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Verkiezingen op 14 oktober

Onthaalouder worden? zie pagina 3 Vorming
IN DE BIB ... zie pagina 2

Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus

om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. 

Wat als ik niet kan gaan stemmen?

Als je op de dag van de verkiezingen niet kunt gaan stem-

men omdat je om privéredenen tijdelijk in het buitenland

verblijft, kun je aan een andere gemeenteraadskiezer een

volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen. Je

moet dit verblijf in het buitenland staven met de nodige

bewijsstukken. Als je die bewijsstukken niet kan voorleg-

gen, kan je een attest verkrijgen op grond van een verkla-

ring op erewoord. Dit attest van tijdelijk verblijf in het bui-

tenland moet mee ondertekend worden door de burge-

meester van je woonplaats. 

De persoon die de volmacht krijgt, moet op de dag van de

verkiezingen volgende documenten meebrengen:

• het volmachtformulier,

• de eigen identiteitskaart,

• de eigen oproepingsbrief,

• jouw oproepingsbrief,

• attest volmacht aan een andere kiezer.

De formulieren vind je op de gemeentelijke website:

http://www.oosterzele.be/Wonen/Burgerzaken/Verkiezi

ngen.aspx

Wanneer krijg ik mijn oproepingskaart?

Voor 29 september 2012 zal je een oproepingskaart ont-

vangen om te gaan stemmen. Je zal merken dat er een uur

vermeld staat waarop je bij voorkeur kan gaan stemmen

zodat lange wachtrijen vermeden kunnen worden.

Als je geen kaart ontvangen hebt of die verloren bent, kan

je met voorlegging van je identiteitskaart een duplicaat

krijgen bij de dienst Bevolking. Wie zijn identiteitskaart

zou verloren zijn kan daar ook - met een pasfoto - terecht

voor een voorlopig document om rechtsgeldig te kunnen

stemmen.

Personen met een beperking zullen speciale parkeerplaat-

sen in de buurt van de stemlokalen kunnen gebruiken.

Bredere stemhokjes geven ook gemakkelijker toegang aan

rolstoelgebruikers om te gaan stemmen.

Meer info?

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht

op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite

van de Vlaamse overheid. Heb je nog vragen, dan kan je

een e-mail sturen naar info@vlaanderenkiest.be of gratis

bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

Dienst Burgerzaken is bereikbaar op 09 363 99 20 

of burgerlijke.stand@oosterzele.be.

Brochure ‘Kies-keurig 2012’ van Toemeka vzw 
informeert je over de verkiezingen
Vind je politiek en verkiezingen soms moeilijk te volgen en te

begrijpen? Vraag je je wel eens af waar het in verkiezingen nu

eigenlijk over gaat? Al die info vind je in de brochure ‘Kies-

keurig 2012’ van Toemeka vzw.  Je kan de brochure bestellen

bij Toemeka vzw, www.toemeka.be - kostprijs: 1,5 euro.
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Om een oplossing te vinden voor de huidige problematiek van zonevreemde
bedrijven in de gemeente zal Solva (intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie) voor de Gemeente
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven maken. Dit
RUP heeft tot doel rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die vandaag zone-
vreemd gelegen zijn of dit kunnen worden door uitbreiding. 

Zonevreemd? Een bedrijf is zonevreemd wanneer het niet gelegen is in een
daartoe bestemde zone op het gewestplan. Het betekent niet dat het bedrijf op
zijn huidige locatie niet gewenst is.

Bedrijven die vrezen dat ze zonevreemd zijn of die uitbreidingsplannen hebben
waardoor ze mogelijks zonevreemd kunnen worden, kunnen contact opnemen
met dienst Grondgebiedszaken via tel. 09 362 50 09.

De Groenweg heeft nu een nieuwe wegbedekking in asfalt met twee verkeers-
plateaus t.h.v. de Vinkemolenstraat & de Patrijzenstraat. Er zijn nieuwe brede
voetpaden aangelegd die op verschillende plaatsen van de rijweg gescheiden
worden door een haagje. Het bestuur sloot met De Leefschool een overeen-
komst om op eigen terrein een parkeerzone voor de leerkrachten en een stand-
plaats voor de schoolbus (1) aan te leggen. Vanaf maart 2013 wordt dit project
vervolgd met de heraanleg van voetpaden op Dorp en Keiberg.

Ook in de Heistraat en de Houtemstraat zijn de werken afgerond. De Heistraat
heeft nu fietssuggestiestroken (2) en de Houtemstraat een gekleurde asfaltlaag
voor de fietspaden. De voetpaden werden er opnieuw aangelegd, samen met
een nieuwe wegbedekking met ruimte voor groen. In het eerste deel van
Scheurbroek werden de rioleringswerken afgerond. De Gemeente zal nu een
aanvraag indienen om ook in het tweede deel van de straat de riolering aan te
passen. Momenteel krijgt de Lem ber gestraat nieuwe voetpaden. Vermoedelijk
zullen deze werken begin oktober afgewerkt zijn. Daarna wordt t.h.v. de spoor-
wegovergang een parking voor een vijftal wagens en een vrachtwagen aange-
legd. Ook Wal ze gem kreeg nieuwe voetpaden.

Oefenterrein voor leerling-autobestuurders
Leerling-autobestuurders kunnen vanaf nu hun rijvaardigheden oefenen op
het oefenterrein achteraan de stationsparking van Schel de windeke. Op het
oefenterrein kunnen zij twee manoeuvres aanleren: de keerbeweging naar links
en rechts en het parkeren in beide richtingen. Leer je (binnenkort) met de
auto rijden, dan kan je op dit terrein oefenen zonder je op de openbare weg te
moeten begeven.

Ruimtelijke ordening

Zonevreemd bedrijf?

Infrastructuur
Wegenwerken

Burgerzaken
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Week van het bos van 14 tot en met 21 oktober
Op zondag 14 oktober vindt in het Aelmoeseneiebos in Landskouter een initiatief plaats in het kader van de
week van het bos. De pas opgerichte Bosgidsen t’Aelmoes zullen er deelnemers op een bevattelijke en geani-
meerde wijze inwijden in het groots ecologisch belang van dood hout in onze bossen. (bosgidsen t’Aelmoes
is tot stand gekomen in samenwerking met het Labo voor Bos&Natuur van de Universiteit Gent en met Bos+)

Dood hout, begin van nieuw leven ...
Dood hout is van groot belang
voor een evenwichtige ecologie in
het bos. Waarom dat zo is, kom je
te weten als je op zondagnamid-
dag 14 oktober een bezoekje
brengt aan het Aelmoeseneiebos
in Gontrole/Landskouter. Je ver-
trekt in kleine groepjes tussen 14
uur en 15 uur. De wandeling
duurt ongeveer 2 uur.

Tijdens de wandeling vertellen
de Bosgidsen t’Aelmoes hun ver-
haal. Je komt meer te weten over
de opbouw van een boom, het
belang van paddestoelen en het
nut van vleermuizen, spechten en
kriebelbeestjes. 
Nieuwsgierig? Kom met klein en
groot, jong en wat ouder, man en
vrouw naar de parking van het
‘Labo voor Bos&Natuur’, Ge raards -

 bergse steenweg 267 in Gontrode.
Op het einde van de namiddag kan
je bij een lekker drankje verder filo-
soferen over wat je gehoord en
gezien hebt. Hoge hakken of
mooi blinkende schoenen zijn af
te raden. Spor tief schoeisel daar-
entegen is een  must.
Meer inlichtingen bij 
Lieve Van Acker, 0498 739 885 
of lievevanacker@hotmail.com

DOO en PWA en dienst Groenonderhoud verhuisd!
Sinds 5 september is het kantoor van PWA-DOO opnieuw gevestigd in de Lange Ambachtstraat
42, 9860 Oosterzele. De telefoonnummers zijn gewijzigd! Ook de dienst Groenonderhoud ver-
huisde naar het zelfde adres. Zij zijn telefonisch te bereiken op 09 363 76 51.
VZW Dienstenonderneming/PWA Oosterzele
Lange Ambachtstraat 42, 9860 Oosterzele
09 363 76 56 (DOO)
09 363 76 52 (PWA)
09 363 76 54 (fax DOO-PWA)
info@do-oosterzele.be
info@pwa-oosterzele.be

Openingsuren Dienstenonderneming:
Maandag 8.45-12.30 uur/13-18.30 uur
Dinsdag 8.30-12.30 uur/op afspraak
Woensdag 8.30-12 uur
Donderdag 8.30-12.30 uur/13-16.30 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur/13-16.30 uur



Computergewenning in de bib
Info en inschrijving:
tanja.vlaemynck@oosterzele.be
of 09 362 81 1

In de bib kan iedereen gratis compu-
tergewenning volgen, in kleine
groepjes, met de nadruk op prakti-
sche oefeningen: omgaan met muis
en klavier, windows, word, internet, e-
mail, powerpoint, foto's op je pc,
Facebook, Skype en YouTube.
Elke workshop duurt 2,5 uur. De
workshops worden gegeven op maan-
dagnamiddag en op donderdagvoor-
middag. 
Voorwaarde om deel te nemen: lid
zijn van de bib. Je kan je gratis lid
maken met je eID.
De vaardigheden die je opdoet in
deze workshops kan je gebruiken als
opstapje naar een uitgebreide cursus.
Veel senioren die een workshop in de
bib volgden, hebben zich ingeschre-
ven voor een cursus van De
Avondschool. Schrijf je nu in en start
in september!

Vorming in de bib i.s.m. 
Vormingplus Gent-Eeklo

Inschrijven bij Vormingplus,
Volkshogeschool Gent-Eeklo -
info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
09 224 22 65
Vermeld je naam en het codenummer
van de cursus

Omgaan met hooggevoeligheid
Hoog Sensitieve Personen, zijn
gevoeliger dan gemiddeld voor stem-
mingen van anderen, voor licht, geu-
ren, geluiden en drukte. In deze
lezing, voor hooggevoelige mensen
en voor diegenen die meer hierover
willen weten, krijg je informatie over
wat hooggevoeligheid is en hoe je er
bewuster mee kan omgaan. I.s.m.
HSP Vlaanderen.
Wanneer: dinsdag 2 oktober 2012
(9.30 - 12 uur)

Waar: Bibliotheek Oosterzele,
Stations straat 13, 9860 Oosterzele
Prijs: 8 euro (4 euro voor  inwoners
van Oosterzele)
Code: 12187

Rouwen, hoe doe je dat? 
Als het rouw rumoer is verstomd
We staan stil bij die verschillende
rouwtaken om ze toe te passen in ons
leven. Rouwen is een proces, vraagt
veel geduld én is langzaam werken.
Elk rouwproces is uniek. I.s.m. PRH
Wanneer: woensdagen 3, 10, 24 okto-
ber 2012 (19.30 - 22.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12188

Actief kunstkijken. Een inwijding en
een bezoek aan het Museum voor
Schone Kunsten in Gent.
Vanuit kijken en vergelijken verken-
nen we het maakwerk en de inhoud
van een aantal kunstwerken (moder-
ne en hedendaagse kunst). We zoe-
ken naar betekenissen en de relatie
tot hun tijd. Ontdek een kader om
‘zelf’ te spreken over kunst. Nadien
bezoek je begeleid de museumcollec-
tie van het MSK.
Wanneer: dinsdag 17 oktober 2012
(19.30 - 22 uur) + zaterdag 20 okto-
ber 2012 (10 -12.30 uur)
Waar: Bibliotheek Oosterzele,
Stationsstraat 13, 9860 Oosterzele
Museumbezoek: om 9.50 uur aan de
ingang van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Citadelpark,
9000 Gent 
Prijs: 20 euro (museumticket inbe-
grepen)
Code: 12189

Heb je ook een neus voor antiek?
Wie antiek wenst aan te kopen of te
verkopen wordt automatisch met een
aantal vragen geconfronteerd! Haal
je waardevolste voorwerp boven en
leg het voor aan de expert. We sluiten
af met een ‘kitsh of kunst’-ronde.
Wanneer: dinsdagen 6, 13 en 20
november 2012 (19.30 - 22 uur) 

Waar:
Erfgoedhuis,
Zaal De Ganck, Sint-Antoniusplein 10,
9860 Oosterzele
Prijs: 36 euro
Code: 12190

Hooggevoeligheid, vermoeidheid 
en zelfzorg
Vele hooggevoelige mensen hebben
last van een matig tot ernstig energie-
tekort tot zelfs stressgerelateerde aan-
doeningen zoals burn-out, CVS,
fibromyalgie en depressie. We probe-
ren samen een antwoord te vinden
op tal vragen die hieraan gerelateerd
zijn. We gaan ook aan de slag met
oefeningen. I.s.m. HSP Vlaanderen
Wanneer: woensdagen 7, 14 en 21
november 2012 (9.30 - 12 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10, 9860
Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12191

Ik ben goed genoeg. Een exploratie
van wie ik ben, en hoe ik me toon
Wil je van jezelf leren houden zoals je
bent? Wil je meer zicht krijgen op wat
je hindert om je ‘goed genoeg’ te
kunnen voelen? Via creatieve oefe-
ningen ontdek je in deze cursus het
antwoord op deze vragen. I.s.m. PRH
Wanneer: dinsdagen 13, 20, 27
november 2012 (9.30 - 12.30 uur)
Waar: Erfgoedhuis, zaal De Ganck,
Sint-Antoniusplein 10,
9860 Oosterzele
Prijs: 45 euro (teksten inbegrepen)
Code: 12192________________________________
Breisalon in de bib
Het breisalon vindt plaats elke 3de
woensdag van de maand van 15 tot 17
uur. Deskundige breisters staan je
met raad en daad bij. 
Organisatie: de bib i.s.m. KVLV
Scheldewindeke.
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Stratenplan in alle bussen

Midden september viel bij iede-
re inwoner een stratenplan in
de bus. Dit nieuwe plan is een
realisatie van de Gemeentelijke
Raad voor Lokale Economie
i.s.m. het gemeentebestuur. Op
het plan vind je alle actuele stra-
ten, overzicht van de handelaars
die adverteerden, een aandui-
ding van de openbare diensten
waar je misschien eens op be -
zoek moet ... Wie een bijko-
mend exemplaar van het plan
wil, kan daarvoor terecht bij de
deelnemende handelaars of aan
de ba lie van het gemeentehuis.

Bibliotheekweek
van 20 tot 28 oktober 2012 
‘Wie wordt de Bibste van het land?’ is
de naam van de campagne, en roept
de sfeer van een sprookjeswereld op

waar gedroomd en gewenst kan wor-
den.
Hoe vind jij dat de bib mag evolueren
de komende jaren? Wat verwacht jij
van de bib? Wat moet er blijven, wat
mag er veranderen, waar droom je
van? 
Geef het briefje met jouw dromen
voor de Oosterzeelse bib af aan de
balie.
Je kan ons ook online je dromen
laten weten via de Vlaamse online
ideeënbox www.bibstevanhetland.be.
Daar kan je tips en ideeën voor de
Oosterzeelse bib aan toevoegen. 
Wie het beste idee voor de bib levert,
wint een smartphone! De winnaar
mag zijn prijs in ontvangst nemen op
de openingsavond op 19 oktober
2012.

Friedl’ Lesage en 
Tuur Florizoone in de bib
Zaterdag 20 oktober 2012 is de officiële start van de Bibliotheekweek. Onze
bib begint er een dagje vroeger aan met de traditionele openingsavond op
vrijdag 19 oktober 2012.
Centrale gast is radiopresentatrice Friedl’ Lesage die geïnterviewd wordt
door Kris Baert. Friedl’ Lesage is bekend van het Radio 1- programma 'Je
boekenkast zegt wie je bent' op zondagochtend. Friedl’ Lesage praat er met
interessante mensen over de boeken die hun leven hebben beïnvloed.
Kris Baert is niet onder één hoedje te vangen: hij is sportjournalist, Radio 2
reporter, zanger, en is actief sporter én voetbal-en wielerfreak. En ook een
uitstekend interviewer.
De avond wordt muzikaal ondersteund door Tuur Florizoone, bekend
accordeonist en componist (‘Aanrijding in Moscou’). Melancholische, een-
voudige melodietjes die de aanzet zijn voor een breed palet aan emoties en
kleuren, zijn Tuurs kracht. Graag vooraf inschrijven.
Info: Bibliotheek Oosterzele - Stationsstraat 13 - 9860 Oosterzele - 09 362 81 17 -
bibliotheek@oosterzele.be - www.biboosterzele.be

Wekelijks voorleesuurtje
Elke zaterdag, van 10.30 tot 11.30 uur, komen de mooiste, gekste, leukste, …
verhalen op je af. Het hele jaar lang, met uitzondering van de maanden juli en
augustus. (Vanaf 4 jaar)

Voorlezen in de bib 

Zaklampen in de bib
Een spannende voorleesavond voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar
… woensdag 31 oktober 2012 - 19.30 tot 21 uur

VORMING

Bibliotheek Oosterzele
Stationsstraat 13, Scheldewindeke,

tel. 09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be
www.biboosterzele.be

Oosterzeelse publiceert kookboek
Lannoo Uitgeverij en Christine Van Imschoot (Oosterzele) brachten het kook-
boek ‘Food & the city’ uit. In het boek verklapt ze de meest verrassende en leuk-
ste food shopping adresjes en neemt ze je mee naar acht bruisende steden:
Londen, Parijs,New York, Rome, Amsterdam, Turijn, Gent en Brussel. Christine
is een echte foodie. Ze behaalde een diploma patisserie en volgt nu een profes-
sionele koksopleiding. Christine geeft zuiders geïnspireerde kooklessen in de
kookstudio bij haar thuis en houdt een blog bij over food shopping. De voor-
stelling van ‘Food and the city’ vond begin september plaats in GC De Kluize.

Erfgoeddag 2013: lezing op 15 oktober a.s.
In het kader van Erfgoeddag 2013, die plaatsvindt op 21 april, organiseert erfgoedcel Viersprong, Land van Rode,
een lezing over het werk SLIDING TIME van kunstenaar Walter Verdin. De video-installatie is gebaseerd op De
Kruisafneming  van de Vlaamse meester Rogier Van
der Weyden en was te zien op de overzichtstentoon-
stelling van Rogier Van der Weyden in Museum M
in Leuven (2009).
De lezing vindt plaats in het Erfgoedhuis, Sint-An -
to nius plein 10 in Moortsele op maandag 15 okto-
ber om 19.30 uur. 

Inschrijven kan via info@4sprong.be
of 09 363 88 51.

Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou?
Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag, een pro-
bleem: ze kunnen ons anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. We
zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Elk contact
via e-mail, chat, forum en telefoon is gratis en anoniem.

Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. 
Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar nieuwe
geëngageerde vrijwilligers om nog meer kinderen en jon-
geren een luisterend oor te bieden. 

Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor een info-
avond in jouw buurt via www.awel.be/word-vrijwilliger! 

Wil je meer info over vrijwilligerswerk bij Awel of heb je
nog vragen? Contacteer ons dan vrijblijvend via
info@awel.be of 02 534 37 43. 
Graag tot binnenkort!

ONS DORP dankt Oosterzele!
Na de filmvoorstellingen van Ons Dorp in GC De Kluize, ontving het team
heel wat positieve reacties.
Jo Demeyere: “Ik kan werkelijk niet geloven dat
dit acteurs zijn die voor de eerste keer voor de lens
staan. Schitterend!”
Will Ferdy: “De kwaliteit van de opnames, de mon-
tage en de klank zijn werkelijk zeer geslaagd. Ook de
inhoud van de film is bijzonder meegevallen. We
hebben ons kostelijk geamuseerd, weliswaar dankzij
de onderschriften. Het Oosterzeels is een leuk dialect,
maar niet altijd verstaanbaar!”
Voor wie de voorstellingen niet kon bijwonen, wordt een dvd (12 euro) uit-
gebracht. Vanaf 1 oktober zal - in beperkte oplage - de dvd verkrijgbaar zijn
aan de balie van GC De Kluize (Sportstraat 3). Je kan de dvd ook bestellen
via e-mail naar marjolein.despiegeleire@oosterzele.be
of door te bellen naar 09 363 83 30. 



Onthaalouder worden?
Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professione-
le uitdaging? Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling
te beslissen? Heb je er al eens over nagedacht om onthaalouder te worden?
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 succes 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 beschikken.
• Als je de opvang in je eigen woning inricht, 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 ontwik-

keling 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.

Meer info?
Je kunt voor alle info en vragen terecht bij de verantwoordelijken van de
dienst voor onthaalouders van het OCMW Oosterzele - Gootje 2 in
Balegem.
- Eveline Schepens: 09 363 88 94 - eveline.schepens@ocmwoosterzele.be
- Wendy Van hooland: 09 363 88 96 - wendy.vanhooland@ocmwoosterze-
le.be - www.ocmwoosterzele.be

Dienst Gezinszorg helpt je verder
Het OCMW stelt gediplomeerde verzorgenden ter beschikking die je kun-
nen helpen bij volgende taken: 
• Persoonsverzorging: dagelijks toilet, hulp bij het aan- en uitkleden, haar-

en baardverzorging, EHBO … 
• sociale en morele ondersteuning: hulp bij administratieve handelingen,

verwerking emotionele problemen, rouw, ondersteuning bij de verzor-
ging en opvoeding van de kinderen … 

• huishoudelijke taken: maaltijden bereiden, boodschappen doen, was en
strijk, bedden opmaken en verschonen …

Het inschakelen van een verzorgende moet echter niet steeds gebeuren na
een ziekenhuisopname. Ook wanneer je zelf aanvoelt dat je meer hulp kan
gebruiken, kan je bij ons terecht. Jijzelf of een van je gezinsleden kan contact
opnemen met dienst Gezinszorg - Rita Van Caelenberg via tel. 09 363 88 95.
De dienst zal dan samen met jou de hulpverlening uitstippelen die voor jou
het best aangewezen is. Als hulpvrager betaal je een bedrag per uur afhanke-
lijk van de gezinssamenstelling en van het maandelijks netto inkomen.

Activiteitenkalender Oosterzele actief …

Gezinsbond afdeling Scheldewindeke
> vanaf maandag 17 september - 20 tot 21 uur:
reeks yogalessen met Didier De Bock - in sport-
hal De Kluize (spiegelzaaltje); lessen op 24/9, 1,
8, 15, 22 oktober en 5, 12, 19, 26 november en 3
december. Zorg voor gemakkelijke kledij en bad-
handdoek of dekentje
Prijs: reeks van 10 lessen - leden 35 euro, niet-
leden 40 euro
Info: Hilda Van den Berghe tel. 09 362 66 65 -
hildavandenberghe@hotmail.com

Gezinsbond Oosterzele …
> zondagnamiddag 30 september: tweedehands-
beurs in de gebouwen van GILO Oosterzele
(Geraardsbergsesteenweg 69-71)

Femma-Oosterzele (het vroegere KAV)
> vrijdag 21 september - 19.30 uur:
Ontmoetingsfeest met vreemde toets in de
Parochiale Kring (Dorp 3). We serveren een
gerecht uit de wereldkeuken als avondmaal, met
een passend wijntje. Na het eten brengt  ‘De
Dans-Ruh’  een bonte dansvoorstelling  ‘Van
Marrakech tot Teheran’. Deelnemen kost 12
euro voor Femma-leden en 16 euro voor niet-
leden. Inschrijven en info bij  Carla Mortier - 
tel. 09 362 94 96 of carla.mortier@skynet.be
> maandag 24 september: Marokkaans koken -
minicursus van 2 x 3 uren in de Parochiale Kring
(Dorp 3). Breng mee: keukenschort, mesje en
snijplank. Deelname voor beide lessen samen: 10
euro voor Femma-leden en 16 euro voor niet-
leden. De gebruikte ingrediënten worden na de
les verrekend.
Info en inschrijving bij Nadine Van Liedekerke -
tel. 09 362 50 19 of nadine_vl@hotmail.com
> vrijdag 9 november: Bezoek aan de sauna.
Info: irene.de.leener@hotmail.com of 09 362 47 02
> vrijdag 16 november: Film@home (voor jonge
vrouwen) Info: marianne.goedertier@skynet.be
of 09 362 30 38 
> zaterdag 15 december: Kerstfeest i.s.m.
Landelijke Gilde. Info: monique_roels@hotmail.com

Rode Kruis Vlaanderen afdeling Oosterzele
> vrijdag 5 oktober - 16.30 tot 19.30 uur:
Bloedinzameling GILO Oosterzele 
> zaterdagen 20 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24
november van 8.30 tot 12.30 uur: gratis  cursus
EHBO. Toelatingsvoorwaarden: min. 16 jaar in
2012. De opleiding vindt plaats in Gootje 2, 9860
Balegem. Inschrijven kan via e-mail of telefonisch

(beperkt aantal plaatsen). Info: Rita De Munck
via 09 362 70 47 / Erik Courtijn via 09 220 03 43 -
vorming@oosterzele.rodekruis.be -
oosterzele.rodekruis.be

Windeekse groenbuiken
> zaterdag 6 (18.30-21 uur)en zondag 7 oktober
(11.30-14.30 uur): steaketentje ter gelegenheid
van kermis Windeke op de markt van Schelde -
windeke. Zondag met aperitiefconcert & optre-
den van ‘Amuse’. Volwassene: 14 euro - kind: 9
euro. Kaarten bij de Windeekse Groenbuiken, 
slagerij Vervust, kermis.windeke@gmail.com, 
tel. 0498 50 01 04

W.S.V. Land Van Rhode
> donderdag 11 oktober - 8 tot 15 uur: herfst-
wandeling in Sint-Lievens-Houtem, De Feestzaal,
Paardenmarkt 17 
> zaterdag 10 november - 8 tot 15 uur:
Pannenkoekentocht in Scheldewindeke, 
Vrije Basisschool, Pelgrim 46
> zondag 11 november - 15 tot 18 uur: Praatcafé
in Vrije Basisschool, Pelgrim 46 Scheldewindeke.
iedereen van harte welkom
> zaterdag 1 december - 8 tot 15 uur:
Badlengienwandeling in Balegem, GILO,
Rooigemstraat 8 
Info: www.landvanrhode.be

Culturele kring land van rode
> Vrijdag 12 oktober - 20 uur: voordracht door
Geert Vandenbon die als bevoorrechte getuige
graaft in de geschiedenis van 100 jaar Ronde van
Vlaanderen, een eeuw Vlaanderens Mooiste, met
sprekende beelden, interessante illustraties en
pakkende weetjes. In GC De Ganck, Erfgoedhuis,
Sint-Antoniusplein 10, Moortsele. Deelnameprijs:
op voorlegging lidkaart sportclub en leden
CKLvR: 6 euro, andere: 8 euro

Chiro Windeke
> zaterdag 13 oktober van 14 - 17 uur: startdag
in de lokalen in de Sportstraat 2
> zaterdag 3 november - 9 uur: taartenverkoop
Info: Jasmien Van de Vijver
- jasmien_vdv@hotmail.com, 0474 70 81 74

Jeugdraad Oosterzele
> vrijdag 19 oktober: Oh JO! fuif: Nacht van de
jeugdbeweging in Den Amb8. 21-22 uur: 1 euro,
vanaf 22 uur: 3 euro. Meer info op facebook

Meer info over deze en andere activiteiten vind je op www.oosterzele.be in de
activiteitenkalender of op de eigen pagina van de verenigingen.
Heeft je vereniging nog geen eigen pagina op de gemeentelijke website? Neem
contact op met communicatieambtenaar Bianca De Mulder via 
bianca.demulder@oosterzele.be - je ontvangt van haar een gebruikersnaam,
paswoord en handleiding om je pagina op de website actueel te houden.

(Jeugdraad Oosterzele)

Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie
> donderdag 22 oktober - 19 uur: i.s.m. vzw
AZOs (ambachtelijke zones Oosterzele) en
UNIZO Land van Rhode. Netwerkmoment in
GC De Kluize. Johan Van Overtveldt - hoofdre-
dacteur van Knack - Trends - Columnist; zal als
gastspreker een aantal actuele thema's aankaar-
ten. Meer info of inschrijven via hugo2.verstrae-
ten@skynet.be of tel. 0475 41 53 89 of hdeboe-
ver@advocura.be of tel. 09 362 72 56

In Berg 30
> donderdag 25 oktober: ‘MISSIE’ - theatermo-
noloog op tekst van David Van Reybroek. Deze
monoloog gebaseerd op getuigenissen van mis-
sionarissen in de Congo is meteen ook een van
de allerbeste stukken van de afgelopen jaren
gespeeld door Marcel Thijs. Het stuk is voor een
belangrijk deel gebaseerd op het levensverhaal
van André Thijs, de broer van Marcel die missio-
naris is in Congo.
> Donderdag 29 november: BLOW - muzikale
avond verzorgd door Andy Dhondt, sax en
Vincent Caers, percusionist. Blow combineert
saxofoon en percussie in een opmerkelijk nieuw
ensemble. De uitgebreide mogelijkheden van
beide instrumenten verenigen een brede waaier
van vernieuwende klanken - met de steun van de
Vlaamse overheid

Ziekenzorg Scheldewindeke i.s.m. Ziekenzorg 
Balegem & Oosterzele en CM Oosterzele
> vrijdag 26 oktober - 19.30 uur: gespreksavond
‘migraine’ met dokter Eva Verhellen (neuroloog
UZ Gent) in feestzaal ’t Open Veld - Stations -
straat 114. Info: Yvan De Lange - tel. 09 362 27 99

Scouts Sjaloom Oosterzele
> zaterdag 27 oktober - 21.30 uur: Jungleparty
in Den Amb8 (Lange Ambachtstraat 42). VVK: 3
euro en ADK: 5 euro. Info: Sofie Meirsschaut &
Julie Devers, groepsleidingoosterzele@hotmail.com

Winticamruiters organiseren ...
> zondag 28 oktober: Rhodetocht, wandeling
voor ruiters en menners. Info: www.rhodetocht.tk
- 09 362 88 27 - rhodetocht@hotmail.com

Koninklijke toneelvereniging St-Martinus 
Balegem organiseert ...
> zaterdagen 17 en 24 november (19 uur), zon-
dag 25 november (18 uur): Dolle pret in 't caba-
ret, een blijspel in 3 bedrijven van Karel Eens, in
De Kring Balegem, Gootje 61. 
Kaarten bij alle ac teurs en in zaal De Kring op
maandag en woensdag tussen 19 en 20 uur. 
antoine.van.de.velde1@telenet.be

Dag van de trage wegen
Op zondag 21 oktober 2012 organiseert Erfgoedcel Viersprong Land van Rode in
samenwerking met Werkgroep Trage Wegen Merelbeke, Werkgroep Trage Wegen
Oosterzele, Cultuurdienst Melle en Natuurpunt Sint-Lievens-Houtem de Dag van de
Trage Weg. Een hele dag lang kan je deelnemen aan fiets- en wandeltochten en tal van
leuke activiteiten voor jong en oud!

Trage wegen zijn wegen waar voetgangers, fietsers en ruiters koning zijn. Ze zijn name-
lijk bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het Land van Rode is een paradijs van
trage wegen. Om ze in de kijker en in de bloemetjes te zetten, wordt op zondag 21 okto-
ber 2012 de Dag van de Trage Weg in het Land van Rode georganiseerd. De hele dag
staat in het teken van de geschiedenis van onze trage wegen en hoe ze vroeger gebruikt
werden om van en naar het werk te gaan. Een dag lang kan je in alle gemeenten van het
Land van Rode gratis deelnemen aan fiets- en wandeltochten en tal van natuur-histori-
sche activiteiten. 

Het programma
In het Erfgoedhuis in Moortsele kan je van 10 tot 16 uur een historisch portret van jezelf of je familie laten maken. Elke
deelnemer die op de foto gaat, krijgt zijn lichtbeeld mee naar huis. Meer info en het volledige programma kan je vinden
op www.oosterzele.be en www.erfgoedcelviersprong.be.

Moortsele (Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele)
9-14 uur Doorlopend: Inschrijven voor fietstocht
10-16 uur Kruip in de kleren van een 19e-eeuwse reiziger en laat je foto nemen!
13.30 uur Inschrijven voor wandeling
14 uur Historicus Patrick Duportail vertelt over de geschiedenis van de arbeidsmigratie in de streek

(Erfgoedhuis Moortsele)
14.30 uur Wandeling met gids (ca. 5 km) langs de trage wegen van Moortsele en Bottelare.

Erfgoed

Feest van en voor 
de senioren van oosterzele

op maandag 26 november
Ieder jaar viert de Seniorenraad de 65-jarige Oos ter -
ze lenaren. De afgelopen twee jaren is er echter geen
activiteit georganiseerd. Daarom worden de huidige
65-, 66- en 67-jarigen dit jaar gratis op dit seniorenfeest uitgenodigd; 
zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Programma
11.30 uur: aperitief
12 - 13.30 uur: middagmaal
14 uur: voorstelling van het Gentse ensemble ‘den dreidekker’ 
(bekend van de Gentse Feesten)
einde voorzien rond 17 uur

Waar: Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3

Prijs: 10 euro/persoon voor aperitief, middagmaal + koffie en de voor-
stelling - Dranken niet inbegrepen.
Deze activiteit is beperkt tot 300 personen. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de plaatselijke seniorenverenigingen.

Senioren

Onze gemeente 3
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Nieuws uit de gemeenteraad CultuurWie? • 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
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.

NIEUW!
GC DE KLUIZE

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

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

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

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

In zitting van 29 augustus nam de gemeenteraad o.a. onderstaande beslissingen.
De volgende zittingen van de gemeenteraad vinden plaats op woensdagen 24
oktober, 28 november en 19 december. De zittingen zijn openbaar; iedereen die
dat wil, kan ze dus bijwonen. Je kunt ook een abonnement nemen op de dagor-
de van de gemeenteraad: daarvoor stuur je een mailtje naar info@oosterzele.be

Maximum 30 minuten parkeren 
in bepaalde delen van 
de Stationsstraat en Dorp
In de Stationsstraat en Dorp komen
zones waar je maximum dertig minu-
ten mag parkeren. De Ver keers com -
mis sie en politie gaven beiden een
posi  tief advies over het voorstel. 

Stationsstraat
Ter hoogte van huisnummer 17 wordt
één parkeervak met maximum 30 mi -
nuten parkeertijd ingevoerd. Ter hoog -
 te van huisnummer 20 worden twee
dergelijke parkeervakken ge pland.
Voor het invoeren van deze maatregel
wacht het gemeentebestuur op de
goedkeuring van de Vlaamse over-
heid. Het bestuur verwacht binnen
een tweetal maanden deze beslissing
te kunnen uitvoeren.

Dorp
Vlakbij het kinderdagverblijf Het ap -
pel boompje (Dorp 50) werden twee
plaatsen beperkt in parkeertijd tot
maximum 30 minuten. 

Snelheidsbeperking 50 km/uur op
Windekekouter: start onderzoek
Langs de Windekekouter (gewestweg
N415) geldt momenteel een snelheidsre-
gime van 70 km/u buiten de be bouw de
kom. De inwoners van deze straat ervaren
een groot gevoel van verkeersonveilig-
heid waarbij de hoge snelheid als hoofd-
reden wordt aangegeven. Daarom stel-
den ze een petitie op met de vraag de
maximum rijsnelheid buiten bebouwde
kom te beperken tot 50 km/u. Het be -
stuur, de verkeerscommissie en de politie
gaven een positief advies over deze snel-
heidsbeperking. Vlaams minister van
Mobiliteit en Open bare werken bevestig-
de geen principieel bezwaar te hebben
tegen het verlagen van het snelheidsregi-
me. Het goedkeuren van dit aanvullend
politiereglement door de gemeenteraad
is een eerste stap in het proces om deze
snelheidsbeperking in te voeren. Na de
goedkeuring door de Vlaamse Overheid
zullen binnen een tweetal maanden de
borden die deze snelheidsbeperking
aangeven in het straatbeeld verschij-
nen.

Openingsfeest GC De Kluize

Op 1 en 2 september was het feesten
geblazen langs de Windekekouter,
want het nieuwbakken gemeenschaps -
centrum GC De Kluize gooide haar
deuren open voor het grote publiek.
Gedurende het weekend werd een
staalkaart aangeboden van wat je van
ons in de toekomst mag verwachten.
Een lach en een traan, satire en ernst,
woord en muziek. O.a. de voorlezers
van de bib, Els Trio, Koning zonder
schoenen, Guido Belcanto, KMV
Voor God en Vlaanderland en harmo-

nie Con Animo, Le Grand Bateau en
Die Verdammte Spielerei passeerden
de revue en Oosterzele lustte er wel
pap van. Neem een kijkje op
http://www.facebook.com/Gemeens
chapscentrumDeKluize of www.gcde-
kluize.be voor een volledige fotore-
portage van het openingsweekend. 

Op onze website kan je ook het pro-
gramma voor het seizoen 2012-2013
raadplegen. Tot de volgende, tot in
De Kluize!

Op zaterdag 6 oktober 2012 opent Eva’s
Sparrow het theaterseizoen van De
Kluize. We kozen voor een ‘off the road
seizoensopener’, een pareltje wat ons
betreft. Eva’s Sparrow laat zich opmer-
ken met haar eigenzinnige cover van
Blur’s klassieker ‘Girls & Boys’ en krijgt
daardoor het etiket van de Belgische
Norah Jones opgespeld. ‘Mus’ van dienst
is Eva Trappeniers die alle liedjes zingt,

schrijft en componeert. Ze laat zich
inspireren doorr Carole King, Norah
Jones en Joni Mitchel. Haar debuutal-
bum ‘It Just Happens’ werd met veel lof
onthaald in de geschreven media en het
sierde de playlisten van Radio 1. 

Info & tickets via www.gcdekluize.be, 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be
of 09 363 83 30.

Sommige dingen (vallen in het water) is
muzikaal verteltheater voor kinderen en
families. Het gaat over verlies en zich
zien te redden. Over mooie herinnerin-
gen en hoe daaruit kracht te putten.
Over je plek kwijt zijn en een nieuwe zoe-
ken. Clara van den Broek en haar kinde-
ren Anaïs en Wolf Verniers vertrekken
van een persoonlijke ervaring (het over-

lijden van man en papa Roel Verniers)
om een universeel verhaal te vertellen
over verlies en hoop. Bronks koos GC De
Kluize als locatie voor de filmopname
van de voorstelling. 

Info & tickets via www.gcdekluize.be, 
ticketsgcdekluize@oosterzele.be
of 09 363 83 30.

EEN OOSTERZELENAAR IN DE KIJKER
Gunther Meersschaut uit Balegem nam deel aan de Paralympics
De 27-jarige Gunther Meersschaut uit Balegem
belandde na een ongeval in een rolstoel. Via zijn
revalidatie kwam Gunther bij het rolstoelrugby
terecht. Op de Paralympische Spelen was hij één
van de sterkhouders van het nationaal rolstoel-
rugbyteam. 
“Ik ben geleidelijk in topsport gestapt”, vertelt
Gunther. “Ik verbleef in het Gentse UZ, waar het
nationaal team aan het trainen was. Ik nam aan
enkele trainingen deel en die sportdiscipline be viel
me wel. Met het nationaal team oefen ik wekelijks vier uur, maar daar
komt nog eens vier uur training in een plaatselijk revalidatiecentrum bij,
plus een uurtje rolstoelrijden thuis.”
Gunther heeft ook een job. Bij de politie staat hij in voor onthaal, telefo-
nie en administratief werk. “Mijn vriendin, mijn dochter en mijn compu-
ter eisen mijn vrije tijd op. De combinatie van topsport met gezin, familie,
vrienden en werk is niet eenvoudig. Ik probeer zo’n beetje de gulden mid-
denweg te vinden. Maar dat neemt niet weg dat ik iedereen aanraad aan
sport te doen want hoe zwaar de beperkingen ook zijn, er is voor iedereen
wel een sport. Sport houdt je lichaam en geest sterk.”
Ons nationale elftal rolstoelrugby heeft zijn campagne op de Spelen met
een zege kunnen afsluiten. In de wedstrijd om de zevende en achtste
plaats wonnen de Belgen met 54-50 van Frankrijk.

Dodentocht Bornem en climbing for life 
Dat Oosterzele heel wat sportievelingen telt, merken we ieder jaar tijdens het
sportgala, aan het aantal sportverenigingen … Er zijn ook ieder jaar
Oosterzelenaren die deelnemen aan grotere en bekende organisaties zoals de
Dodentocht van Beernem, Oxfam Trailwalk. We nodigden hen uit voor een
groepsfoto om op die manier hun sportieve prestatie met Oosterzele te delen.

Mis de openers van het theaterseizoen niet!
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Sportievelingen in Oosterzele
Eerste rij v.l.n.r.: Ivo Steyaert (1ste deelname) - Peter Dhondt (8ste deelname) -
André Vanhulle (7de deelname) - Jan de Smet (1ste deelname). Tweede rij v.l.n.r.:
Geert Van Wanzeele (dienst Sport) - Danny De Vos (beklom de Galibier drie keer
en zamelde zo 2 000 euro t.v.v. Climbing for life in) - Kenneth Ryckaert (1ste
deelname). Namen deel aan de Dodentocht maar konden niet aanwezig zijn voor
het fotomoment: Nico Boon, Freddy Van De Wiele & Ann Van den Broeck. Leen
Speliers nam met haar team deel aan de Oxfam trailwalk, maar kon ook niet
aanwezig zijn voor de foto. 


