van
Oosterzele inventariseerden met professor Jo han
Taeldeman duizenden dialectwoorden en uitdrukkingen.

Het resultaat is het Oosterzeels diaclectwoordenboek dat
in december 2011 gepubliceerd wordt. Een 5 000 dialect-
woorden zijn geïnventariseerd en hier en daar voorzien
van beeldmateriaal. Een lijvig document dat het talig erf-
goed van het Land van Rode vastlegt.

Wil je dit boek in huis halen? Je kan intekenen op het
boek tot 14 november 2011. 
Kijk op www.erfgoedcelviersprong.be voor de verkoops-
voorwaarden of via 09 363 88 51.

Bij ons ze(gg)en 
ze da’ azuuë

Exodos Classique deel 2: 
Frank Heye en Paul Voet 
Op zaterdag 8 oktober snijden we het 2de gedeelte van het drieluik klassieke con-
certen aan. Solisten die avond zijn organist Frank Heye en trompettist Paul Voet.

Het concert vindt plaats in de St.-Agathakerk van Landskouter en start om 20 uur.
Deelnemen kost 8 euro en kaarten kunnen verkregen worden in de bib, het
gemeentehuis en via cultuur@oosterzele.be

Oberkirch: 20 jaar verbroedering
en Partnerschaft 
Dit jaar vieren we de 20ste verjaardag van de verbroedering met onze
Duitse zusterstad Oberkirch. Dat we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan,
spreekt voor zich.
De festiviteiten werden einde juli
ingezet met de organisatie van
heel geslaagde Oberkircher wijn -
avond in het erfgoedhuis in
Moortsele. Het verhaal kende een
vervolg op zaterdag 27 augustus.
Dan deed de Ober kircher
Chaotenband na een afwezigheid
van een aantal jaren opnieuw
Gijzenzele aan om net datzelfde te
doen wat ze de vorige keer ook al
deden: ambiance maken! 
Het laatste luik van de festiviteiten
vindt plaats in het weekend van 1
en 2 oktober. Dan zakt een officiële delegatie met o.a.
Oberbürgermeister Braun en de wijnprinses af naar Oosterzele voor

de formele viering van het jubileum. Op zondag
2 oktober zal het Hermann Görle zangkoor uit
Nussbach, dat deel uitmaakt van de delegatie,
een aperitiefconcert verzorgen in de
‘Groenbuiken feesttent’ op de markt van
Scheldewindeke. Het concert start om 10.30
uur en de toegang is gratis. De wijnprinses zal
een aantal Oberkircher wijnen presenteren,
evenals een speciale ‘jubileumsekt’. Deze jubi-
leumfles kan op zondagvoormiddag worden
aangekocht, maar kan bij uitbreiding nog tot
het einde van het jaar worden aangekocht in de
gemeentelijke bib.

De Groenbuiken organiseren die middag hun steakfestijn. Blijven eten
kan, maar op voorhand reserveren is wel noodzakelijk. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de leden van het Groenbuikencomité.
Meer info: www.oosterzele.be

Historisch overzicht van de contacten 
tussen Oosterzele en Oberkirch

• Weekend van 1 november 1985: Eerste contacten
met Oberkirch, samen met L. Busschaert, Marc
Van Der Linden, Herr Heiberger (oud-burge-
meester van Tiergarten), Willi Stächele en Frau
Weiss in Gasthof Lamm.

• Meerdere werkbezoeken aan Oberkirch volgden
(Cottenie + Blancquaert als vertaler) tussen 1985
en 1987, als voorbereiding op de verbroedering.

• Begin 1987: Goedkeuring door de gemeenteraad
van Oosterzele tot het opstarten van een verbroe-
dering met Oberkirch.

• 28 - 31 mei 1987: Eerste bezoek van Oberkirch aan
Oosterzele. Bezoek aan haven van Zee brugge en
aan de stad Brugge. Bezoek aan Gent. Bezoek aan
Oosterzele en aan de molenfeesten.

• 28 april - 1 mei 1988: Bezoek van drie Oosterzeelse
verenigingen aan Oberkirch nl. de Heemkring van
Moortsele, de V.V.V. Oosterzele en de Kulturele
Kring Land van Rhode.

• 5 tot 7 mei 1989: Bezoek van de gemeenteraad van
Oberkirch aan Oosterzele.

• 14 - 17 april 1990: Bezoek van de gemeenteraad van
Oosterzele aan Oberkirch.

• 6 - 8 oktober 1990: Bezoek van de Oosterzeelse
muziekschool aan Oberkirch.

• 23 - 27 juli 1991: Bezoek van W.T.C. Kogatrappers
aan Oberkirch.

• Weekend van 7 sept. 1991: Officiële verbroedering
in Oosterzele. Aanwezigheid van de blaaskappel
van Tiergarten.

• 21 - 23 februari 1992: Officiële verbroedering in
Oberkirch. Carnavalweekend in Oberkirch.

• Paasweekend 19 april 1992: bezoek van een delega-
tie jongeren aan Windo-Rock.

• 23 januari 1993: Wijndegustatie-avond in
Oosterzele met wijnen uit Oberkirch.

• 26 - 27 juli 1993: Bezoek van een delegatie uit
Oberkirch n.a.v. een ‘Partnerschaftstour’
Oosterzele - Haverfordwest - Draveil.

• November 1993: Een delegatie van Oosterzele
gaat naar Oberkirch ter presentatie van een aantal
Belgische kazen en bieren.

• Paasweekend 1994: een delegatie van 20 jongeren
uit Oberkirch brengt een bezoek aan 

Windo-Rock.
• 5 - 8 mei 1995: Op uitnodiging van de stad
Oberkirch gaat een delegatie van Oosterzele naar
Oberkirch in het teken van ‘50 jaar vrede en vrij-
heid’. Aanplant van een linde op de marktplaats.

• 3 - 5 november 1995: Kiwanis Oosterzele brengt
een bezoek aan Oberkirch.

• 18 - 20 april 1996: Studiebezoek van de
Oberkirchse gemeenteraad aan Oosterzele.

• 6 - 8 december 1996: Een delegatie van de
Oosterzeelse fanfares + echtpaar Cottenie gaat
naar Oberkirch om het programma van de Zwarte
Woudavond voor te bereiden.

• Begin maart 1997: Europese Week in Oosterzele.
Een delegatie van 120 personen uit Stadelhofen
komt voor een weekend naar Oosterzele waar ze
op 8 maart de Zwarte Woudavond verzorgen.

• 8 - 11 mei 1997: Oosterzele gaat met een delegatie
van 55 personen op bezoek naar de partnerstad
Oberkirch.

• 19 - 21 juni 1998: bezoek Oosterzeelse gemeen-
teambtenaren aan Oberkirch.

• 29 - 30 mei 1999: bezoek van de ‘Blaskapelle van
Nussbach’ aan Oosterzele.

• 19 - 20 juli 2002: Oberkirch: officiële herdenking
van 10 jaar verbroedering.

• 21 - 22 december 2002: Oosterzele: officiële her-
denking van 10 jaar verbroedering.

Boedapest is een stad waar oud en
nieuw elkaar ontmoeten en in har-
monie samengaan. Het rijke architec-
turale verleden maakt van de stad
een attractie op zich, maar ook van-
daag nog is het ontwikkelingsproces
van de stad allesbehalve voltooid. De
stad ligt op beide oevers van de
Donau en wordt niet voor niets de

koningin van de rivier genoemd. De
stad heeft haar traditionele charmes
die een bezoek meer dan de moeite
waard maken. 

Argentinië is het meest Europees
aandoende land van Zuid-Amerika.
De hoofdstad Buenos Aires is de toe-
gangspoort tot het land van de sensu-

ele tango en de stoere ‘gauchos’. Het
is ook het land van de ongepolijste
natuur, het ruige Patagonië en het
‘einde van de wereld’ op Vuurland. 
In dit immens grote land vol contras-
ten kan je op vele verschillende wij-
zen en plekken genieten. 
Heb je interesse om deel te nemen
aan een van deze trips, laat het dan
weten aan dienst Cultuur via tel. 09
363 99 50 of cultuur@oosterzele.be

Ook in 2012  gaan we erop uit!
In 2012 richten we in het voorjaar (juni)  het steven op de culturele hoofdstad
Boedapest en Argentinië in het late najaar (december).

Het beschermcomité omvat vijf werkgroe-
pen die geleid worden door een coördina-
tor. 
Vier werkgroepen hebben een specifieke
opdracht:
• Kapellen en kapelletjes 
• Gebouwen (kerken, scholen, industriële

gebouwen, bunkers, …), dorpszichten 
• Molens (wind- en watermolens)
• Waardevolle landschappen, waardevolle

bomen en trage wegen.

Één werkgroep heeft een meer onder-
steunende opdracht:
• Inventariseren en digitaliseren van

onroerend erfgoed 
Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren,
zoekt het beschermcomité nog geënga-
geerde personen die zich interesseren
voor alles wat onroerend erfgoed te
maken heeft. Omdat het beschermcomité
op dit moment uitsluitend uit mannen
bestaat, is dit ook een warme oproep naar
de vrouwelijke Oosterzeelse bevolking.
Weet jij meer over landschappen, funerair
erfgoed, … en zie je het wel zitten om jouw
kennis te delen en om de handen uit de
mouwen te steken? Laat het dan zeker
weten aan de secretaris van het bescherm-
comité Klaas Van Cauwenberge via tel. 09

363 99 51 of klaas.vancauwenberge@oos-
terzele.be. Je leest er ook meer over op de
gloednieuwe website www.erfgoedooster-
zele.be
Ben je benieuwd naar wat het beschermco-
mité al realiseerde? Kom dan zeker eens
langs op zaterdag 8 oktober voor het
inwandelen van de kapellekesroute (meer
info op de website). 

Het Beschermcomité Onroerend erfgoed en Landschappen 
Sinds 26 mei 2010 is Oosterzele een adviesraad rijker nl. het Beschermcomité Onroerend
erfgoed en Landschappen. Het beschermcomité ‘ontfermt’ zich over de gemeentelijke
monumenten (de molens, kerken, ….) maar ook over het ander onroerend erfgoed dat
bepalend is voor het uitzicht van onze gemeente. Denk maar aan de zogenaamde land-
schaps- of dorpsgezichtbepalende elementen (een gevelrij, een typische woning, de voor
onze regio typerende kleine landschapselementen zoals knotrijen, een kapel, een boom,
een haagkant, …). Het beschermcomité wil die zaken inventariseren en zo een bijdrage
leveren tot de bescherming, de ontsluiting, het onderhoud en restauratie ervan.
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Burgerzaken
Vanuit je luie zetel …

De computer en digitale toepas -
singen zijn niet meer weg te denken
uit onze maatschappij. Ook de
dienstverlening is in grote mate gedi-
gitaliseerd. Veel attesten, verklarin-
gen, uittreksels en bewijzen kan je via
je computer aanvragen. Om iets aan
te vragen, volstaat het dikwijls om een
digitaal formulier in te vullen of een
berichtje te sturen. Om het op te
halen is één verplaatsing dan vol-
doende als het intussen al niet in de
brievenbus is gevallen.

Om dat voor mekaar te krijgen is het
digitaal loket een handig in stru ment
gebleken. Je vindt het op de hoofdpa-
gina van www.oosterzele.be. Wie
overweg kan met een kaartlezer en
zijn elektronische identiteitskaart is
in het voordeel.
De online overheidsdienst my.belgi-
um.be stelt de gebruiker in staat om
onmiddellijk zijn persoonlijk dossier

in het rijksregister te raadplegen.
Bovendien worden een uitreksel uit
het bevolkingsregister, een getuig-
schrift van inschrijving bij de
gemeente, een uittreksel met samen-
stelling van het gezin, een bewijs van
leven of van nationaliteit en een
getuigschrift van verblijf onmiddellijk
ter beschikking gesteld. Daarvoor
hoef je dan niet meer langs het
gemeentehuis te passeren.
Het is op dat adres ook mogelijk om
je belastingaangifte te doen, je pen-
sioendossier te volgen, treintickets en
dienstencheques te bestellen, aangif-
te te doen van kleine criminaliteit of
je energieverbruik te berekenen. 
Informatie over successierechten,
gezondheidszorg, huurprijzen, ver-
keer en ondernemingen zijn langs
die weg ook op te sporen.
Probeer het eens uit op:

www.oosterzele.be
http://my.belgium.be

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 8.45 tot 12.30 u. en 13 tot 20 u.
dinsdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

woensdag 8.30 tot 12.30 u.
donderdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.

vrijdag 8.30 tot 12.30 u. en 13 tot 16.30 u.
OCMW

Gootje 2, 
tel.: 09 362 40 30 • fax: 09 363 04 35

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot
12 uur; op dinsdag ook van 17 tot 19 uur

Containerpark
Lange Ambachtstraat 38

9860 Oosterzele • tel.: 053 85 85 64
Open

Maandag: 13 tot 19 uur
Dinsdag en vrijdag: gesloten

Woensdag en donderdag: 13 tot 19 uur
Zaterdag: 9 tot 16 uur

Oproepnummer grof vuil
tel.: 053 85 85 45

Belbus

tel.: 09 210 94 94 
Noodnummer dokters

tel.:09 298 14 18 

Deze krant

Verantwoordelijke uitgever
Gemeentebestuur Oosterzele

Johan Van Durme,
burgemeester, bevoegd voor informatie

Dorp 1 - 9860 Oosterzele
Coördinator

Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder

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

Vormgeving & productie
Vormgevingsbureau JM - Oosterzele

Zorgraad
Infonamiddag valpreventie
Wist je dat …
• 1 op de 3 van de 65-plussers min-
stens 1 keer per jaar valt?
• een oudere meer kans heeft op val-
len dan een auto-ongeval?
• er elke vier minuten een 55-plusser
een ernstige val maakt?
• bij 75-plussers vallen de belangrijk-
ste doodsoorzaak is?
• vrouwen ouder dan 65 jaar dubbel
zo vaak vallen als mannen?

Deze cijfers m.b.t. de valincidenten

zijn verontrustend. Daarom organise-
ren de Zorgraad en het Rode Kruis-
Vlaanderen, afdeling Oosterzele een
infonamiddag rond valpreventie.
Deze infonamiddag vindt plaats op
dinsdag 18 oktober van 14.30 tot 17
uur in zaal De Rots (Marktplein
Scheldewindeke). 
De toegang is gratis, inschrijven
noodzakelijk voor maandag 10 okto-
ber bij Kris Van der Eecken via tel. 09
362 06 56 of kris.vandereecken@sky-
net.be

Milieu
Stoffen draagtassen
Tijdens de afgelopen juli-kermis in
Scheldewindeke deelden de Win -
deekse Groenbuiken stoffen draag-
tassen uit aan de bezoekers van de
markt/braderie; dit in het teken van
65 jaar Markt Scheldewindeke. De

bedoeling was niet alleen om de 65
jaar in de kijker te zetten, maar ook
om de herbruikbare stoffen tas als
milieuvriendelijke alternatief voor de
plastieken boodschappentas te pro-
moten.

Jeugd
De activiteiten voor de 
herfstvakantie komen eraan …

Deze zomer iets verloren?

Inschrijven voor sportkampen, grab-
belpas en swap kan vanaf zaterdag 15
oktober van 9 tot 10 uur in het
gemeentehuis. De activiteiten van de
herfstvakantie, zowel sportkampen
als grabbelpas en swap, zijn niet zo
druk bezet als de activiteiten van
andere vakanties. Kan je er om 9 uur
niet geraken? Kom gerust om 9.45
uur nog langs. De wachtrijen zijn dan
ook een stuk minder lang.

Alle vakantie-initiatieven voor kinde-
ren worden gebundeld in één vrije -
tijdsbrochure. De brochure wordt
verdeeld via de Oosterzeelse lagere
scholen en kan je ook raadplegen op
www.oosterzele.be.
Na 15 oktober kan er nog ingeschre-
ven worden in de sporthal (tijdens de
reguliere openingsuren) voor de acti-
viteiten die nog niet volzet zijn .

Ben je afgelopen zomervakantie iets
kwijt geraakt tijdens de speelplein-
werking, een sportkamp of de buiten-
schoolse kinderopvang? Alle verlo-
ren voorwerpen worden nog tot

zaterdag 15 oktober a.s. bewaard in
de sporthal. 
Na die datum worden de niet-afge-
haalde spullen aan Oxfam geschon-
ken. 

Dag van de onthaalouder
Alle onthaalouders, kinderverzorg -
(st)ers in crèches en begeleid(st)ers
in de kinderopvang worden op 12
oktober in de bloemetjes gezet. Het
Lokaal Overleg Kinderopvang
(LOK) bedankt langs deze weg alle

mensen die met veel warmte en inzet
kinderen opvangen.

Wordt jouw kind ook liefdevol opge-
vangen? Schrijf dan net zoals het
LOK 12 oktober alvast in je agenda.

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 elk jaar
opnieuw (soms ernstige) verkeersongevallen gebeuren. 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 - transporteur
• Waarschuwen: indien er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken.

Dit kan door waarschuwingsborden te plaatsen. 
• Reinigen: een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden schoongemaakt.

Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor je veiligheid is
het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dra-
gen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer. 

Tips voor de andere weggebruikers 
• In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op

de openbare wegen dan anders. Breng begrip op voor de landbouwers die
hun oogst moeten binnen halen en hou rekening met het extra verkeer dat
hierdoor ontstaat. Een beetje hoffelijkheid kan wonderen doen. 

• Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbe-
drijven en/of velden. Pas je snelheid aan! 

• Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze
schoon te maken. Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden. 

Veiligheid
Modder op de weg 
= gevaar op de weg

In zitting van 28 september keurde de Oosterzeelse gemeenteraad het ontwerp
voor de renovatie aan gemeenschapscentrum (GC) ’t IJzeren Hekken in
Landskouter goed. Het bestaande schoolgebouw zal uitgebreid worden met
een ontmoetingszaal waardoor een 100-tal personen zal kunnen genieten van
activiteiten die er georganiseerd zullen worden. Verder zal er ook ruimte zijn
voor een uitgeruste keuken en een nieuw sanitair blok. Het nieuwe GC zal ook
uitgerust worden met moderne apparatuur zoals een vaste beamer, projectie-
scherm, internet, … Dat laat toe dat Oosterzeelse verenigingen de ruimte kun-
nen gebruiken voor infoavonden, vergaderingen,
… Ook privé-personen kunnen deze ruimte
gebruiken voor bv. het organiseren
van een communiefeest e.d.

Architect Johan Lateur en studiebureau Stabitec bereidden het ontwerp voor.
De Gemeente re ser veert 750 000 euro voor deze realisatie.
Het huidige toegangshekken zal geïntegreerd worden in de buitenaanleg. Eind
2012 zal de zaal gebruiksklaar zijn. Wie dat wil, kan steeds terecht bij departe-
ment Infrastructuur om de plannen in te kijken. 

Op dinsdag 13 september ging de eerste fase voor de aanleg van het fietspad
langs de spoorlijn Geraardsbergen - Gent van start. Een eerste fase wordt afge-
werkt tussen de parking van het station Scheldewindeke en de Roosbroekstraat.
Tot het einde van de werken - gepland einde oktober - kunnen voetgangers en
fietsers het aanwezige pad niet meer gebruiken.
De start van deze werken betekent een eerste succes in een jarenlange strijd. Nu
nog ondervindt het gemeentebestuur moeilijkheden om het hele traject te
laten uitvoeren.
Aansluitend op deze eerste fase wordt ook het gedeelte tussen de stopplaats
Balegem-Zuid en de spoorwegovergang Walzegem aangepakt. Het gemeente-
bestuur hoopt dat het realiseren van deze twee fases een doorbraak kan beteke-
nen om het volledige traject snel te kunnen uitvoeren.
Meer info? departement Infrastructuur - cel Mobiliteit: Henky Martens - tel. 09
363 99 31 - henky.martens@oosterzele.be

Werken GC  IJzeren Hekken
Landskouter kunnen starten 

Infrastructuur

Fietspad langs spoorlijn
Geraardsbergen - Gent


