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Iedereen op de fiets - Prioriteit
voor de zwakke weggebruiker

Terug naar school. Vraag korting voor je schoolabonnement! zie pagina 4 Actief
Verenigingskalender Oosterzele ... zie pagina 3

Beste gemeentegenoten,

De vakantie is achter de rug. Onze kinderen nemen

voor de eerste keer of opnieuw de boekentas op de

rug. Veel van onze kinderen en jongeren nemen de

fiets om naar school te gaan. Of naar het station, zoals

vele ouders die met de trein naar het werk pendelen.

Net als jullie wil ik dat dit gebeurt in verkeersveilige

omstandigheden. 

Je hebt ondertussen waarschijnlijk ook opgemerkt

dat de affichecampagne om de autobestuurders tot

voorzichtigheid aan te manen terug werd opgestart

(zie foto’s).  In alle schoolomgevingen staan grote bor-

den die wijzen op de aanwezigheid van kinderen en

die de bestuurders attent maken op de maximum-

snelheid van 30 km per uur.

Het voorbije schooljaar werkte het gemeentebestuur

samen met de scholen een schoolroutekaart uit. Op

deze kaart staan de veiligste fietswegen aangeduid,

maar ook de onveiligste wegen en een selectie van

twintig gevaarlijke punten. De schoolroutekaart kan

je online raadplegen op www.oos ter ze le.be, doorklik-

ken naar ‘wonen’ > ‘mobiliteit en verkeer’ >  ‘school-

routekaart’.

Elk  gezin waarvan een kind in onze ge meente naar

school gaat, zal op 27 september een papieren versie

van deze kaart ontvangen.

Natuurlijk wil ik, als schepen van Mobiliteit, samen

met de collega’s deze inspanningen niet beperken tot

de Oosterzeelse jeugd. Ook de ouders en grootou-

ders willen we stimuleren tot meer fietsgebruik. Ik

ben me ervan bewust dat het voeren van campagnes

geen zin heeft als er niet tegelijk ook werk gemaakt

wordt van comfortabele fietsvoorzieningen. Niet

alleen de aanwezigheid van een fietspad is belangrijk,

de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn dat min-

stens evenveel.

Momenteel wordt de eerste fase van de realisatie van

het fietspad langs de spoorlijn opgestart. Vanaf de

parking aan  het station Scheldewindeke wordt een

fietspad aangelegd tot in de Roosbroekstraat.  In

Balegem wordt het gedeelte tussen de twee spoorweg-

overgangen van Walzegem administratief afgewerkt.

Dit in het verlengde van het aan te leggen fietspad

langsheen de Kalle en Boerestraat (voorjaar 2012).

Ondertussen zijn nog heel wat fietsprojecten admini-

stratief opgestart (zoals verbinding Schel de win deke -

Moortsele en langsheen Ge raards berg se steenweg van

in Landskouter tot Balegem). Alleen betreur ik, sa -

men met jullie, dat de administratieve molen zo lang-

zaam draait! 

Tot slot wil ik nog een oproep doen aan elke inwoner

van onze gemeente. Het aanpassen van de wegen -

infrastructuur aan de noden van de  zwakke wegge-

bruiker is op zich nog geen garantie voor een ver-

keersveilige gemeente. Om deze doelstelling te berei-

ken, is de medewerking van elke verkeersdeelnemer

nodig: voetgangers horen op het voetpad, fietsers op

het fietspad, wagens op de rijweg. Maar van groot

belang is respect voor de medeburger. Hou je aan de

maximumsnelheid, parkeer niet op het voetpad,

wacht aan een belemmering, kortom:

wees een heer/da me in het verkeer!

Christ Meuleman

schepen voor Mobiliteit 

en Openbare werken
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In het voorjaar 2012 zullen de werken aan het gemeenschapscentrum
De Kluize afgerond zijn. Wij - Ons dorp - maakten de belofte om ook
tegen dan een langspeelfilm van en door Oos ter ze le narenin te blikken.
Naast een resem acteurs en helpers achter de schermen hebben we ook
nood aan de meest onderschatte acteurs uit de filmwereld: de figuran-
ten!

De opnames zijn gepland in de NOVA in Wetteren. Daar zal de apotheo-
se van de film zich afspelen. Om deze zaal met een capaciteit van 350 zit-
plaatsen te bezetten met figuranten doen we graag een beroep op alle
Ooster ze le na ren!

Praktisch
We verwachten jong en oud op zaterdag 24 september a.s. om 13.30 uur
in de Molenstraat 2B in Wetteren (achter het marktplein). Aangezien
jullie naar de grote opening van de gloednieuwe zaal komen kijken,
vragen we iedereen stijlvolle uitgaanskledij aan te trekken. De opnames
zullen tot laat in de namiddag duren.

Ons dorp in beeld
24 september zal dus de laatste
opnamedag van Ons dorp worden.
Je kunt het reilen en zeilen van
de opnames volgen via facebook,
waar tal foto’s gepost zullen wor-
den. Tik op de facebookpagina in
het zoekvak Ons Dorp en je zal er
nu al reeksen foto’s vinden die je
een mooi beeld geven van de vor-
dering van de opnames.

Ode aan de sponsors
Een film maken kost geld. Dank -

zij de vrijwillige inzet van 42
acteurs, tal van figuranten en een
ganse filmcrew kan de kost voor
deze lang speelfilm tot een mini-
mum herleid worden. Het geld
dat we nodig hebben, verkrijgen
we via sponsors die Ons dorp heel
genegen zijn. 

Ons dorp zet volgende bedrijven
en instanties  daarom graag eens
in de bloemetjes: Cultuurraad
Ooster zele, Provincie Oost-
Vlaanderen, Carrefour Schel de -

win deke, Alu-Van De Putte, Im -
mo De Geyter, Tuinarchitect
Snaet, Het Zoe te ke, Feestzaal Ter
Ginstberg, Me tae landmeetkun-
de, AVS, Unizo LV Rhode, Goma
dakwerken. 

Andere be drijven die mee dit
pro ject willen ondersteunen,
kunnen nog steeds contact opne-
men met

n.rahoens@pandora.be!

Cultuur

24 september figurantendag 
Ons dorp - Kom jij ook? 

Onthaalavond nieuwe inwoners
Op maandag 26 september a.s. organiseert het gemeentebestuur
een onthaalavond voor de nieuwe inwoners die in de periode van
1 februari t.e.m. 31 juli in Oosterzele komen wonen zijn. De nieu-
we inwoners krijgen begin september een persoonlijke uitnodi-
ging in de bus. 

Meer info?
Communicatieambtenaar Bian ca De Mulder - tel. 09 363 99 24
bianca.demulder@oosterzele.be 
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Zaterdag 24 september 2011 hou-
den de zes bibliotheken van Route
42 een grote uitverkoop van hun
afgevoerde boeken, tijdschriften,
dvd’s en cd’s. Ondertussen is het de
vierde keer dat de boekenverkoop
georganiseerd wordt in samenwer-
king met de Kaaifeesten: het kleur-
rijke intercultureel najaarsfestival

van Geraardsbergen met talrijke
exotische eetkraampjes, animaties
en gekleurde muziekoptredens. In
verschillende zalen van Jeugd cen -
trum De Spiraal (langs de Zak kaai,

vlakbij het centrum van Ge raards -
bergen) kan je grasduinen in een
slordige 20 000 titels. De deuren
openen om 9 uur stipt en je kunt je
keuze maken tot 12 uur ’s middags.
In de namiddag kan je tussen 13 en
18 uur terecht aan gehalveerde prij-
zen. Toegang tot de boekenver-
koop en de Kaai feesten is gratis.

Kinder- en Jeugdjury op zoek naar nieuw bloed
Bibliotheek

Lees je graag en wil je jouw mening over boeken delen met anderen? Ben je tussen 5 en 16 jaar jong? Word dan lid van KJV! We komen
eenmaal per maand samen voor een toffe babbel over de gelezen boeken. Inschrijven kan t.e.m. 14 september 2011 via anneleen.verfaillie@bibliotheek.be

Reuze boeken- en cd-verkoop

Route42, het samenwerkingsver-
band van de openbare bibliothe-
ken van Oosterzele, Zottegem, Sint-
Lievens-Houtem, Herzele, Lierde
en Geraardsbergen, organiseert op
dinsdag 6 oktober 2011 een infor-
matieve en recreatieve seniorendag
voor alle 55-plussers.

Bedoeling is de senioren als doel-
groep te sensibiliseren voor de
openbare bibliotheek. Uit onder-
zoek blijkt nl. dat er verhoudingsge-
wijs minder bibliotheekgebruikers
zijn bij de senioren dan bij de ande-
re leeftijdscategorieën. De dag start
met een ontvangst en ontbijt om

8.30 uur in de gemeentelijke bib.
Daarna gaat het richting Lierde en
Geraardsbergen. Verwachte terug-
komst om 18.30 uur. Deelnemen
kan enkel na inschrijving in de
bibliotheek van de eigen gemeen-
te. Kostprijs: 12 euro per persoon
(alles inbegrepen).

Seniorendag op dinsdag 6 oktober 

Vanaf zaterdag 3 septem-
ber 2011 ben je elke zater-
dag van 10.30 tot 11.30
uur welkom voor het voor-
leesuurtje in de bib!

GEZOCHT
Wij zoeken enthousiaste
voorlezers om ons voor-
leesteam te versterken!
Wil je af en toe een uurtje voorle-
zen op zaterdagvoormiddag of
meehelpen bij een voorleesactivi-
teit? We kunnen je hulp goed
gebruiken! Er is geen voorkennis

vereist, enkel een liefde voor kinde-
ren en boekjes!
Meer info bij Anneleen Verfaillie:
tel. 09 362 81 17 of
anneleen.verfaillie@bibliotheek.be

Voorlezen in de bib op zaterdag

• i.s.m. CVO PANTA RHEI De Avondschool
Dag Uur Cursus semester 1 Cursus semester 2
Maandag 18 -21.20 uur Zelfstandig ondernemen Ondernemingsplan
Dinsdag 14 -16.30 uur MS Word 2010 -
Woensdag 19.30 - 22 uur Wijnkennis -
Donderdag14 - 16.30 uur Initiatie informatica -

14 - 16.45 uur Spaans niveau 2 Spaans niveau 2
18.30-21.15 uur Spaans niveau 1 Spaans niveau 1

Vrijdag 9 -11.30 uur Photoshop 3 Photoshop 4

• i.s.m. Vormingplus
‘Kruiden voor schoonheid en gezondheid.’
We gaan op zoek naar een aantal planten die we zowel inwendig als uitwen-
dig kunnen toepassen om een stralende en gezonde huid te krijgen. Naast
theoretische uitleg over de planten en hun inhoudsstoffen, passen we dit
alles ook toe. We maken een verfrissende lichaamsmelk voor na het zonnen
of de douche, een zachte lippenbalsem en een verzorgende zalf voor han-
den of voeten. We gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten en planten
die gemakkelijk te vinden zijn.
(10, 17 en 24/10/2011; 19.30 - 22 uur; Erfgoedhuis)
Info en inschrijving: Vormingplus Gent-Eeklo - tel 09 224 22 65
info.gent.eeklo@vormingplus.be, www.vormingplusgent-eeklo.be

Vorming in de bib

Cultuur

Dit jaar wordt de 23ste editie van Open
Monumentendag gevierd; thema van
dit jaar is ‘conflict’. 

> Scheldewindeke:
Vliegtuig loods en vliegplein WO I
In Scheldewindeke legde het Duit se
leger in 1917 een vliegveld aan met
een volledige betonnen startbaan
voor zware bommenwerpers. Nu res-
ten alleen nog de funderingen van
de loods in een weide langs de Lange
Munte (voorbij huis nr. 77). Bezoek
enkel o.l.v. een gids - gidsbeurten om
11 en 14 uur.

> Gijzenzele:
• De slag bij Gijzenzele en
Bruggenhoofd Gent - wandeling
We herdenken de Slag bij Gij zenzele
die in mei 1940 plaatsvond tijdens de
18-daagse veldtocht. Er sneuvelden
toen 24 Belgische en 75 Duitse solda-
ten. We bezoeken ook twee bunkers
die deel uitmaakten van het Brug -
genhoofd Gent, een bunkergordel.
Vertrek aan de oude gemeentelijke
jongensschool, School straat 19 om
10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur
(duur: ca. 1 uur, afstand 3 km)
• De Slag bij Gijzenzele 

- fototentoonstelling
Doorlopend te bezoeken tussen 10
en 18 uur in de oude gemeentelijke
jongensschool
> Balegem: wandeling
We maken een geleide dorpswande-
ling door Balegem en brengen een
bezoek aan erfgoed dat nauw in ver-
band staat met de schoolstrijd in
Balegem in de 19de eeuw. Start om
14.30 uur aan de pastorij in Balegem,
afstand: 4 km
Info www.openmonumenten.be en
op www.oosterzele.be kan je de Oos -
terzeelse activiteiten raadplegen.

Open Monumentendag ook in Oosterzele

Milieu & duurzaamheid

Ilva zorgt niet enkel in Oosterzele
maar in nog 13 andere gemeenten
voor de inzameling van GFT, restfrac-
tie, grof huisvuil, papier, glas, PMD

en snoeihout. Hiervoor hebben zij
200 medewerkers in dienst die dage-
lijks 32 rondes afleggen. Zij starten
hun ophaling al om 6 uur ‘s mor-

gens. 
Wil je zeker zijn van lediging, dan
plaats je best alles buiten de avond
voor de inzameling.

Afvalophaling start vroeg, zet afval tijdig buiten!

Het nieuwe schooljaar gaat opnieuw
van start. Boekentassen worden klaar-
gezet, gevuld met nieuw schoolgerief.
Waarom niet kiezen voor milieube-
wust, duurzaam materiaal dat boven-
dien tegen een stootje kan, zonder
verpakking (verdwijnt toch rechtst-
reeks in de vuilnisbak) en voor
natuurlijk gerecycleerde materialen
zonder schadelijke stoffen?
Met eco-schoolgerief, een hippe
brooddoos en een authentieke veld-
fles voorkom je een hoop afval. En
bovendien spaar je de kost uit van het
verpakkingsmateriaal.
Lees snel onderstaande toppers en
word schandalig duurzaam op
school!
• Een potlood in hout dat niet

geverfd of gekleurd is of een stevig
vulpotlood

• Ringmap van gerecycleerd karton

of gerecycleerde kunststof in stevig
uitvoering

• Een stevige vulpen navulbaar met
inkt op waterbasis

• Stevige veldfles die goed afsluit en
makkelijk schoon te maken is

• Een brooddoos die tegen een
stootje kan

• Een gom van natuurlijk rubber
• Een lat en potloodslijper van

metaal of hout
• Gerecycleerd schrijfpapier
• Stiften op basis van water of alco-

hol met voedingskleurstoffen

Terug naar school met oog voor het milieu

Op zaterdag 2 juli vond de jaarlijkse internationale atletiekmeeting Memorial
Buyle plaats op het Bloso-domein Putbos in Oordegem (Lede). Dit is een inter-
nationaal gebeuren waarbij tientallen buitenlandse atleten van over de ganse
wereld aan de start verschijnen. De verste deelnemer kwam zelfs van Nieuw-
Zeeland. Als speciale attractie was er dit jaar een aflossingswedstrijd geprogram-

meerd en gesponsord door TV Oost: 4 x 100 m met
ploegen van vier gemeentelijke mandatarissen (burge-
meester, schepenen, gemeenteraadsleden, ocmw-
leden, ...). Er waren vijf aanpalende gemeenten van
Lede aan de start en een ploeg van het provinciaal
bestuur onder aanvoering van gedeputeerde Hilde
Bruggeman.

Ook Oosterzele vaardigde een ploeg af met in volgor-
de van lopen: Christ Meuleman, Bastiaan Maes, Peter
Willems en Koen Beeckman (ex-profwielrenner). 
De resultaten
1. Oosterzele: 55,97 seconden
2. Sint-Lievens Houtem: 58,11 seconden
3. Wichelen: 59,45 seconden
4. Wetteren: 60,90 seconden
5. Berlare: 68,97 seconden
6. Provincie Oost-Vlaanderen: 89,61 seconden

Daarnaast heeft drievoudig sportbelofte van Oos ter -
zele en topatlete Justien Grillet de beste jaarprestatie
van 2011 en 4de snelste tijd ooit gelopen in België door
een scholiere, op de tabellen gezet over 400 m.

Oosterzele blinkt uit op
Memorial Buyle

Sport



Activiteitenkalender

GIJZELKIRMESSE 2011 …
> vrijdag 26 augustus
• 19.30 uur: seriekaarting bieden in
het zaaltje
• 21 uur: EVERYBODY DANCE
@ Jeugdhuis ’t Plectrum 
(www.jeugdhuisplectrum.be)
> zaterdag 27 augustus
• 13.30 uur: wielerwedstrijd voor
nieuwelingen
• 16 uur: wielerwedstrijd junioren 
• 19 uur: FRIET MET STOVERIJ
aan het zaaltje (enkel voorverkoop,
max. 250 plaatsen): kaarten 9 euro,
bij de kermisvrienden of bij Geert
De Landsheere: tel. 0474 41 64 68 - 
geert.delandsheere@pandora.be
• 20 uur: optreden 
CHAOTENBAND UIT OBERKIRCH
(doorlopend op verschillende plaatsen)
• 21 uur: optreden Pure 4 Fun
(groot podium)
• 23 uur: café dansant
(zaaltje, einde om 3 uur)
> zondag 28 augustus
• Van 10 tot 18 uur: ROMMEL-
MARKT EN STRAATANIMA-
TIE - garageverkoop.
• 12 uur: frituur aan het zaaltje door
juffen en ouderraad basisschool
• 13 - 18 uur: Babydoll kinderpaleis
aan het zaaltje (Gratis aangeboden
door de kermisvrienden, gezinsbond
en oudercomité school)
• 14 - 21 uur: cava-bar aan de rom-
melmarkt (t.v.v. wielercomité)
• 14 uur: kaboutershow
• 15 uur: optreden Rousse
(groot podium)
• 16.30 uur: optreden Mike Dreamer
(groot podium)
• 18 uur: optreden van blindencaba-
ret Kloaver Viere (groot podium)
• 20 uur: optreden van
The Old Friends (groot podium)
• 22 uur: optreden van 
PAUL SEVERS (groot podium)
• 23 uur: foute kermisparty (zaaltje)
> maandag 29 augustus
• 10 uur: zielemis ter nagedachtenis
van alle overleden parochianen
• 10.45 uur: kermismededelingen
van de ‘sjampetter’ op de roepsteen
• 12 uur:  GROTE KERMISBBQ
in het zaaltje - kaarten ter plaatse of
bij Willy Bockstaele (Hoogstraat 8)
• 14 uur: Gijzels kampioenschap
petanque aan het zaaltje
• 20 uur: TRAVESTIESHOW in
het zaaltje (iedere echte gijzenzele-
naar komt traditiegetrouw verkleed
met hoed en bril)
> dinsdag 30 augustus optreden
van Kurt Burgelman (Biezebaaze)
aan café Klein Gijzel
Meer info? www.oosterzele.be of
www.gijzenzele.be of in het program-
maboekje

Steunpunt Levend Erfgoed 
organiseert …
> zondag 28 augustus van 10 tot 18
uur: 15de LEVEND ERFGOED EXPO
in provinciaal domein Puyenbroeck
in Wachtebeke. Meer info? www.sle.be

Markant - netwerk voor onderne-
mende vrouwen - organiseert …
> woensdag 31 augustus - 20 uur:
OPENINGSRECEPTIE in het
Erfgoedhuis (Sint-Antoniusplein10,
Moortsele). Meer info
blondeel.bombeke@telenet.be

Turnclub Olympia Oosterzele orga-
niseert …
> zaterdag 3 september en woens-
dag 7 september: gratis PROEFLES
bij TC Olympia Oosterzele, woens-
dag van 14 tot 19 uur en zaterdag
van 9 tot 12 uur. Meer weten?
www.olympiaoosterzele.be - 
olympia.oosterzele@skynet.be

KVM Voor God en Vlaanderland
organiseert …
> zondag 4 september vanaf 11.30
tot 14 uur: EETFESTIJN in 
De Steenput (Berg 11, Balegem)
Meer info? paul.devos@fulladsl.be

Landelijke Gilde en KWB
Oosterzele organiseren …
> zondag 4 september: FIETS-
TOCHT VOOR HET HELE GEZIN.
Vertrek stipt om 13.45 uur aan de
parochiale kring Oosterzele, 
inschrijven vanaf 13.30 uur

OKRA organiseert …
> vrijdagen 2, 9, 16 en 30 september:
VERKEERSOPFRISCURSUS VOOR
IEDERE 55-PLUSSER. Start telkens
om 14 uur in De Kring (Dorp 3,
Oosterzele). Deelnemen kost 10
euro; inschrijven kan bij Jenny
Meersschaut (OKRA Oosterzele),
Sint-Lievensstraat 17A in Gijzenzele,
tel. 09 362 02 70 
of via middenvlaanderen@okra.be

PLOEGFEESTEN Landskouter …
> zondag 11 september: ode aan
laatste boeren van Landskouter met
trouw reuzen Rie & Lea. Om 9.30
uur H. mis gevolgd door een volks -
toneel aan de kerk en huwelijks 
inzegening van het reuzenkoppel.
Vervolgens culinaire wandeling door
de velden van Landskouter met
begeleiding door fanfare 

Scheldewindeke. Eindpunt hoeve
Callaert met feestelijk middagmaal
en in de namiddag dans en vertier
ter plaatse.
Meer info? noel.minnaert@telenet.be

Gordelcomité organiseert …
> zondag 11 september: 24STE

GORDEL rond Scheldewindeke.
Start aan sporthal De Kluize tussen 13
en 15 uur. Deelnemen kost 2,5 euro.

Ziekenzorg Scheldewindeke organi-
seert …
> zondag 11 september: ZIEKEN-
DAG + VIERING 30 JAAR
ZIEKENZORG Scheldewindeke om
14.30 uur in de refter van Vrije
Basisschool Scheldewindeke
> dinsdag 27 september: UITSTAP
NAAR SINT-PIETERS-LEEUW
Meer info?
Yvan De Lange, tel. 09 362 27 99

KVLV Scheldewindeke organiseert …
> zondagen 4, 11, 18 en 25 septem-
ber: NORDIC WALKING van 9.30 tot
11 uur
> donderdag 15 september - 14.30
uur: FILMNAMIDDAG voor senio-
ren met koffie en gebak  ‘Rundskop’
in decascoop Gent
> woensdag 21 september - 13.30
en 19 uur: Kookles ‘KOKEN IN 
PAKKETJES’; in zaal De Rots 
> dinsdag 27 september - 19.30 uur:
voordracht i.s.m. Landelijke Gilde
‘EEN TUIN MET MINDER WERK’;
in zaal De Rots 
Meer info? www.kvlv-scheldewindeke.be

Landelijke Gilde Scheldewindeke
organiseert …
> zondag 18 september - vanaf 11
uur: PICKNICK op de hoeve op het
witloofbedrijf van de familie Leper,
Schaperstraat 10 in Scheldewindeke.
Volwassenen 7 euro, kinderen van 6
tot 12 jaar 3,5 euro en kinderen jon-
ger dan 6 jaar gratis. Kaarten bij:
Daniël Melckebeke (09 3625292),
De Pauw Marc (09 3624173), De
Witte Antoine (09 3630398), Martin
Merlijn (09 3629833), Suenaert Eric
(09 3626259) of Bart Boulangier
(09 3626307 of bart@boulangier.net).
Inschrijven kan tot en met 11 september.

Heemkring Moortsele organiseert …
> 2 tot en met 5 september:
KERMIS in Moortsele

Wandelclub Land van Rhode 
organiseert …
> zaterdag 24 september:
DELIRIUMTOCHT in Melle
> donderdag 13 oktober:
DONDERDAGTOCHT
in Sint-Lievens-Houtem

> zondag 13 november:
PANNENKOEKENTOCHT in Oosterzele
> zaterdag 3 december
BADLENGHIENTOCHT in Balegem 
Meer info? www.landvanrhode.be

Rode Kruis afdeling Oosterzele
organiseert …
> vrijdag 30 september van 16.30
tot 19.30 uur: BLOEDINZAMELING
- GILO Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 69 - 71
Meer info? www.rodekruis.be

Kunstencentrum Berg 30 
organiseert …
> donderdag 29 september:
DEREK EN MARIA
> donderdag 27 oktober:
VERROZJEKES VAN OEVER ’T WOTER
> donderdag 24 november
DE GELAARSDE KAT

Info en boeking: tel. 09 360 39 25 -
theater.leenpersijn@telenet.be

Let it happen organiseert …
> zaterdag 1 oktober: WILLEM
VERMANDERE in GC De Kring in
Balegem. Kaarten in VVK (café De
Klokke Balegem): 18 euro; ADK: 20
euro (max. 200 plaatsen). 
Tickets en info: info@letithappen.be
of tel. 0474 92 01 52

Zorgraad Oosterzele en Rode Kruis-
Vlaanderen, afdeling Oosterzele
organiseren …
> dinsdag 18 oktober - 14.30 uur:
INFORMATIEVE NAMIDDAG
I.V.M. VALPREVENTIE in zaal De
Rots, Scheldewindeke. Gratis toe-
gang; inschrijven noodzakelijk via 
tel. 09 362 06 56 
of kris.vandereecken@skynet.be

OOSTERZELE ACTIEF …

Meer info over deze en andere activiteiten 
via www.oosterzele.be

Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief en ontvang zo het meest
recente gemeentelijke nieuws + activiteitenkalender. 

Meer info? Communicatieambtenaar Bianca De Mulder via 
tel. 09 363 99 24 of info@oosterzele.be

De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken. 
Heb je hier en daar nog een gaatje in je agenda? 
Laat deze activiteitenkalender je dan inspireren.

20 jaar Speelpleinwerking  
Kriebelplezier

Al 20 jaar lang staan er vele vrijwilligers klaar om de kinderen in
Oosterzele een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Zonder hen kon-
den we deze verjaardag niet vieren. Daarom nodigt het gemeentebe-
stuur alle (oud)monitoren uit op zaterdag 3 september vanaf 20 uur
in zaal De Kring in Balegem. 
Ben je geen (oud)monitor maar heb je toch zin om met ons mee te vie-
ren? Vanaf 21.30 uur zet De Kring Balegem de deuren open voor ieder-
een! 
We zijn nog op zoek naar leuke anekdotes, leuke foto’s, oude T-shirts,
… Kan jij ons nog aan materiaal helpen? Kom dan zeker eens langs bij
dienst Kind & Jeugd! Vragen? Contacteer ons via tel. 09 363 84 22.
Hopelijk tot dan!

Laat gratis je fiets graveren
op zondag 11 september
en/of zaterdag 8 oktober
Het graveren van je fiets gebeurt op basis van je nationaal- of rijksregis-
ternummer. Breng daarom zeker een document waarop je rijksregister-
nummer vermeld (identiteitskaart, sis-kaart, …) staat. Op zondag 11
september kan je van 14 tot 18 uur terecht aan sporthal De Kluize om
gratis je fiets te laten graveren.

Een volgende actie is gepland op
- zaterdag 8 oktober van 9.30 tot 11.30 uur 
- politiekantoor Oosterzele
De graveringen worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Zonale
Misdrijfpreventie Organisatie (ZMPO). Daarom wordt ook uitdrukke-
lijk gevraagd om je tijdig aan te melden op een van de dagen en loca-
ties, op die manier kunnen de vrijwilligers de graveringsactie ook tijdig
beëindigen.
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Oproep chauffeurs
De Minder Mobielen Centrale
(MMC) van Oosterzele is op zoek
naar nieuwe, vrijwillige
chauffeurs. De MMC werd opge-
richt om mensen met verplaat-
singsproblemen en een beperkt
inkomen toch de nodige trans-
portmogelijkheden te bieden.
Het transport wordt verzorgd
door vrijwillige bestuurders die
op bepaalde dagen of uren
beschikbaar zijn. Het OCMW
coördineert de aanvragen.

Wie komt in aanmerking?
Inwoners met een maximaal
inkomen van twee keer het leef-
loon kunnen gebruik maken van
deze dienstverlening:
• voor een alleenstaande: 2 x
755,08 euro  (index  d.d. 1 mei
2011) = 1 510,16 euro/maand
• voor een gezin: 2 x 1 006,78
euro  (index  d.d. 1 mei 2011) = 2
013,56 euro/maand

Bovendien mag er voor het ge -

vraagde traject geen openbaar
vervoer voorhanden zijn, tenzij
dat voor de betrokkene niet toe-
gankelijk is. De gebruiker betaalt
jaarlijks 7 euro lidgeld waarin
meteen een verzekering ‘Bur -
gerlijke Aansprakelijkheid’ inbe-
grepen is.

De vrijwillige chauffeurs moeten
uiteraard een geldig rijbewijs
hebben en over een geldige ver-
zekering beschikken. Wij hebben
voor alle vrijwillige chauffeurs
een omniumverzekering afgeslo-
ten. Deze dekt alle schade aan
het voertuig van de chauffeur
zelfs bij een ongeluk dat door
hem/haarzelf werd veroorzaakt.
De chauffeur ontvangt van de
gebruiker 0,30 euro per kilome-
ter.

Meer info? OCMW Oosterzele
Els Gasthuys, Gootje 2,  Balegem, 
tel. 09  363 88 97, 
els.gasthuys@ocmwoosterzele.be

Kinder- en Jongerentelefoon, iets voor jou? 

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

Financiën

Gemeente betaalt 25% van schoolabonnement
Ook in het academiejaar 2011-2012
kan iedere scholier/student tot de
leeftijd van 25 jaar genieten van de
gemeentelijke tussenkomst van 25%
voor een schoolabonnement van De
Lijn en NMBS.

Je gaat met de trein ...
Wie met de trein naar school spoort
(eventueel in combinatie met bus of

tram), kan het attest downloaden via
www.oosterzele.be of het afhalen op
het gemeentehuis. 
Met dat document, een recente pas-
foto en een studiebewijs voor wie
ouder is dan 18, stap je naar het sta-
tionsloket waar je een nieuwe moe-
derkaart aanvraagt. Zodra je deze
hebt ontvangen, geniet je 25 % kor-
ting.

Opgelet! Bezit je nu een moederkaart
waarbij geen attest van het gemeente-
bestuur werd voorgelegd, en wil je
van dit voordeel genieten, dan moet
je een nieuwe moederkaart aanschaf-
fen!

of met de bus/tram ...
Wie enkel een Buzzy pazz nodig
heeft, bewijst op voorlegging van zijn

identiteitskaart inwoner van Ooster -
zele te zijn zodat de korting bij aan-
koop van een Buzzy pazz onmiddel-
lijk wordt verrekend.  Enkel voor
Buzzy Pazz kan de gezinskorting
gecumuleerd worden met de ge -
meentelijke tussenkomst.

Meer info: dienst Bevolking, 
tel. 09 362 50 09 of www.oosterzele.be

Buurtwinkelnetwerk 
www.buurtwinkelnetwerk.be
breidt sterk uit! 
www.buurtwinkelnetwerk.be van de
Gemeentelijke Raad voor Lokale
Economie (GRLE) breidt opnieuw
sterk uit! Op www.buurtwinkelnet-
werk.be vind je een overzicht van
handelaars, ondernemers, winkels,
bedrijven, ... in Oosterzele.
Binnenkort vind je er ook een over-
zicht van alle vrije beroepen in je
eigen gemeente. Een ideale manier
om je bedrijf bekend te maken of om
je acties/promoties/belangrijke in -
for matie te verspreiden naar de hon-
derden aangesloten klanten. 
Enkele jobstudenten - aangesteld
door de GRLE - bezochten tijdens de
maand juli zo veel mogelijk zaken,
zelfstandigen om hen gratis in te
schrij ven voor deze website. Intussen
zijn er ongeveer 150 aangesloten
leden. Heb je het bezoek van de job-
studenten gemist maar wil je je ook
inschrijven voor de website? Het kan
nog steeds!
Een van de grote doelstellingen van
het netwerk is het uitbouwen van een
gezamenlijk klantenbestand. Mo -

men teel zijn er
meer dan 325
klanten geregi-
streerd als lid
bij het buurtwinkelnetwerk. Dit
bestand is toegankelijk voor alle
leden han de laars/ondernemers van
Oosterzele. De GRLE wil zijn klan-
tenbestand verder uitbreiden. Lezers
van de infokrant die nog willen aan-
sluiten, zijn welkom! 
Op de rommelmarkt in Gijzenzele
(28 augustus) en op de nieuwjaars-
receptie van het gemeentebestuur
zullen opnieuw enkele jobstudenten
bijkomend adressen van klanten ver-
zamelen! Terzelfdertijd wordt het
adressenbestand van de handelaars
aangevuld en geactualiseerd. Zo
word je in de toekomst verder uitge-
nodigd om deel te nemen aan activi-
teiten vanuit de GRLE.  
Je als handelaar of  consument registre-
ren bij het buurtwinkelwerk?
Je kunt het eenvoudig doen via
www.buurtwinkelnetwerk.be of 
via contact@buurtwinkelnetwerk.be

School- en studietoelagen
Sinds 1 augustus 2011 t.e.m. 1 juni
2012 kan je een aanvraag tot school-
en studietoelage indienen bij dienst
Studietoelagen. Dat kan online via
www.studietoelagen.be indien je een
elektronische identiteitskaart en
kaartlezer hebt. Je kunt natuurlijk
ook steeds een papieren aanvraag
indienen.
Meer weten?
-  www.studietoelagen.be
- het gratis nummer 1700

- Provincie Oost-Vlaanderen - dienst
Studietoelagen, gebouwencomplex
‘Groeninghe’ Blok A - 2de verdieping,
Elf Julistraat 39B, 9000 Gent

Inwoners die moeilijkheden onder-
vinden bij het invullen van hun aan-
vraag, kunnen steeds terecht bij de
sociale dienst van het OCMW, Gootje
2, 9860 Oosterzele: elke werkdag van
8 tot 12 uur en dinsdagavond van 17
tot 19 uur - tel. 09 362 40 30.

Jaar Aantal chauffeurs Aantal leden Aantal ritten Aantal gereden km
mei 1998 6 10 46 1 506
1999 7 24 209 6 627
2007 7 44 377 13 878
2010 7 41 613 19 299

Enkele cijfergegevens: 
het aantal ritten en/of het aantal gereden kilometers stijgt met de jaren!

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) is er voor alle kinderen en jongeren met
een verhaal, een vraag of een probleem. Elk contact via mail, chat, forum of tele-
foon (gratis en niet op de rekening) is anoniem. 
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luiste-
rend oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te
spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. Daarvoor is KJT op
zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat of e-mail willen beantwoorden.
De vrijwilligers krijgen een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding
binnen een tof team. 
Jouw engagement kan het verschil maken! Meer weten over het vrijwilligerswerk
bij de Kinder- en Jongerentelefoon: surf naar www.kjt.org/vrijwilligers of neem
contact op met het secretariaat op het nummer 02 534 37 43 of via info@kjt.org. 

Nieuwe foto’s op www.oosterzele.be
Op www.oosterzele.be worden regel-
matig foto’s van afgelopen evene-
menten, projecten, … gepubliceerd.
Je vindt er nu ook een aantal sfeer-
beelden van de voorbije kermis in
Oosterzele en de bouwwerken aan
het nieuwe GC. 

We nemen je alvast even mee terug
naar de Pinksterkemis in Oosterzele
… (foto’s: Danny De Lobelle)
Meer weten? 
Communicatieambtenaar 
Bianca De Mulder - tel. 09 363 99 24 
bianca.demulder@oosterzele.be

www.oosterzele.be 


